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Skuteczna walka z mafiami podatkowymi 

dla dobra obywateli, przeciw oszustom Ciąg dalszy s.24 

Ciąg dalszy s.62 

BARCIANY 

zamek pokrzyżacki 
 

      Na Mazurach jest bardzo dużo interesujących 

miejsc do których chciałoby się dojechać, odwie-

dzić, zobaczyć, powyobrażać sobie dawne czasy, 

zobaczyć bezpośrednio to, o czym w szkole uczyli, 

 

Reforma 

kodeksu karnego... 
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Od naszej korespondentki z Francji 

  

CO NOWEGO  W ŚWIECIE 

NOWYCH  TECHNOLOGII??? 
  

      Urządzenia,  takie jak smartfon i komputer weszły 

na stałe w nasze życie. rewolucja cyfrowa ciągle roz-

wija się zmieniając nasz sposób komunikowania się, 

przekazywania informacji słownych, obrazowych i 

A2 Warszawa - Łódź ... 
Ciąg dalszy s.53 

KARY JAK 

W EUROPIE  
Ciąg dalszy s.65 

List z 

AUSTRALII 
Ciąg dalszy s.68 

Oświadczenie w sprawie publikacji portalu Onet 
Ciąg dalszy s.2 

Warszawa Centralna 

im. Stanisława Moniuszki 
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      Ministerstwo Sprawiedliwości 

oświadcza, że artykuł red. Magda-

leny Gałczyńskiej zamieszczony na 

portalu Onet.pl „Zmiany w prawie 

o komornikach. Sędzia: mogą do-

prowadzić do zniszczenia tej grupy 

zawodowej” zawiera nieprawdziwe 

informacje. Dziennikarka świado-

mie opublikowała swój artykuł bez 

stanowiska Ministerstwa Sprawie-

dliwości, obszernie cytując nie-

zgodne z prawdą opinie 

„anonimowych komorników”.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

uznaje działanie red. Magdaleny 

Gałczyńskiej za celową manipula-

cję opinią publiczną i zamierzone 

wprowadzenie jej w błąd, co jest 

złamaniem prawa prasowego, które 

nakazuje dziennikarzowi zachowa-

nie szczególnej staranności i rzetel-

ności przy zbieraniu i wykorzysty-

waniu materiałów prasowych. 

      Artykuł red. Magdaleny Gał-

czyńskiej zarzuca Ministerstwu 

Sprawiedliwości, że reforma Ko-

deksu postępowania cywilnego 

może uniemożliwić komornikom 

prowadzenie egzekucji, nadejdzie 

„eldorado dla dłużników” i nastąpi 

„zniszczenie komorników jako gru-

py zawodowej”. 

      Nieprawdą jest, że nowe przepi-

sy uniemożliwią komornikom pro-

wadzenie egzekucji z ruchomości. 

Przeciwnie – nowe przepisy zapo-

biegną skandalicznym przypadkom 

zajmowania przez komorników 

ruchomości, które ewidentnie nie 

należały do dłużnika, a tylko były 

chwilowo w jego władaniu. Jak 

choćby głośny przypadek zajęcia 

samochodu klienta w warsztacie 

zadłużonego mechanika. Teraz ko-

mornik jest zobowiązany dokładnie 

sprawdzić okoliczności sprawy, czy 

dana ruchomość należy do dłużni-

ka. A decyzja komornika o zajęciu, 

wbrew spekulacjom, będzie nadal 

podlegała kontroli sądu. 

      Nieprawdą jest, że nowe przepi-

sy uniemożliwią wierzycielom sko-

rzystanie ze skargi pauliańskiej, 

czyli powództwa o uznanie czynno-

ści prawnej za bezskuteczną. Cho-

dzi o przypadki, gdy dłużnik prze-

pisał majątek na inne osoby. W 

rzeczywistości nowe przepisy ni-

czego tu nie zmieniają i nadal taką 

próbę ukrycia majątku będzie moż-

na podważyć w sądzie. 

      Nieprawdą jest wreszcie stwier-

dzenie, że zmiany prawa o komor-

nikach dotyczące instytucji prze-

chowania mogą doprowadzić do 

zniszczenia komorników jako gru-

py zawodowej. Przeciwnie, nowe 

przepisy ograniczają możliwe pato-

logie związane z przechowywaniem 

zajętych ruchomości dłużników. 

Nie będzie tak, że nieuczciwy ko-

mornik wynajmie swojego pracow-

nika czy żonę do pilnowania takich 

ruchomości, płacąc im horrendalne 

stawki za dozór, co w dodatku po-

większałoby zobowiązania dłużni-

ka. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

zwraca także uwagę, że jedynym 

rozmówcą red. Magdaleny Gał-

czyńskiej, cytowanym w jej artyku-

le z podaniem imienia i nazwiska i 

krytykującym wprowadzone przez 

Ministerstwo zmiany w ustawie o 

komornikach, jest sędzia Katarzyna 

Kamińska-Krawczyk. Sędzia ta 

jako sędzia sprawozdawca sądu 

odwoławczego uchroniła przed 

wydaleniem z zawodu najsłynniej-

szego asesora komorniczego w Pol-

sce, który zajął ciągnik rolnikowi 

za dług sąsiada. Wydalenie z zawo-

du orzekła komisja dyscyplinarna 

komorniczego samorządu, ale sąd 

złagodził wyrok, zamieniając wy-

dalenie z zawodu na karę pieniężną 

w wysokości 8 tysięcy złotych.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

podkreśla, że obowiązujące od 1 

stycznia 2019 r. nowe ustawy cało-

ściowo reformują działalność ko-

morników. To fundamentalna zmia-

na, które bardzo precyzyjnie regu-

luje ich funkcjonowanie i zapobie-

ga nadużyciom, a także ma przy-

wrócić zaufanie do zawodu komor-

nika sądowego – jako funkcjonariu-

sza publicznego i organu władzy 

publicznej, a nie swego rodzaju 

przedsiębiorcę nastawionego wy-

łącznie na zysk.  

 

Jan Kanthak 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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dźwiękowych. Ludzkość zrobiła 

ogromny krok w porównaniu z cza-

sami, kiedy to porozumiewano się 

na odległość przy pomocy sygna-

łów dymnych lub odgłosów bęb-

nów, a następnie dzięki wynalazko-

wi telefonu, telegrafu, radia i 

wreszcie telewizji. Wykorzystując 

fale radiowe  o różnej częstotliwo-

ści odkryto nowe możliwości ko-

munikacji, które szybko zostały 

zaakceptowane przez całą popula-

cję świata. 

      W dziedzinie telekomunikacji 

najnowszą nowinką jest plan wpro-

wadzenia do użytku technologii  5 

G, czyli technologii piątej generacji 

komunikacji bezprzewodowej. De-

cyzja w tej sprawie zapadła na fo-

rum Parlamentu i Komisji Europej-

skiej w Brukseli we wrześniu 2016 

r. Pierwszym etapem rozpowszech-

nienia 5 G jest faza eksperymental-

na celem określenia zapotrzebowa-

nia oraz możliwości rozwoju w 

zależności od regionu, zanim zapro-

ponowana zostanie oferta handlowa 

w roku 2020. Zasięg 5 G ma objąć 

ostatecznie wszystkie tereny miej-

skie w roku 2025. Pierwszym punk-

tem w  eksperymentalnym planie 

rozpowszechniania 5 G było wyty-

powanie w 2018 roku  miast euro-

pejskich, w których przeprowadzo-

ne zostaną pierwsze testy. W Polsce 

takim miastem są Gliwice, zaś we 

Francji wybrano kilka miast: Bor-

deaux, Lille, Nantes, Toulouse, 

Marseille, Douai, Paryż. 

      Technologia 5 G różni się od 

poprzednich, czyli 2 G, 3 G, 4 G.  

Różnica polega na zapewnieniu 

szybszego internetu (transmisja 

informacji w zakresie od 1 Gbit do 

10 Gbit), niskie opóźnienia oraz 

zdolność znoszenia dużych obcią-

żeń.   

      Innymi słowy jest to 10 razy 

szybszy internet, ale też 10 razy 

wyższe i zupełnie nowe zakresy  

częstotliwości fal radiowych, gdyż 

obejmują 3,5 GHz oraz 26 G Hz, 

przy czym te ostatnie dotychczas 

zarezerwowane były dla celów woj-

skowych. 

      Faza eksperymentalna jest wstę-

pem do rozwinięcia telefonii ko-

mórkowej piątej  generacji, ale nie 

tylko. Technologia 5 G to po prostu 

róg obfitości dla Internetu Przed-

miotów (Internet of Things). Inter-

net przedmiotów, to ponad 100 

miliardów urządzeń bezprzewodo-

wych obejmujących smartfony, 

sprzęt AGD, a także aparaty medy-

cyny cyfrowej, wyposażenia miast 

„inteligentnych”, czyli komunikują-

cych.  

