
Parada statków 2022 r.  
 

Godzina  Wydarzenie  

Odra między mostami Grunwaldzkim i Wyspą Piaskowa 

12.00 – 13.00 Parada statków rzecznych  

Po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej odbędzie się dzisiaj parada statków rzecznych, 
która zostanie przyjęta na specjalnie wybudowanej do tego celu trybunie honorowej znajdującej się 
od przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim od strony Odry. Obok trybuny przypłyną statki ok. 30-
stu armatorów w tym:   

1. Jednostki armatorów publicznych troszczących się o nasze bezpieczeństwo takie jak: 
wojsko, policja, państwowa straż pożarna, urząd żeglugi śródlądowej 

2. Statki pasażerskie wożące na co dzień turystów po wrocławskim węźle wodnym 
3. Jednostki turystyczne służące do rekreacji, sportu i turystyki         

1 Statek chorąży Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu 

Dzisiejsza paradę otwiera statek Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Statek jest chorążym 
parady. Na maszcie statku powiewa flaga armatorska urzędów żeglugi śródlądowej  dbających o 
bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej 

2 
Statki pasażerskie Wratislavia i Driada. Żegluga Pasażerska Wrocław Rafał 
Hordejuk  

Żegluga Pasażerska Wrocław to rodzinna firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Wratislavia 
jest największym statkiem pasażerskim  w Polsce. Firma posiada również: Driadę, Nereidę, 
Wiktorię, Goplanę i Gucia. Armator zaprasza na przystań Kardynalską na Wyspie Piasek.  

STATKI SŁUŻB PUBLICZNYCH I BEPIECZEŃSTWA  

  

3 Statki Castor i Wilga Wody Polskie RZGW 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – polska struktura organów administracji 
powstała 1 stycznia 2018 roku. Niniejsza instytucja jest administratorem śródlądowych dróg wodnych 
w kraju, które poprzez swoje jednostki administracyjne zarządza poszczególnymi odcinakami dróg 
wodnych i realizuje inwestycje. Wody Polskie posiadają szereg jednostek pływających do badania i 
utrzymania dróg wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne są podmiotem prawa gospodarczego i 
mogą świadczyć usługi przewozowe Są również największym armatorem śródlądowym w Polsce. 

4 Wojsko - Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu 

Flota Centrum Szkolenia Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych, w których służą marynarze 
rzeczni w zależności od przeznaczenia dzieli się m.in na pontonową, desantowo-przeprawową, 
inżynieryjno-drogową. Nabyte kompetencje nawigacyjne wojsko wykorzystuje w sytuacjach 
kryzysowych, związanych szczególnie z ratowaniem ludności i usuwaniem skutków powodzi. Niegdyś 
do wojsk, których miejscem działań były akweny śródlądowe należały jednostki wojskowe marynarki 
wojennej tzw. flotylle rzeczne. Ich jednostki  pływające to płaskodenne okręty rzeczne nazywane 
monitorami.  

5 Komisariat Wodny Policji we Wrocławiu   

Do podstawowych zadań Policji Wodnej należy m.in. ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, tak aby w szczególności 
zapobiegać popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 1 kwietnia 2020 r. obchodziliśmy jubileusz 
utworzenia 100-lecia Policji Rzecznej w Polsce. W 1920 roku Straż Rzeczna została przekształcona 
w Policję Rzeczną, która do dnia dzisiejszego pełni szczególną rolę w Policji. Najdłużej działający 
Komisariat Rzeczny funkcjonuje w Warszawie.  

6 Państwowa Straż Pożarna 

Państwowa Straż Pożarna (PSP) posiada w swych zasobach wydzielone siły do specjalistycznych 
czynności ratowniczych w 46 specjalistycznych grupach ratowniczych wodno-nurkowych. W ramach 
zadań ratownictwa wodnego Strażacy zajmują się m.in. poszukiwaniem osób i przedmiotów 
zatopionych w wodzie, usuwaniem substancji niebezpiecznych z powierzchni wody, działaniami 
podczas powodzi, pompowaniem wody, ratowaniem topiących się i udzielaniem pomocy medycznej, 
gaszeniem ognia na statkach i sprzęcie pływającym. Akcje ratownictwa wodnego Straż Pożarna 
realizuje najczęściej ze statków rzecznych.  