      Technologia 5 G jest warun-

kiem wprowadzenia do użytku sa-

mochodu autonomicznego, który 

jest priorytetem w sieci przedmio-

tów komunikujących. Szybkie wy-

miany danych pomiędzy pojazdami 

oraz między pojazdami a infra-

strukturą miejską i drogową są wy-

magane podczas użytkowania auto-

nomicznych pojazdów. Albowiem, 

technologia 5 G gwarantuje czas 

reakcji wynoszący tylko około 2-3 

milisekundy. 

      Inwestorzy europejscy spodzie-

wają się ogromnych zysków rzędu 

ponad 900 miliardów euro PKB 

dzięki technologii 5 G. Ta techno-

logia budzi tak wielkie nadzieje, że 

istnieją nawet projekty połączenia 

europejskich inwestycji prywatnych 

i państwowych. Prowadzony jest 

wręcz wyścig o rynki zbytu z za-

miarem dorównania rynkom poza-

europejskim, już nieźle zawanso-

wanym w Chinach, Japonii, Korei 

Płd, USA. 

      Wobec perspektywy niebagatel-

nych korzyści finansowych inne 

aspekty tej technologii zostały zba-

gatelizowane. Rutynowo najmniej 

uwagi poświęcono tematowi zdro-

wia publicznego i widzimy tutaj 

powtórkę z historii, gdyż podobna 

sytuacja miała już wiele razy miej-

sce, np. w kontrowersyjnej kwestii 

palenia papierosów, czy stosowania 

azbestu. Dla przypomnienia: azbest 

zabroniono stosować po stu latach 

od potwierdzenia jego toksyczno-

ści. 

      Nietrudno zauważyć, że współ-

czesne społeczeństwo nie zawierza 

wynikom badań naukowych. Zda-

niem wielu, już nie nauka, lecz 

technologia lepiej służy człowieko-

wi. Niepokojący jest fakt, że fani 

totalnej cyfryzacji życia nie mają 

podstawowej wiedzy na temat 

funkcjonowania i działania fal ra-

diowych i pól elektromagnetycz-

nych, ani nie uznają zdania osób 

poszkodowanych przez masowo 

mnożące się urządzenia bezprzewo-

dowe w naszym otoczeniu.  

      Osoby ze smartfonem, będącym 

jakby przedłużeniem ręki, i wzro-

kiem utkwionym niemal non stop w 

wyświetlacz, to dziś powszechny 

widok, przypominający dawny na-

wyk palenia papierosów: jest to 

objaw kolejnego uzależnienia.  

      Dyskredytuje się zaś osoby 

ostrzegające przed nadmierną eks-

pozycją ludności na fale elektroma-

gnetyczne i radiowe określając ich 

jako: technofoby, zacofani, hamują-

cy postęp, itp. I w tym miejscu war-

to byłoby odpowiedzieć sobie na 

pytanie: Dlaczego szefowie wiel-

kich firm w Silicon Valley zabra-

niają swoim dzieciom wolnego 

dostępu do  telefonu komórkowego 

i innych urządzeń nowych techno-

logii,  które sami tworzą ? https://

www.businessinsider.fr/us/screen-

time-limits-bill-gates-steve-jobs-red

-flag-2017-10/; https://

www.nytimes.com/2014/09/11/

fashion/steve-jobs-apple-was-a-low
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CO NOWEGO  W ŚWIECIE 

NOWYCH  TECHNOLOGII??? 
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Anteny na dachu wieżowca 

Quai de Metz - Paryż. 
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Antena na dachu wieżowca przy Quai de 

Metz w Paryżu (inne ujęcie). 
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Anteny telefonii komórkowej na dachu 

wieżowca na  Rue Petit (Paryż). 
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-tech-parent.html?

mtrref=www.google.fr  

https://

www.nytimes.com/2011/10/23/

technology/at-waldorf-school-in-

silicon-valley-technology-can-

wait.html?mtrref=undefined 

https://

www.theverge.com/2017/12/11/167

61016/former-facebook-exec-

ripping-apart-society 

      Technologia 5 G oznacza 

znaczne zwiększenie ekspozycji na 

działanie fal elektromagnetycznych, 

zwłaszcza w miastach, pomimo 

istniejącego tam wysokiego pozio-

mu elektroskażenia oraz braku aktu-

alizacji norm ustalonych w latach 

90 – tych XX wieku.  

      Zalecenia Rady Europy zostały 

zapomniane: http://

www.createhealthyhomes.com/

PACE.php  

      Podobnie jak 

stanowisko CIRC 

(Międzynarodowe 

Centrum Badań nad 

Rakiem – agencja 

Międzynarodowej 

Organizacji Zdro-

wia), która zalicza 

fale elektromagne-

tyczne niskich i 

wysokich częstotli-

wości do kategorii 

czynników poten-

cjalnie rakotwór-

czych. Poza tym, 

normy nie są jedno-

lite w poszczegól-

nych krajach i w 

poszczególnych 

regionach  

(najbardziej rygo-

rystycznie są w 

Rosji i w Szwajca-

rii). 

      We Francji 

tendencja do wyco-

fywania się z obo-

wiązku obrony 

zdrowia obywateli 

zagwarantowanego 

ustawą prawną 

przyjęta w lutym 

2015 r., zwana „Loi 

Abeille” nie wieści 

nic dobrego. Nowe 

rozporządzenie 

(modyfikacja usta-

wy „Elan”) wydane 

w dniu 10 grudnia 

2018 r., w ramach 

planów urbanistyki 

daje duże ułatwie-

nia operatorom 

telefonii komórko-

wej, którzy mają 

odtąd prawo insta-

lować anteny bez 

dania czasu na od-

powiednią informację okolicznych 

mieszkańców i bez ograniczeń co 

do wysokości masztów. W ten spo-

sób „Loi Abeille”, która wyznacza-

ła termin dwóch miesięcy na prze-

prowadzenie konsultacji dotyczą-

cych zasadności montażu nowej 

anteny została wyrzucona do kosza.  

Rozporządzenie o uproszczeniu 

formalności związanych z instalacją 

anten wydano zapewne z myślą o 

Antena na dachu wieżowca 

przy ulicy Jean Jaurès (Paryż). 

https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html?mtrref=www.google.fr
https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html?mtrref=www.google.fr
https://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?mtrref=undefined
https://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?mtrref=undefined
https://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?mtrref=undefined
https://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?mtrref=undefined
https://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?mtrref=undefined
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
http://www.createhealthyhomes.com/PACE.php
http://www.createhealthyhomes.com/PACE.php
http://www.createhealthyhomes.com/PACE.php
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usunięciu przeszkód przed wpro-

wadzeniem 5 G, tym bardziej, że 

zagadnienie konstrukcji anten nie 

mieściło się przedtem w planach 

urbanistyki. Rozporządzenie z 10 

grudnia 2018 r. jest zdecydowanie 

niewłaściwą nowiną dla mieszkań-

ców miast, gdyż wprowadzenie 

technologii 5 G wymagać będzie 

instalacji na terenie kraju dodatko-

wych kilkuset dużych i wielu 

mniejszych anten na terenach 

miejskich.    

      A należy spodziewać się, że w 

przyszłości również na terenach 

wiejskich.  

https://pl-vision.com/detail/

ostatnie-uderzenie-technologia-5g-

zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%

BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-

vVIoJTHroYM.html 

      Jakie korzyści przyniesie zwy-

kłym konsumentom technologia 5 

G ? Prawdopodobnie mniej niż się 

spodziewają. Dlatego środowiska 

naukowe, pracownicy służby zdro-

wia i przedstawiciele organizacji 

ekologicznych apelowali o podpi-

sanie petycji skierowanej do Mię-

dzynarodowej Organizacji Zdro-

wia, ONZ, Rady Europejskiej i do 

rządów wszystkich krajów: 

http://

www.cellphonetaskforce.org/5g-

space-appeal/ 

https://www.5gspaceappeal.org/ 

http://movingtolearn.ca/2018/5g-

space-appeal-launched 

      Korzyści, jakie może przynieść 

technologia 5 G są niewspółmier-

ne z problemami, które spowodu-

ją.  Technologia zapewne podwyż-

szy szybkość i  jakość odbioru 

internetu, ale inna technologia – 

światłowody – spełnia te wymaga-

nia bez szkodliwych efektów 

ubocznych w postaci elektroskaże-

nia. Sieć 5 G może  urozmaicić 

ofertę usług, ale nie każdy klient 

skłonny będzie z nich skorzystać, 

natomiast wszyscy, niezależnie, 

czy sobie tego życzą, czy nie, znaj-

dą się w zasięgu toksycznego dla 

organizmów działania fal z zakre-

su niezmiernie wysokich częstotli-

wości. Będą to koszty nie tylko 

zdrowotne, ale też w dłuższej per-

spektywie społeczne, gdyż zmie-

niające strukturę społeczną.  

      Atutem nowych technologii, w 

tym 5 G, miało być zwiększenie 

liczby miejsc pracy. Tymczasem 

obserwuje się już teraz całkiem 

odwrotne zjawisko.    

      Mniejsze i większe przedsię-

biorstwa powstające na fali rewo-

lucji cyfrowej systematycznie po-

chłaniane są przez większe, a te 

zarządzane są przez niewielką 

liczbę kilku lub kilkunastu osób.  

      Elity gromadzą w swoich rę-

kach środki i finanse, zaś reszta 

pracowników staje się zbędna. W 

konsekwencji przewiduje się, że 

upadnie wiele zakładów pracy, 

zniknie wiele zawodów zastępo-

wanych przez upowszechnianie 

programów komputerowych 

(algorytmów) i wiele urządzeń 

wykorzystujących sztuczną inteli-

gencję, np. roboty humanoidalne 

udoskonalane dzięki informacjom 

zaczerpniętym z naszych urządzeń 

cyfrowych (smartfony, kompute-

ry), będących niewyczerpanym 

źródłem wiedzy o zachowaniach, 

zwyczajach, potrzebach oraz emo-

cjach każdego mieszkańca Ziemi. 

Wiedza ta pozwoli w przyszłości 

dorównać, a nawet przewyższyć 

możliwości człowieka: robot nie 

choruje, nie potrzebuje urlopu, nie 

żąda wypłaty za pracę, itd.  

      Wielu ludzi znajdzie się na 

bruku nie znajdując pracy w skolo-

nizowanym przez automaty świe-

cie, dlatego dyskutuje się już teraz 

na temat formy zasiłku lub docho-

du zastępczego dla wszystkich 

potrzebujących.  

      Robotyzacja będzie wielkim 

wyzwaniem XXI wieku. Nowe 

technologie nie tylko wyprą 

ogromne ilości ludzi z rynku pra-

cy, ale zmienią zależność człowiek

-maszyna. Ale to już zupełnie inna 

historia. 

      Poza powyższym, każdy oby-

watel ma prawo zbadać poziom 

promieniowania bezpłatnie, gdyż 

obowiązuje zarządzenie wydane 

przez Narodową Agencję do spraw 

fal radiowych, która może sama 

podejmować decyzje w podobnych 

sprawach. I właśnie ta agencja 

specjalizuje się w takich bada-

niach. No i, każdy dbający o swoje 

zdrowie może kupić sobie aparat 

do pomiarów natężenia fal radio-

wych (promieniowania elektroma-

gnetycznego).  

      A w książce wydanej w 2016 

r.  autorstwa: Carl de Miranda - 

można przeczytać, że w Paryżu 

sieć anten jest gęsta, ale poziom 

natężenia fal radiowych teoretycz-

nie ma nie przekraczać 2 V/M. 

Natomiast na terenie pozostałej 

części kraju promieniowanie elek-

tromagnetyczne może wynosić od 

41 V/M do 61 V/M.  

      Ale technologia 5 G jeszcze 

bardziej zagęści ten smog. 

      A bardziej zainteresowani wła-

snym zdrowiem mogą spojrzeć też 

na stronę: https://

www.odkrywamyzakryte.com/

sposoby-zmniejszenia-ekspozycji-

na-emf/ 

      Opracowania dokonałam m.in. 

na podstawie mapki dostępnej na: 

https://www.cartoradio.fr/

index.html#/ 

z wykazem wszystkich anten w 

całej Francji i oczywiście również 

w samym Paryżu.  

      Kto chciałby zobaczyć anteny 

w Paryżu to po kliknięciu linku 

https://www.cartoradio.fr/

index.html#/ 

musi napisać w okienku na środku 

(Entrez une adresse, un code po-

stal Paris. Można też wpisać na-

zwę innego miasta.  

 

Opracowanie i fot. 

E.Pietruch 

(Francja) 

 

Źródła:  

https://

www.polskieradio.pl/42/273/

Artykul/2090350,Beda-pieniadze-

z-UE-rozwoj-sztucznej-

inteligencji 

Marc Dugain, Christophe Labbé – 

“L’homme nu. La Dictature 

invisible du numérique », 

Wydawnictwo Robert Laffont, 

Wydawnictwo PLON, un 

département d’Edi8, 2016 r. 

« Nexus » N° 120 (styczen-luty 

2019), edycja francuska 

 ttps://killuminati.pl/aresztowanie-

chinskiej-ksiezniczki-demaskuje-

plan-plan-swiatowego-rezimu/ 

Yuval Noah Harari – „21 leçons 

pour le XXI siècle », 

Wydawnictwo Albin Michel 2018 

oraz: Wieści Światowe, N° Luty 

2018.  

 *** 

https://pl-vision.com/detail/ostatnie-uderzenie-technologia-5g-zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-vVIoJTHroYM.html
https://pl-vision.com/detail/ostatnie-uderzenie-technologia-5g-zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-vVIoJTHroYM.html
https://pl-vision.com/detail/ostatnie-uderzenie-technologia-5g-zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-vVIoJTHroYM.html
https://pl-vision.com/detail/ostatnie-uderzenie-technologia-5g-zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-vVIoJTHroYM.html
https://pl-vision.com/detail/ostatnie-uderzenie-technologia-5g-zbigniew-gelzok-maria-ko%C5%BAmi%C5%84ska%C2%A9-vtv-vVIoJTHroYM.html
http://www.cellphonetaskforce.org/5g-space-appeal/
http://www.cellphonetaskforce.org/5g-space-appeal/
http://www.cellphonetaskforce.org/5g-space-appeal/
https://www.5gspaceappeal.org/
http://movingtolearn.ca/2018/5g-space-appeal-launched
http://movingtolearn.ca/2018/5g-space-appeal-launched
https://www.odkrywamyzakryte.com/sposoby-zmniejszenia-ekspozycji-na-emf/
https://www.odkrywamyzakryte.com/sposoby-zmniejszenia-ekspozycji-na-emf/
https://www.odkrywamyzakryte.com/sposoby-zmniejszenia-ekspozycji-na-emf/
https://www.odkrywamyzakryte.com/sposoby-zmniejszenia-ekspozycji-na-emf/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
https://www.cartoradio.fr/index.html#/
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2090350,Beda-pieniadze-z-UE-rozwoj-sztucznej-inteligencji
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2090350,Beda-pieniadze-z-UE-rozwoj-sztucznej-inteligencji
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2090350,Beda-pieniadze-z-UE-rozwoj-sztucznej-inteligencji
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2090350,Beda-pieniadze-z-UE-rozwoj-sztucznej-inteligencji
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2090350,Beda-pieniadze-z-UE-rozwoj-sztucznej-inteligencji
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      Publikujemy już 26. odcinek z 

książki pt. Haptenowe 

(antygenowe) działania 

organizmów – przyczyna wielu 

zjawisk i chorób, autorstwa p. 

Jerzego Grzeszczuka eksperta 

inżyniera haptenologa z 

Goleniowa. Książka wydana była 

w roku 1998; a zainteresowanych 

zakupem książki informujemy, że 

nakład jest wyczerpany. Ale 

książka jest dostępna w 

czytelniach następujących 

bibliotek: 1) Biblioteka Narodowa 

w Warszawie, 2) Biblioteka 

Lekarska w Warszawie 3) 

Biblioteka Pedagogiczna w 

Warszawie, 4) Biblioteka 

Uniwersytecka w Warszawie, 5) 

Biblioteka Wojewódzka w 

Szczecinie. A także w Bibliotekach 

Uniwersyteckich w: 5) Katowice, 

6) Kraków, 7) Lublin, 8) Łódź, 9) 

Toruń, 10) Wrocław.  

      W dzisiejszym odcinku 

przedruk rozpoczynamy 

kontynuacją rozdziału: NA  

ZAKONCZENIE, cyt. „(…) 

Przypuszczam, że jedną z przyczyn 

„przyciągania się” bliźniąt 

jednojajowych może być brak 

toksycznego oddziaływania ich 

organizmów na siebie. 

      W Polsce większość obywateli 

ma zbadane grupy krwi. Na ogół 

ludzie wiedzą, że zgodne grupy 

krwi najczęściej nadają się do wza-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 

cz.26 

      Jerzy Grzeszczuk, rok urodze-

nia 1939. Matura w 1957, Techni-

kum Budowy Maszyn w Elblągu. 

1957-60 pomocnik tokarza w Za-

kładach Mechanicznych im. Gen. 

Karola Świerczewskiego w Elblą-

gu. 1960-61 zasadnicza służba woj-

skowa. 1961-1963 nauka w Oficer-

skiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, 

tytuł pilota w stopniu podporuczni-

ka. 1972-75 studia zaoczne w Wyż-

szej Oficerskiej Szkole Lotniczej w 

Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. 