7 Państwowa Straż Rybacka 

Państwowa Straż Rybacka (PSR) to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach 
policyjnych określana jako straż ochrony przyrody. Należy do administracji zespolonej. Bezpośrednim 
przełożonym komendanta PSR jest wojewoda. Została utworzona w 1985 r. Strażnicy mogą: 
zabezpieczać porzucone ryby i przedmioty służące do ich połowu, legitymować osoby podejrzane, 



nakładać mandaty karne. Komendy PSR działają we wszystkich urzędach wojewódzkich, 
wyposażone są w łodzie do patrolowania akwenów. Z Państwową Strażą Rybacką współpracuje 
Społeczna Straż Powiatu utworzona przez radę powiatu.  

8 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - IMGW 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi 
systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne i meteorologiczne. Prognozuje jakość zasobów 
wodnych. Opracowuje ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa wodnych budowli piętrzących. 
IMGW uruchomił przeznaczony dla żeglarzy portal pogodowy „Żagle Pogodynka”, którego ideą jest 
zwiększenie bezpieczeństwa na wodzie poprzez dostarczanie szeregu praktycznych informacji z 
zakresu meteorologii, ratownictwa i żeglarstwa. Na 23 najpopularniejsze akweny w Polsce uruchomił 
usługę SMS-owych prognoz pogody i meteorologicznych ostrzeżeń żeglarskich. 

9 Łodzie desantowe 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej WOT 

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej WOT - Nasi dolnośląscy przedstawiciele od 
niedawna posiadają łodzie. Żołnierze po okiem kolegów z innych służb podnoszą swoje kwalifikacje 
nawigacyjne realizując ćwiczenia na wodzie. Akwenem szkoleniowym jest Mietków. W ramach 
szkolenia żołnierze np. na łodziach i pontonach przerzucają elementy logistyczne – sprzęt, broń, racje 
żywnościowe. Ćwiczą także prowadzenie łodzi oraz podstawowe elementy ratownictwa wodnego. 
Duży nacisk kładziony jest na szkolenie praktyczne tj. wchodzenie na łódź desantową i ponton, 
asekurowanie oraz mocowanie (cumowanie) sprzętu w czasie przeprawy wodnej.  

10 Statki Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - WOPR  

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) jest specjalistycznym stowarzyszeniem o 
zasięgu ogólnokrajowym. Głównym celem WOPR są działania  na rzecz zmniejszania liczby osób 
tonących w wodach polskich. WOPR dysponuje doświadczeniem i dobrze przygotowaną kadrą 
ratowników. Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi 
lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR prowadzi kursy i 
szkolenia z ratownictwa wodnego. 

11 Jednostki Wodnej Służby Ratowniczej - WSR 

Wodna Służba Ratownicza WSR W Polsce istnieje ok. 100 organizacji zajmujących się 
ratownictwem wodnym. We Wrocławiu obok WOPR-u prężnie działającym stowarzyszeniem 
działającym na rzecz ratownictwa wodnego jest Wodna Służba Ratownicza. W strukturach organizacji 
funkcjonuje Wodna Grupa Szybkiego Reagowania, która skupia ratowników wodnych z dużym 
doświadczeniem oraz osoby rozpoczynające dopiero swoją przygodę w tym zakresie. WSR zajmuje 
się pełnieniem 24 godzinnych dyżurów ratowniczych, systematycznym patrolem rzeki Odry oraz dzięki 
posiadanemu sprzętowi aktywnie uczestniczy w akcjach poszukiwawczych na lądzie i na wodzie. 
WSR skupia swoją działalność na: poprawie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach 
wodnych, prowadzeniu działań ratowniczych, organizowaniu, prowadzeniu szkoleń i kursów, 
zabezpieczeniu ratowniczym imprez, regat. 

STATKI DO PRZEWOZU OSÓB 

12 Statek Rusałka. Firma Statek Wrocław Alex  

Centrum Turystyki Wodnej TURIZMO jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku żeglugowym 
we Wrocławiu. Działają od 10 lat. Flota liczy aż 11 statków dużych i małych. Organizują imprezy 
firmowe, wesela, komunie, wieczory panieńskie i kawalerskie, oraz wszelkie inne imprezy 
okolicznościowe.  

13 Statek Laguna. Armator Katamaran Radosława Konarskiego 

Firma Katamaran-wroclaw.pl powstała w 2011 roku z pasji właściciela Radosława Konarskiego do 
żeglugi i jako jedna z pierwszych firm wprowadziła katamarany do Wrocławia udostępniając je do 
komfortowej żeglugi pasażerskiej. W swojej flocie posiadają obecnie 3 katamarany na 12 osób każdy 
- w tym jedyny we Wrocławiu dwupokładowy katamaran Laguna, który Państwu prezentujemy 
podczas parady. Oprócz regularnych rejsów z ul. Grodzkiej i Bulwaru Dunikowskiego organizują 
również wieczory panieńskie, kawalerskie i wszystkie wymarzone przez Państwa imprezy.  

14 Statek Viking. Armator Viking Roberta Skucha 

Armator Viking to Pan Robert Skucha. Jego firma powstała w 2019 roku. Specjalizuje się w rejsach 
turystycznych z  przewodnikiem oraz wynajmach. Posiadają  jedną jednostkę o nazwie Viking. Jest to 
drewniany płaskodenny Galar Odrzański, wykonany ręcznie przez szkutnika. Jednostka ma 11.5 
metra długości i 3.3 metra szerokości. Zabiera jednorazowo 12 osób. 

15 Statek Barbarkar. Armator Joanna Stańczyk 

BARBARKAR, to amerykański katamaran, dający pasażerom wygodę, komfort i bezpieczeństwo 
delektowania się rejsami po Śródmiejskim Węźle Odry. Ze względu na lokalizację przystani 
macierzystej - pomostu gastronomicznego BARBARKA, ich wyjątkową cechą jest pełna oferta baru 
do dyspozycji pasażerów przed, podczas rejsu i po nim. Tego nie ma nikt inny! Wstajecie od stolików, 



ruszacie w rejs, płyniecie, zwiedzacie, imprezujecie w pięknej scenerii wyjątkowych miejsc Wrocławia 
z perspektywy Odry i wracacie na imprezę delektując się przestrzenią i atmosferą jednego z naszych 
trzech pubów na Odrze przy Wyspie Słodowej.  
Na pokład może jednorazowo wejść 12 pasażerów. 
Dla wygody i komfortu pasażerów katamaran wyposażony jest w eleganckie skórzane kanapy. 
Na statku są dwa stoły do wykorzystania podczas imprez. 

16 JohannaF. Armator Adam Brzozowski 

Statek JohannaF został zbudowany w Anglii w 1956 roku. Ma oryginalne nitowany kadłub oraz 
jednostkę napędową. Jego pierwotnym przeznaczeniem była praca i obsługa w porcie morskim. 
Następnie została zakupiona przez obywatela Holandii sprowadzona do Amsterdamu i przerobiona 
na statek mieszkalno-turystyczny. W 2017 roku została zakupiona przez obecnego armatora Adama 
Brzozowskiego. Obecny wystrój wnętrza został wykonany z wysokogatunkowych odmian drewna 
egzotycznego odpornego na wodę. Jednostka obecnie cieszy się dużą popularnością wśród 
wszystkich miłośników oglądania naszego pięknego miasta z perspektywy wody. 