W roku 1983 zwolniony ze służby 

wojskowej w stopniu majora. 

      Od 1981 zainteresowania biolo-

gią molekularną. Autor dwóch wy-

nalazków (linijka z podziałkami 

krotności jednostek miary układu SI 

oraz podwozie do wózka dziecięce-

go przystosowanego do jazdy po 

schodach).  

      Udział w 24 konferencjach nau-

kowych w Polsce i za granicą. Au-

tor czterech  publikacji naukowych 

o toksycznym działaniu ludzi: 

  

1/ Rumyantsev S.N.; Grzeszczuk J.: 

"Nasilno mił nie budiesz"(w j. ro-

syjskim). Chimija i Żizń. Akademia 

Nauk ZSRR Moskwa. Styczeń 

1990. 1, strony: 34-37. 

  

2/ Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.: 

"Pathogenic Effects of the Hu-

man Chemical Biofield". Medical 

Fot: E. Pietruch 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8524190&dopt=Abstract
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jemnego przetoczenia. Jeśli grupy 

krwi nie są zgodne, to najczęściej 

takich krwi się nie przetacza, ale 

doświadczeni lekarze znają inne 

zasady doboru krwi do przetocze-

nia, bo nawet przy niezgodnych 

grupach krwi można czasami doko-

nać przetoczenia, jednak taki dobór 

wymaga sporego zasobu wiedzy 

medycznej i łatwo przy tym popeł-

nić błąd w sztuce. 

      Jeśli ktoś zna swoją grupę krwi, 

to z tabelki 2. odczyta, jakie ma 

przeciwciała naturalne, zatem po-

zna swoje naturalne uczulenie, 

które u różnych osób bywa rozmai-

te: słabe, umiarkowane, silne lub 

bardzo silne. W zależności od siły 

uczulenia, po zetknięciu z obcym 

antygenem, mogą pojawić się roz-

maite objawy chorobowe u osób 

uczulonych. 

Hypotheses. Churchill Livingstone 

of Edinburgh, London, New York, 

Philadelphia, San Francisco, Syd-

ney and Toronto. 1995; 45, 1: 94-

98. 

  

3/ Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens 

as a Possible Cause of Sudden 

Death of Previously Healthy 

Adults and Infants and of Diseas-

es and Phenomena Linked to Tis-

sue Ischemia". Medical Hypothe-

ses. Churchill Livingstone of Edin-

burgh, London, New York, Phila-

delphia, San Francisco, Sydney and 

Toronto. 1997; 49, 525-527.  

  

4/ Grzeszczuk J.: "A Possible Rea-

son for the 'Fatal Vision' of the 

Famous American Surgeon Jef-

frey MacDonald" w: Tymieniecka 

A.T. (redaktor): „The origins of 

life”. World Institute for Advanced 

Phenomenological Research and 

Learning. Kluwer Academic Pub-

lishers. Dordrecht, Boston, London. 

Analecta Husserliana LXVI, 349-

355. 2000. 

        

      Wymienione trzy prace [2, 3, 4] 

opublikowane były w języku angiel-

skim, bo naukowcy na całym świe-

cie porozumiewają się językiem 

angielskim. Dostęp do publikacji 

jest przez internet. 

      Poza tym, Jerzy Grzeszczuk 

wydał kilka książek w języku pol-

skim. Wszystkie są dostępne w Bi-

bliotece Narodowej w Warszawie 

oraz w bibliotekach uniwersytec-

kich.   

      Od roku 2002 prowadzi własny 

Instytut Haptenologii – pierwszy 

w świecie. 

(red.)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=9466379&query_hl=2&itool=pubmed_docsum
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
http://worldcat.org/wcpa/oclc/43785597
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      Ponieważ 80% ludzi jest wydziela-

czami antygenów grupowych krwi, 

dlatego znając grupy krwi można z 80 - 

procentowym prawdopodobieństwem 

przewidywać możliwość naturalnego 

uczulenia na osobę o danej grupie 

krwi. Jednak na tej podstawie nie moż-

na przewidzieć, ani siły uczulenia ani 

tego, co te obce antygeny narobią: blo-

kadę przeciwciał, kompleksy odporno-

ściowe, hemaglutynację bierną, czy 

inne reakcje. 

      Podaję tabelkę przydatną do wstęp-

nego typowania organizmów, które 

mogą oddziaływać na siebie za pośred-

nictwem haptenów A i B, ale objawy 

chorobowe mogą się ujawnić tylko wte-

dy, gdy jednocześnie spełnione są trzy 

warunki: 1/. Organizm wydzielacza 

wydala odpowiednio dużo haptenów 

zdolnych do zlepiania z przeciwciałami 

u osoby uczulonej. 2/. Podczas oddy-

chania do krwi osoby uczulonej przedo-

stają się duże ilości obcych haptenów. 

3/. Organizm osoby uczulonej ma dużo 

przeciwciał zdolnych do zlepiania z 

haptenami wydzielacza. 

 

      Tabelka nr 5 jest bardzo uproszczo-

na, bo uwzględnia tylko antygeny gru-

powe krwi A i B (hapteny). 

Hapteny A1 działają na osoby z prze-

ciwciałami anty-A1. Hapteny B działają 

na osoby z przeciwciałami anty-B, itp. 

Jeśli osoby o grupach krwi A będą łą-

czyć się w pary z osobami o grupach 

krwi B, to z rachunku prawdopodobień-

stwa wynika, że: 1/. W 64 % par oboje 

są wydzielaczami antygenów, dlatego u 

nich występuje wzajemne naturalne 

uczulenie na siebie. 2/. W 32 % par 

jedna osoba jest wydzielaczem, a druga 

– niewydzielaczem, dlatego efekt wyni-

kający z naturalnego uczulenia wystę-

puje u jednej osoby. 3/. W 4 % par obie 

osoby są niewydzielaczami, dlatego u 

żadnego partnera nie występuje efekt 

wynikający z naturalnego uczulenia na 

hapteny A lub B. 

 

      Należy wiedzieć, że: 1/. Nie każdy 

jest silnie uczulony na danego wydzie-

lacza. 2/. Dzieci w pierwszych miesią-

cach po urodzeniu nie produkują wła-

snych przeciwciał wcale, ale we krwi 

noworodków mogą być wielkie ilości 

przeciwciał przekazanych z mlekiem 

matki. Tak więc noworodki karmione 

piersią mogą być silnie (tak jak karmi-

cielka) uczulone na niektóre antygeny 

obecne w ślinie, pocie i w powietrzu 

wydychanym przez wydzielaczy. 3/. 

Nie każdy organizm jest wydzielaczem 

(Se). 4/. Nie każdy wydzielacz wydala 

duże ilości haptenów. 5/. Przy dobrym 

wietrzeniu pomieszczeń powietrze zwy-

kle zawiera nieszkodliwe ilości hapte-

nów. 6/. Rzadko zdarza się, że osoby z 

grupami krwi A1, B oraz A1B mają 

przeciwciała anty-H, dlatego osoby te 

mogą chorować wdychając wraz z po-

wietrzem hapteny H. Antygen H jest 

antygenem publicznym i w rozmaitych 

ilościach mają go prawie wszyscy, ale 

najwięcej antygenów H mają osoby z 

grupa krwi O. 7/. Może się zdarzyć, że 

osoba mająca przeciwciała anty-Lea, 

anty-Leb, anty-Sda, anty-I, będzie cho-

rować z powodu wdychania antygenów, 

na które jest uczulona. 8/. Istnieje roz-

maitość antygenów i przeciwciał, dlate-

go po immunizacji może pojawić się 

odpornościowe uczulenie, wbrew 

wnioskom wynikającym z tabelki 5. 

      Najlepszym sprawdzeniem możli-

wości chemicznego działania danych 

osób na siebie są testy przedstawione w 

rozdziale „Moje hapteny w twojej 

krwi”. 

      Cecha wydalania haptenów jest 

najczęściej wielce pożyteczną cechą. 

Dzięki wydalaniu haptenów, można 

czasem wyczuć, czy obce hapteny są 

szkodliwe dla danej osoby. Hapteny 

obecne w powietrzu „odpędzają” od 

siebie osoby o konfliktowej budowie 

chemicznej organizmów, co ma ogrom-

ne znaczenie w doborze par rodziciel-

skich. 

      Wiadomo, że przy konfliktowych 

grupach krwi rodziców mogą wystąpić 

konflikty serologiczne. Przy zbyt póź-

nym rozpoznaniu konfliktu serologicz-

nego dziecko ginie, a jeśli przeżyje, to 

jest dotknięte niedorozwojem umysło-

wym albo głuchotą [44]. 