17 Funboat Jazz. Armator Funboat Robert Miszczuk 

Armator Funboat organizuje ekskluzywne wynajmy statków na imprezy okolicznościowe. Na pokład 
statku wchodzi do 14 osób maksymalnie. Całość ofert na www.funboat.pl 

18 Gucio - Żegluga Pasażerska - Statki Wrocław 

19 Flotylla Solarków. Armator Firma 3D Group Sp. z o.o. Boats Sp. K.  

Armator prowadzi oswoją działalność d 2017 r. pod firmą CITYBOATS. Jego flota składa się z 
kilkunastu katamaranów solarnych, z których kilka pływa po wrocławskiej Odrze. Są one produkowane 
w Polsce oraz całkowicie ekologiczne - zapewniają zerową emisję spalin i hałasu. Napędzane są 
silnikami elektrycznymi, które zasilane są z systemu bateryjnego wspomaganego ładowaniem z paneli 
solarnych umieszczonych na dachu katamaranu. Na pokład zabierają do 9 osób. Dbają o środowisko 
naturalne. Katamaran solarny to jedyna, ekologiczna jednostka pływająca po Odrze we Wrocławiu. W 
bieżącym sezonie po raz kolejny mają przyjemność zabrać Was na pokład i pokazać nasze miasto 
od strony wody. Na pokładzie mamy audio przewodniki w językach: polskim, angielskim, niemiecki, 
francuskim, hiszpańskim i włoskim. Zapraszamy na rejsy. 

20 Statek Sloopy. Armator Odyseja  

Przewoźnik powstał w 2021r. w celu promocji sportów motorowodnych z miłości do pływania i rejsów 
Ich flota jest przyjazna wszystkim mieszkańcom oraz turystom Wrocławia, tym samym służy promocji 
miasta stu mostów. Przycumowali w samym sercu miasta na Wyspie Słodowej przy barce 
ZWODOWANI.  
Flota składa się z 20 jednostek:  
-10 motorówek kontra 400 z silnikami 10-25 KM dla każdego (z uprawnieniami lub bez),  
-2 motorówek kontra 450 z 50-cio konnym silnikami,  
-2 katamaranów,  na które  nie są potrzebne upewnienia, 
-2 dużych łodzi spacerowych Janmor 
-5 małych łodzi spacerowych Janmor z silnikami 2,9 KM (nie potrzebne są uprawnienia)  
- oraz statku, na którym organizujemy imprezy okolicznościowe oraz szkolenia dla firm. 

STATKI TURYSTYCZNE I REKREACYJNE 

21 Statki armatora Onwater  - Kamil Zaremba  

Odra Centrum to miejsce spotkań na wodzie i  jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w 
Europie. Dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o powierzchni 800 m 
kw. Przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii 
Europejskiej. Zacumowana na Odrze znajduje się w sercu wrocławskiej starówki, w pobliżu 
zabytkowego mostu Grunwaldzkiego. Z takiej prestiżowej lokalizacji korzystają też nasi Partnerzy, 
którzy mogą wyeksponować swoją markę w historycznym i turystycznym centrum Wrocławia. 
Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum zajmuje się tematyką ekologii i ochrony środowiska 
naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy 
Tożsamość Odrzan”. W ramach Odra Centrum działają projekty prowadzone we współpracy z Gminą 
Wrocław, ale nie tylko:  
1) Szkoła  na Wodzie, gdzie dzieci zdobywają wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, 
hydrologii, ekologii, florze i faunie 
2) iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry 
3) ODRATEKA – czyli biblioteka, w której są zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt 
gastronomiczny Odra Cafe 
W paradzie biorą udział: 
- 2 łódki 4 metrowe + 10 kajaków 

22 Statki – Portu Stanica Wojciech Dacko 

http://www.funboat.pl/?fbclid=IwAR1_vhbQd67c7LNNgC9Io68TEmxVqfdxSc17JCLYOLEN0-EoVun8ZE3EZ68


Wrocławskie Stowarzyszenie Żeglarskie "Port Stanica" jest organizacją społeczną założoną w 2008 
roku. Posiadają turystyczną przystań żeglarską  w dzielnicy Dąbie, nie prowadzą działalności 
komercyjnej. Opiekują się terenem nadbrzeżnym WBO pn. "Zielona Plaża nad Odrą". Celem 
Stowarzyszenie jest zagospodarowanie terenu nad zatoką Odry przy ulicy Kożuchowskiej, a także 
rozbudowa infrastruktury przystani. Ogólnym zadaniem stowarzyszenia jest upowszechnianie 
żeglarstwa i innych sportów wodnych oraz popularyzacja turystyki rekreacji i bezpieczeństwa na 
wodzie (głównie wśród młodzieży), ale także prowadzenie otwartej działalności klubowej. Członkiem 
stowarzyszenia może zostać każdy. 

23 Statki Mariny Viator 

Marina Viator to pięknie położone miejsce nad wrocławską rzeką Odrą, założone w celu rozwoju i 
popularyzacji szeroko rozumianych sportów wodnych na terenie Wrocławia oraz Dolnego Śląska. 
To miejsce spotkań i teren działalności wodniackiej członków Yacht Clubu „Viator” i współpracujących 
z nimi sympatyków sportów wodnych. Zapraszają również do skorzystania z oferty kursów na stopnie 
żeglarskie i motorowodne oraz do przygody na szerszych wodach, ponieważ organizujemy również 
ciekawe rejsy morskie. 

24 Statki z przystani Wodnej Czernica 

W gminie Czernica znajduję się przystań dla wszystkich miłośników wody. Klub Wodniaka powstał z 
inicjatywy mieszkańców. Gmina dała zielone światło, przekazała fundusze na zabezpieczania i sprzęt 
wodny i tak została stworzona przystań. Mieszkańcy mogą wypożyczyć tu rowery wodne. Dodatkowo 
każdy, kto posiada sprzęt wodny może go tu zacumować.  

25 ATM Marina Osobowice 

To prawdziwe centrum żeglarskie! Piękne jachty, motorówki, żaglówki i oczywiście Tawerna 
ZACUMUJ z klimatycznym Beach Barem! Marina dysponuje wysokiej jakości sprzętem wodnym: 
praktyczne i wygodne kajaki, wieloosobowe rowerki wodne, kanu, deski SUP oraz motorówki o 
niewielkiej mocy, aby każdy mógł zaznać odrobinę wiatru we włosach! Ponadto w skład tej mariny 
wchodzi kilka szkółek żeglarskich lub jachtowych, serwis i obsługa techniczna oraz parking dla 
kamperów. W paradzie biorą udział - 3 jachty żaglowe oraz 3 jachty motorowe. 

26 Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO 

Od ponad pięćdziesięciu lat przez Rancho przewinęły się tysiące osób. Jedni byli gośćmi inni 
przyjaciółmi, a wielu stało się rodziną. Rancho pozostawiło w nas coś, czego nie da się zapomnieć i 
co łączy wszystkich bez względu na wiek i miejsce, w którym się dziś znajdują. Żeglarstwo otworzyło 
nam horyzonty, możliwości podróży i przygód. Stało się lekcją życia i pomogło w ukształtowaniu 
charakterów.  

27 Inspektor 83 

Urzędy żeglugi śródlądowej. W roku 2018 r. dokonano reformy urzędów żeglugi śródlądowej. Dla 
urzędu w Bydgoszczy ustanowiono delegatury w Gdańsku, Giżycku i Warszawie, a dla urzędu we 
Wrocławiu w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie. Delegatur nie ma urząd w Szczecinie, który został 
wyodrębniony z uwagi na specyfikę m.in. o obsługę systemu usług informacji rzecznej (RIS) oraz 
prowadzenie bazy informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg 
wodnych. Urzędy zmienione w delegatury posiadają swoje kompetencje dotyczące nadzoru nad 
żeglugą. Załoga UŻŚ we Wrocławiu to 35 osób pracujących w trzech biurach na terenie południowej 
Polski. Biura Urzędu mieszczą się w Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu i we Wrocławiu. Urząd ma to 
szczęście, że na skanalizowanych drogach wodnych Polski południowej jest więcej wody niż w reszcie 
kraju. W pięknych miastach na obszarze działania naszego Urzędu dużą atrakcją jest żegluga 
turystyczna i pasażerska. Inspektorzy Urzędu z powodzeniem dbają o bezpieczeństwo pasażerów, 
armatorów i załóg statków. Oprócz troski o bezpieczeństwo troszczą się także o swój sprzęt 
pływający.  

 