      W obecnym okresie rodzi się 3-5 % 

dzieci, które są upośledzone umysłowo 

[23]. Wynika z tego, że w Polsce każ-

dego roku rodzi się od 21 000  do  

50 000 dzieci upośledzonych umysło-

wo. W naszym społeczeństwie dotych-

czas słabo znane są przyczyny konflik-

tów serologicznych. Stosunkowo najle-

piej są znane konflikty serologiczne w 

układzie Rh, gdy matka ma czynnik Rh 

ujemny, a dziecko Rh dodatni. Na 

szczęście konfliktom tym lekarze potra-

fią już zapobiegać, jednakże profilak-

tyczna działalność nie obejmuje wszyst-

kich kobiet.      

      Pewna kobieta powiedziała mi, że 

ona nie zgodziła się na szczepionkę 

(zastrzyk z immunoglobuliny), a teraz 

tego żałuje, bo pojawiło się u niej uczu-

lenie na męża. 

      Istnieją ponadto konflikty serolo-

giczne w układzie ABO oraz w innych 

układach grupowych krwi. Tym kon-

fliktom serologicznym lekarze nie po-

trafią zapobiegać. 

      Wszystkim konfliktom serologicz-

nym w układzie Rh, w układzie ABO i 

w innych układach grupowych krwi 

można skutecznie zapobiegać doborem 

par rodzicielskich o odpowiedniej bu-

dowie antygenowej. Ale o tym mało kto 

odważa się głośno mówić. Wygląda na 

to, że ludzie nie wierzą rezultatom ba-

dań naukowych albo boją się po-

wszechnej segregacji antygenowej. A 

przecież: „Szybkość integracji nauki z 

praktyką decyduje o postępie, rozwoju 

albo o stopniu zacofania” (Szymon Pły-

szewski]. 

      Nie potrzeba żadnej segregacji anty-

genowej w miejscach publicznych. W 

atmosferze jest wystarczająco dużo 

powietrza. Wystarczy uchylić okno, 

włączyć wentylator w mieszkaniu, biu-

rze, miejscu zgromadzeń ludzi. Unikać 

przebywania w zatłoczonych, dusznych 

pomieszczeniach. Przejawiać więcej 

dbałości o czystość ciała i ubrania. Na-

tomiast zalecanie doboru par rodziciel-

skich o odpowiednio dobranych antyge-

nach nie jest równoznaczne z głosze-

niem segregacji antygenowej. Tego po 

prostu wymaga zdrowie społeczne. 

      Do tej pory szkodliwe hapteny part-

nera wyczuwało się nosem. Ludzie wie-

dzą, że zapach ciała bywa nieprzyjem-

ny, dlatego stosują pachnidła, czym 

próbują tłumić specyficzny zapach swo-

jego ciała. Zawierają związki małżeń-

skie bez wcześniejszego obwachania 

się, w zafascynowaniu pięknem, mądro-

ścią, zapachem perfum albo innymi 

cechami partnera. Nie przewidują, że: 

1/. Przy niewłaściwym – pod względem 

biologicznym – doborze par rodziciel-

skich już podczas ciąży pojawia się 

zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia 

matki i dziecka. 2/. Podczas fizycznej 

więzi pary kochanków występuje inten-

sywna wymiana haptenów zawartych w 

ślinie, pocie, nasieniu i zapachu, co 

przy niewłaściwym doborze partnerów 

może doprowadzić do rozmaitych cho-

rób, a nawet śmierci. 
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      Smutkiem napawa widok dziecka z 

wadami spowodowanymi konfliktem 

serologicznym. Pewna matka, która ma 

dziecko od urodzenia niedorozwinięte 

umysłowo i fizycznie, dopiero ode mnie 

dowiedziała się, że przyczyną nieszczę-

ścia tego dziecka był konflikt serolo-

giczny w układzie ABO. Gdy się o tym 

dowiedziała zapytała ze smutkiem: 

„Dlaczego lekarze nie uświadamiają 

ludzi w tych sprawach,”. 

      Faktem jest, że lekarze robią pu-

bliczne odczyty na tematy związane ze 

zdrowiem, ale jest to ich działalność 

uboczna. Najczęściej lekarz udziela 

porad osobom chorym, które zgłaszają 

się do niego. Zdrowe kobiety często 

zgłaszają się do lekarza dopiero, gdy 

stwierdzą, że są w ciąży. A wtedy jest 

już stanowczo za późno, żeby zalecać 

dobór par o niekonfliktowych grupach 

krwi. Taka oświata dla par połączonych 

już węzłem małżeńskim jest spóźniona. 

Do szkół podstawowych i średnich ten 

rodzaj wiedzy jeszcze nie dotarł. Popu-

larnych książek z tego tematu brakuje. 

W wielu środowiskach ten temat jest 

zaliczany do wstydliwych. Zalecanie 

doboru par rodzicielskich o odpowied-

nio dobranych antygenach wprowadza 

niepokój w umysłach, którym się zdaje, 

że świat został tak wspaniale urządzo-

ny, iż wszyscy ludzie, bez wyjątku, są 

powołani do obdarzania się miłością, 

dlatego nie należy zwracac uwagi na 

zróżnicowanie w budowie chemicznej 

ludzi. Ja dawniej też tak myślałem, ale 

nie dziwie się takim poglądom. Wyni-

kają one z głębokiego pragnienia ludzi, 

żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi. 

       Historia ludzkości pełna jest przy-

kładów wzniecania nienawiści i wojen 

z powodu zróżnicowania ludzi pod 

względem narodowościowym, wyzna-

niowym lub rasowym. Ludzie uczciwi 

słusznie boją się, że wiedza o zróżnico-

waniu w budowie chemicznej ludzi 

może wprowadzić niepokój w poszcze-

gólnych rodzinach i w społeczności 

ludzkiej. Jednakże przy współczesnym 

stanie wiedzy medycznej trudno sobie 

wyobrazić, aby w bliskiej przyszłości 

wynaleziono pigułkę, która zapobiegnie 

konfliktom serologicznym, zatruciom 

ciążowym i chorobom haptenowym. 

      Od kilkudziesięciu lat dość często 

zapobiega się immunizacji antygenem 

D kobiet Rh ujemnych, które rodzą 

dzieci Rh dodatnie. Immunizacji inny-

mi antygenami się nie zapobiega. Po 

szczepieniach ochronnych, przeszcze-

pach obcych tkanek, przetoczeniach 

krwi, skomplikowanych porodach i 

poronieniach coraz więcej osób jest 

immunizowanych rozmaitymi antyge-

nami. 

      Szkodliwej immunizacji i następ-

stwom – chorobom haptenowym – od 

dziś można świadomie i skutecznie 

zapobiegać. 

      Spodziewam się, że powszechna 

oświata w tej dziedzinie powinna zostać 

zaakceptowana przez ludzi. Do chwili 

obecnej przeprowadziłem kilkadziesiąt 

publicznych prelekcji o chemicznym 

oddziaływaniu organizmów ludzkich. 

Trzy prelekcje z dyskusją przeprowa-

dziłem w świątyniach chrześcijańskich. 

Chrześcijanie, z którymi rozmawiałem 

są przeciwni rozwodom, ale na ogół 

zgadzają się na uświadamianie ludzi o 

przyczynach chorób haptenowych. Je-

den z podeszłych wiekiem słuchaczy 

powiedział, że należy uświadamiać 

ludzi, bo po co mają rodzić dzieci upo-

śledzone umysłowo i fizycznie, jeśli 

można temu zapobiegać w naturalny 

sposób. 

      Istnieją jednak inne projekty zapo-

biegania chorobom dziedzicznym. Wy-

nikają one z tego, że współczesne meto-

dy badawcze podczas ciąży pozwalają 

wykryć nie mniej niż 50 płodów upo-

śledzonych na jeden tysiąc ciąż. W tej 

sytuacji niektórzy dostrzegają ekono-

miczną korzyść z zapobiegania przyj-

ściu na świat dzieci chorych, o których 

jeszcze przed urodzeniem wiadomo, że 

będą upośledzone [29]. Realizacja ta-

kiego projektu polega na przerywaniu 

ciąży zagrożonej urodzeniem noworod-

ka upośledzonego. Po przerwaniu ciąży 

matka może ulec immunizacji antyge-

nami płodu (który je dziedziczy po oj-

cu), a wtedy u tej kobiety pojawia się 

zagrożenie, czyli choroba wskutek kon-

taktu z haptenami ojca dziecka. W ten 

sposób powstaje błędne koło! Toczą się 

ostre spory pomiędzy przeciwnikami i 

zwolennikami aborcji. Ani jedni ani 

drudzy nie zdają sobie sprawy z następ-

stwa immunizacji. Uważam, że po-

wszechne zrozumienie szkodliwości 

immunizacji może wyciszyć spory i 

mieć wpływ na podjęcie badań kandy-

datów do małżeństwa. Świadomi zagro-

żeń, mogą unikać zawierania mał-

żeństw, z których będą się rodzić dzieci 

upośledzone. 

      Profesor Antoni Horst [30] informu-

je, że zapobieganie chorobom dzie-

dzicznym polega na niezawieraniu mał-

żeństw o konfliktowych grupach krwi, 

w przypadku talasemii,itp. Ta niezwy-

kle trafna rada uczonego nie jest po-

wszechnie znana, chociaż zastosowanie 

się do niej przez pary rodzicielskie mo-

że skutecznie wyeliminować większość 

chorób dziedzicznych i to bez interwen-

cji lekarzy. 

      W Polsce każdego roku rodzi się 

około 3 500 dzieci ciężko upośledzo-

nych z powodu konfliktu serologiczne-

go w układzie Rh [44]. Jedna ciąża na 5 

jest potencjalnie zagrożona konfliktem 

serologicznym w układzie ABO, lecz 

nie każda ciąża zagrożona tym konflik-

tem kończy się ciężką postacią choroby 

hemolitycznej noworodków (CHN). 

Tylko w jednym przypadku na 60 wy-

stępuje laboratoryjnie stwierdzona 

CHN z powodu niezgodności w ukła-

dzie ABO.  Jednakże tylko w jednej na 

1 000 wszystkich ciąż występuje ciężka 

postać CHN z powodu konfliktu serolo-

gicznego w układzie ABO [26]. 

      Ponieważ jeszcze przed poczęciem, 

znając grupy krwi rodziców, łatwo jest 

przewidzieć zagrożenie konfliktem se-

rologicznym, warto powyższe dane 

przedstawić jeszcze inaczej. W jednej 

na 12 ciąż zagrożonych konfliktem se-

rologicznym w układzie ABO występu-

je laboratoryjnie stwierdzona CHN.  

Jednakże tylko w jednej na 200 takich 

ciąż występuje ciężka postać CHN wy-

magająca leczenia. 

      Po wykonaniu przeliczeń, na pod-

stawie powyższych danych wynika, że 

w Polsce, gdzie każdego roku rodzi się 

700 000 dzieci, 140 000 pochodzi z 

ciąży potencjalnie zagrożonej konflik-

tem serologicznym w układzie ABO. 

Około 12 000 dzieci rodzi się z labora-

toryjnie stwierdzonymi objawami CHN, 

jednak objawy te nie są leczone. Około 

700 dzieci rodzi się z objawami ciężkiej 

postaci CHN z powodu konfliktu sero-

logicznego w układzie ABO.  

      Lekarzom, którzy ratują dzieci do-

tknięte CHN, znana jest tabela 6, z któ-

rej wynika, że u matek z grupami krwi 

O Rh dodatni oraz A2 Rh dodatni 

prawdopodobieństwo ciężkich postaci 

konfliktu serologicznego jest małe, gdy 

ich dzici mają następujące grupy krwi: 

O Rh+, O Rh -, A2 Rh+ oraz A2 Rh -. 

      Matki z grupami krwi O Rh- oraz 

A2 Rh- z reguły rodzą zdrowe dzieci o 

grupach krwi O Rh- oraz A2 Rh -. 

Wszystkie inne potomstwo z tych ma-

tek może podczas życia płodowego 

rozwijać się w niekorzystnych warun-

kach. 

      Z tabeli 6 wynika też, że u kobiet z 

grupami krwi A1B Rh+ rzadko wystę-
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pują ciężkie postacie konfliktów serolo-

gicznych, dlatego matki takie najczęściej 

mają zdrowe potomstwo z partnerami o 

dowolnej grupie krwi. (…).” 

  

Cdn.  

Zgodę na przedruk 

wyraził autor książki: 

Jerzy Grzeszczuk 

ekspert inżynier 

haptenolog z Goleniowa 

Przygotował: 

R. Milewski   

  

PS 
      Czytelników bardziej 

zainteresowanych wpływem haptenów na 

życie ludzkie informujemy, że temat 

haptenów wywołał duże zainteresowanie 

i dlatego we Francji została specjalnie 

utworzona strona internetowa 

www.haptenes.fr  poświęcona książce p. 

Jerzego Grzeszczuka: "Haptenowe 

(antygenowe) działania organizmów-

przyczyna wielu zjawisk i chorób".  

      W książce autor przedstawił, w jaki 

sposób odkrył przyczyny chorób 

przewlekłych i chorób zwanych 

nieuleczalnymi oraz relacje osób, które 

odzyskały zdrowie stosując się do 

wskazówek i rad autora. Na stronie 

internetowej, można znaleźć też cześć 

teoretyczną, zaczerpniętą z książki 

autora,  pozwalającą lepiej zrozumieć to 

tak ważne i niezwykłe odkrycie w historii 

ludzkości.  

      Doświadczenia autora wykazują, jak 

prostym sposobem można uniknąć wielu 

chorób powodujących problemy 

zdrowotne. W tym miejscu sprawdza się 

stara maksyma: Łatwiej zapobiegać niż 

leczyć. 

      Dla bardziej zainteresowanych można 

jeszcze dodać informację, że artykuł  na 

ten sam temat istnieje też cały czas na 

blogu naturopatów szwajcarskich. 

Wystarczy kliknąć bon-coin-sante.com a 

potem w kolumnie po prawej stronie 

napis „Le Blog”.  I następnie przewijać, 

aż do daty „ 24 avril” (czyli 24 kwietnia). 

Ponieważ artykuły publikowane są w 

sposób chronologiczny, odnajdziemy 

poszukiwany artykuł w dalszej 

kolejności. 

  

R. 

  

Tłumaczenie: 

      De nombreux lecteurs ont manifesté 

leur intérêt pour le sujet des haptènes, 

c’est pourquoi 

un site internet à leur intention a été créé, 

et il est dédié au livre de Jerzy 

Grzeszczuk, intitulé „Les haptènes dans 

l’étiologie des maladies physiques, 

mentales et leur rôle dans des troubles du 

comportement”. 

      L’auteur y décrit son chemin vers la 

découverte des causes de maladies 

chroniques et des maladies dites 

incurables. Il présente aussi les récits de 

personnes qui ont retrouvé la santé grâce 

aux conseils de l’auteur. La partie 

théorique du livre permet de bien 

comprendre l’importance de cette 

découverte pour l’humanité. 

      L’expérience vécue par l’auteur 

démontre qu’il est possible d’éviter de 

graves problèmes de santé en utilisant des 

moyens très simples. Il ne reste plus qu’à 

suivre cette maxime: „Mieux vaut 

prévenir que guérir”. 

      Les lecteurs intéressés trouveront un 

article au même sujet sur le blog des 

naturopathes suisses. Pour le trouver, il 

suffit d‘aller sur le site bon-coin-

sante.com, ensuite il faut cliquer Le Blog 

dans la colonne de droite 

et dérouler jusqu’à la date du 24 avril car 

les articles sont classés par ordre 

chronologique. 

E. Pietruch 

France 

http://www.haptenes.fr
http://bon-coin-sante.com
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                                  POEZJA 

Janusz Ignacy Borkowski 

 
Ufam Ci Boże ! 

 

Księdzu Kazimierzowi Marchlewskiemu  

wieloletniemu Proboszczowi Parafii Dąbie Kuj.  

ten wiersz poświęcam. 

  

W bólu … 

W smutku … 

We wszelkiej niedoli …  

Twa miłość mi zawsze przetrwać pozwoli …! 

 

W płaczu … 

W udręce … 

W niewymownej rozpaczy …  

Wiem, że osłonisz mój żywot tułaczy …! 

 

W trosce … 

W zgryzocie … 

W każdej boleści … 

Twe serce me marne istnienie pomieści …! 

 

W żalu … 

W nieszczęściu … 

W duchowej żałobie … 

Ja mieć Cię będę zawsze przy sobie …! 

 

Lecz nie tylko wtedy …  

Bo Życie także ze szczęścia się składa … 

A nie – tylko z biedy! 

 

A Ty jesteś jakby Morska Latarnia …  

Co nie tylko przy sztormie a także w pogodzie  

Wędrowców przygarnia …! 

 

I choć niepojęty jesteś jak Morze …  

Co dzisiaj spokojne a jutro wezbrane  

- Ufam Ci, Boże …!!! 

 

 

Janusz Ignacy Borkowski  

Wilkowyje dn. 17 luty 2008 r.  
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Miłość … 
 

Ten wiersz dla Ciebie Synku  

w trzecią Wigilię – bez Ciebie! 

 

Istnieją miłości, których nic nie wzruszy … 

Żadne przeszkody przez Los zgotowane … 

Miłości, co nawet Śmierć ich nie skruszy …! 

Choć na rozłąkę są serca zsyłane …! 

 

Taką miłością Cię kocham Syneczku !!! 

Co próbą dotknięta wręcz mocniej wezbrała …! 

Nie ma Cię ze mną mój Aniołeczku,  

Lecz Śmierć Ciebie TYLKO CIAŁEM zabrała …! 

 

A miłość trwa … Jest nie do złamania! 

Raz zaistniała – na zawsze – zostanie !... 

Bo o to chodzi w cudzie kochania,  

Że trwa bez warunku, co w Życiu się stanie …! 

 

I ja tego cudu już doświadczyłem …  

Miłość ma za nic ograniczenia …. 

Jako ojciec cierpiący się nauczyłem,  

Że rozłąka dla uczuć nie ma znaczenia …! 

 

A kiedyś i tak Cię do serca utulę …!!! 

 

 

Janusz Ignacy Borkowski  

Rzadka Wola dn. 24.XII. 2012 r. Wigilia  

Janusz Ignacy Borkowski 
      Technik mechanik, „złoty inżynier”, przedsiębiorca, 

autor książek i wydawca, działacz społeczny. Od 2018 

roku absolwent Kujawskiej Szkoły Wyższej we Wło-

cławku, Wydziału Budownictwo, w obszarze nauk tech-

nicznych z tytułem zawodowym – inżynier; oraz student 

w Uczelni Medycyny Naturalnej w Warszawie 

(studiował na dwóch kierunkach jednocześnie). 

      Urodzony 29 X 1952 w Lubrańcu w pow. włocław-

skim w woj. kujawsko-pomorskim w rodzinie chłop-

skiej Józefa i Marianny z Piotrowskich.  

      Szkołę Podstawową ukończył w Kąkowej Woli w 

1967 r., a Technikum Mechaniczne we Włocławku, w 

1972 r. 

      W 1977 roku Janusz Borkowski stworzył od pod-

staw Kujawską Fabrykę Maszyn Rolniczych 

„Krukowiak”. Podjąwszy produkcję inteligentnych ma-

szyn rolniczych, stworzył miejsca pracy dla 500 osób i 

sprostał konkurencji na globalnym rynku. W murach 

starej fabryki w Redeczu Krukowym stworzył Muzeum 

Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego.  

      Pasją p.Janusza jest pisanie i wydawanie pamiętni-

ków, wierszy, a w szczególności okazałych książek o 

jego kujawskiej Małej Ojczyźnie z serii „Redecz Kruko-

wy i Okolice – Kraina Prastara”, w której ukazało się 

już 150 tomów. 

      Jest także bardzo wielkim społecznikiem, działa m. 

in. w Cechu Rzemiosł Różnych (od 1987), Stowarzysze-

niu Producentów i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych 

(prezes Zarządu Krajowego 1997-2011), Kujawsko-

Pomorskim Stowarzyszeniu Kulturalnym (prezes Sto-

warzyszenia), Stowarzyszeniu „Agro-Biznes-Klub” 

Ludzi Przedsiębiorczych (czł. od 1997), Kujawsko-

Pomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców 

(od 1998), AGRO-7 (od 1998), Business Centre Club 

(czł. od 2009). 

      Uhonorowany i odznaczony wieloma dyplomami, 

medalami, odznakami m.in.: Brązowym (2000) i Srebr-

nym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Kawalerskim w 

Koronie z Gwiazdą Bractwa św. Stanisława (2001); 

medalami: wojewody kujawsko-pomorskiego (2003), 

srebrnym Za zasługi dla pożarnictwa (2005) oraz od-

znaką Zasłużony dla rolnictwa (2005) i wieloma innymi 

odznaczeniami branżowymi przemysłu, a w grudniu 

2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski.  

*** 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_G%C5%82%C3%B3wna_Gospodarstwa_Wiejskiego_w_Warszawie


str. 16               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl        Nr 02 (78)  Wieści Światowe 01 lutego 2019 r. 

zobaczyć jak wygląda dzisiaj jeden 

z zamków dawnego Zakonu Krzy-

żackiego stanowiącego kiedyś potę-

gę krzyżacką, itp.  

      Będąc w Gierłoży (dawna kwa-

tera Hitlera), na zamku Kętrzynie, 

na zamku w Reszlu, postanowiłem 

zobaczyć też zamek w Barcianach. 

A z Barcian jest już tylko kilka ki-

lometrów do granicy kaliningradz-

kiej.  

      W zasadzie wszystkie zamki na 

Mazurach są do siebie bardzo po-

dobne, bo mniej więcej w tym sa-

mym czasie budowane i przez tych 

samych budowniczych, czyli Krzy-

żaków. Może ktoś zapytać, to czego 

szukałem na zamku w Barcianach? 

Odpowiedź jest w miarę prosta: 

chciałem zobaczyć kolejny zamek i 

wyobrazić sobie widok który mogli 

oglądać z barciańskiego zamku 

Krzyżacy – rozległe łąki, wodę któ-

ra kiedyś była jeziorem z funkcjami 

obronnymi, itp.  

      Pod bramę zamkową można 

podjechać bez problemu, nie było 

straży zamkowej, nie było Krzyża-

ków, nie było żadnych przeszkód,  i 

można było nawet spokojnie zapar-

kować. Nikt nie przeszkadzał, niko-

go nie było widać, była zupełna 

cisza, jakby nikogo nie było w zam-

ku. Była tylko tablica informująca, 

że są prowadzone roboty remonto-

we, a na narożniku zamku był duży 

baner z napisem SPRZEDAM i 

numery telefonów. Okazuje się, że 

zamek w Barcianach można kupić i 

być panem na zamku pokrzyżac-

kim.  

      W Barcianach dowiedziałem 

się, że zamek stanowi prywatną 

własność i jest wystawiony na 

sprzedaż. 

      Co prawda do zamku wejść nie 

było można, bo nikogo nie było na 

miejscu. Ale zdjęcia można było 

wykonywać do woli i ze wszystkich 

stron. 

      A języka na temat historii moż-

na przecież zasięgnąć w internecie. 

I na przykład ze strony interneto-

wej:  https://medievalheritage.eu/pl/

strona-glowna/zabytki/polska/

barciany-zamek/ można dowiedzieć 

się, cyt.: „Przed podbojem krzyżac-

kim w okolicy późniejszego zamku 

istniał gród pruskiego plemienia 

Bartów. Barcja była wówczas zie-

mią dość gęsto zaludnioną, z siecią 

obwarowanych osad położonych w 

obronnych miejscach. Krzyżacy 

zagarnęli Barcję w końcu XIII wie-

ku i prawdopodobnie zaadaptowali 

pierwotny gród na swoją strażnicę, 

o czym świadczy niemieckojęzycz-

na nazwa Bartenburg. Gród ten nie 

wznosił się dokładnie w miejscu 

późniejszego zamku, lecz na 

wschodzie, na terenie przyzamko-

wej osady. Pierwsza wzmianka o 

zakonnej strażnicy pochodzi z 1325 

roku, początkowo stanowiła ona 

siedzibę wójta, a następnie krzyżac-

kiego prokuratora. 

    Budowę murowanego zam-

ku Barten Krzyżacy prowadzili od 

około 1377 – 1380 roku w związku 

z decyzją wielkiego mistrza Winry-

cha von Kniprode o wydzieleniu 

nowego komturstwa. Mury obronne 

i skrzydło wschodnie pierwotnej 

budowli zostały wówczas podwyż-

szone. Prace trwały aż do XV wie-

ku, lecz w międzyczasie zamiary 

utworzenia komturii zostały porzu-

cone i zamek wrócił do rangi proku-

ratorskiego. Wiązało się to ze zmia-

ną planów budowlanych i odej-

ściem od budowy pełnego cztero-

skrzydłowego zamku konwentual-

nego. (…) Zamek usytuowany zo-

stał na niewielkim wzniesieniu, 

otoczonym niegdyś bagnami i roz-

lewiskami rzeczki Liwny. Otaczały 

go od zachodu, południa i południo-

wego – wschodu. Warownia do-

stępna była jedynie od strony 

wschodniej, na tym kierunku zloka-

lizowane było też przedzamcze. 

Jeszcze w pierwszej połowie XIV 

wieku wzniesiono mur obwodowy o 

narysie kwadratu  o wymiarach 

55×58 metrów i niski budynek w 

części wschodniej. Co ciekawe mur 

wyposażony był wówczas w rzadko 

występujący w budownictwie krzy-

żackim krenelaż. Prawdopodobnie 

wzniesiono go jako prowizoryczne 

zabezpieczenie wobec zagrożenia 

litewskiego. 

    Przedłużająca budowa z drugiej 

połowy XIV wieku prawdopodob-

nie spowodowała zarzucenie planu 

stworzenia pełnego, czworoboczne-

go zamku konwentualnego. Powsta-

ło założenie dwuskrzydłowe z 

główną częścią po stronie wschod-

niej. (…). Zamek przetrwał do dziś 

w dużej części w  stanie oryginal-

nym. Późniejsze przebudowy, takie 

jak dostawienie w XVII wieku przy 

zachodnim murze spichrza, czy 

XVIII wiecznego południowego 

budynku gospodarczego, nie zatarły 

średniowiecznego wyglądu. Mimo 

podjętych prac remontowych nie-

stety jego wnętrza wciąż nie są udo-

stępnione do zwiedzania.”  

      A na kolejnej stronie interneto-

we j :  h t tp : / /www.za mk i .p l /?

idzamku=barciany  można przeczy-

tać, cyt.: „Pierwotnie istniał tu gród 

pruski, który po zdobyciu przez 

Krzyżaków w końcu XIII wieku i 

zniszczeniu przez Prusów w 1320 

roku został odbudowany po 1325 

roku. W latach 1377-1390 Krzyża-

cy zbudowali pod kierunkiem 

"magistra Winricusa" gotycki mu-

rowany zamek. Wznosił się na 

wzniesieniu, od zachodu i południa 

otoczony był jeziorami i bagnami, a 

od północy i wschodu jego obron-

ność wzmocniono szeroką i głęboką 

fosą. Miał plan czworoboku, posia-

dał dwie baszty, z których jedna 

wysunięta była na wschodnie przed-

pole broniąc dostępu do murów. Po 

stronie wschodniej też znajdowało 

się prawdopodobnie przedzamcze. 

Całość murowana była z cegły na 

kamiennym podmurowaniu. Zamek 

jest rozplanowany na prawie kwa-

dratowej podstawie o wymiarach 

55x58 metrów z dziedzińcem po-

środku. (…). W 1455 roku znisz-

czony w czasie wojny trzydziesto-

letniej, szybko jednak został odbu-

dowany. Mimo to powoli traci zna-

czenie militarne pozostając już w 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

BARCIANY 

zamek pokrzyżacki 

https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/barciany-zamek/
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http://www.zamki.pl/?idzamku=barciany
http://www.zamki.pl/?idzamku=barciany
http://www.zamki.pl/slownik.php?id=gotyk
http://www.zamki.pl/slownik.php?id=fosa
http://www.zamki.pl/slownik.php?id=baszta
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Ty wejściem wchodzili 

Krzyżacy do zamku w 

Barcianach. 

Wejście zamkowe 

w zbliżeniu. 
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coraz większym stopniu ośrodkiem 

gospodarczym i handlowym oraz 

składnicą żywności. W XVI wieku 

tylko nazwa świadczy jeszcze o 

obronności  zamku. 

      Wnętrza zamku zostały przebu-

dowane w XIX i XX wieku. W 

1915 roku budowla uległa pożaro-

wi i dopiero po dwóch latach ją 

odbudowano. Do dziś zachowane 

jest skrzydło wschodnie oraz pozo-

stałości skrzydła północnego. Po 

wojnie wyremontowany zamek 

należał do PGR, potem wystawiła 

go na sprzedaż Agencja Rolna 

Skarbu Państwa.” 

      Na innej stronie internetowej: 

https://www.money.pl/galerie/

artykul/zamek-krzyzacki-na-

sprzedaz,231,0,2140647.html 

 można przeczytać, cyt.: „(…). Na 

sprzedaż wystawiony został krzy-

żacki zamek w Barcianach. (…). 

Krzyżacki zamek o powierzchni 10 

tys. m2 to koszt 12 mln zł. (…) 

dowiadujemy się z oferty, zamek 

położony jest na 30 ha działce, po 

części zalesionej, z własnym jezio-

rem, którym można spłynąć do 

centrum Barcian pod zabytkowy 

kościół.”   

      Na innej stronie internetowej: 

http://

barciany.wm.pl/379285,Zamek-w-

Barcianach-znowu-trafi-pod-

mlotek.html 

 można przeczytać, cyt.: „Zamek w 

Barcianach jest obiektem z XIV 

wieku, wybudowanym przez wiel-

kiego mistrza Zakonu Krzyżackie-

go - Winrycha Von Kniprode, któ-

ry chciał utworzyć nowe komtur-

stwo. Ostatecznie jednak tak się nie 

stało, a zamek w Barcianach podle-

gał pod komtura krzyżackiego w 

Rynie. 

      W latach 1842-1945 obiekt 

pozostawał w rękach prywatnych 

(…).”  

      Na  kolejnej  stronie  interneto-

wej:   http://

mojemazury.pl/4756,Barciany-

zamek-w-remoncie.html  można 

przeczytać, cyt.: „(…). Po sekula-

ryzacji zakonu zamek był siedzibą 

zarządcy miejscowego majątku. Po 

wojnie stanowił siedzibę miejsco-

wego PGR-u. Mieściły się tu biura 

oraz magazyny.” 

      Warto zajrzeć jeszcze na stronę 

internetową: http://

www.zamkipolskie.com/barciany/

barciany.html i przeczytać, cyt.: 

„W południowej części rozległej 

wsi, w miejscu obecnego zamku 

lub w jego pobliżu, funkcjonował 

we wczesnym średniowieczu drew-

niano-ziemny gród staropruskiego 

plemienia Bartów. Po zaję-ciu go 

przez Krzyżaków w 1240 roku zo-

stał on przebudowany w tym czaso-

wą strażnicę w której pierwszym 

Tablica informująca o 

robotach budowlanych, 

tylko że nie ma żadnych 

odgłosów towarzyszących  

robotom budowlanym.  

https://www.money.pl/galerie/artykul/zamek-krzyzacki-na-sprzedaz,231,0,2140647.html
https://www.money.pl/galerie/artykul/zamek-krzyzacki-na-sprzedaz,231,0,2140647.html
https://www.money.pl/galerie/artykul/zamek-krzyzacki-na-sprzedaz,231,0,2140647.html
http://barciany.wm.pl/379285,Zamek-w-Barcianach-znowu-trafi-pod-mlotek.html
http://barciany.wm.pl/379285,Zamek-w-Barcianach-znowu-trafi-pod-mlotek.html
http://barciany.wm.pl/379285,Zamek-w-Barcianach-znowu-trafi-pod-mlotek.html
http://barciany.wm.pl/379285,Zamek-w-Barcianach-znowu-trafi-pod-mlotek.html
http://mojemazury.pl/4756,Barciany-zamek-w-remoncie.html
http://mojemazury.pl/4756,Barciany-zamek-w-remoncie.html
http://mojemazury.pl/4756,Barciany-zamek-w-remoncie.html
http://www.zamkipolskie.com/barciany/barciany.html
http://www.zamkipolskie.com/barciany/barciany.html
http://www.zamkipolskie.com/barciany/barciany.html
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Kolejna tablica i brak 

odgłosów robót bu-

dowlanych. 
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Mury zamkowe i 

fragment baszty. 

Pokrzyżacki zamek w Barcia-

nach od strony frontowej. 
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Mury zamkowe 

z innej strony. 

Aktualne wejście do po-

krzyżackiego zamku w 

Barcianach. 
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Czasy się zmieniły i aktualnie każdy może kupić zamek pokrzyżacki w Barcianach.  

Droga wjazdowo do zamku. 

Kto kupi? 
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znanym nam dowódcą był Hen-ryk 

von Alfet a zniszczoną pod-czas 

drugiego powstania pruskiego 

(1260–1274). W następstwie tego i 

kolejnych najazdów plemion pru-

skich podjęto decyzję o budowie 

warowni mającej w przyszłości peł-

nić funkcję siedziby komtura z pod-

bitej Barcji podlegającej admi-

nistracyjnie pod komturstwo w 

Brandenburgu (pol. Pokarmin). Nie 

był to jednak jeszcze interesujący 

nas zamek, a jedynie drewniana for

-talicja, silniejsza od poprzednicz-

ki, bo wyposażona w murowane 

konstrukcje obronne. Budowla ta 

stanowiła poważny argument w po-

lityce ucisku wobec podbitej ludno-

ści, wraz z okolicznymi grodami 

umacniając bezpieczeństwo 

wschodniej granicy rosnącego w si-

łę Państwa Krzyżackiego. (…). 

Zamek pozostał siedzibą prokurato-

ra i podlegając pod komturię w Ry-

nie uzyskał duże znaczenie militar-

ne jako ważny punkt wypadowy na 

sąsiednią Litwę. W 1455 roku, na 

początku wojny trzynastoletniej zo-

stał spalony, później kilkakrotnie 

zdobywały go różne oddziały, a na-

wet chłopi, którzy w 1458 zbrojnie 

zajęli pozbawioną obrońców wa-

rownię. Po sekularyzacji Zakonu 

Krzyżackiego Barciany stały się 

centrum dóbr ziemskich zarządza-

nych przez książęcych starostów, 

zaś zamek ich siedzibą. (…). Zam-

ku się nie zwiedza, można za to 

swobodnie obejść go dookoła.  Bar-

ciany to duża wieś położona 18 km 

na północ od Kętrzyna i zaled-wie 

8 km na południe od granicy z ob-

wodem Kaliningradzkim. Kursu-ją 

tutaj autobusy z kierunku Olszty-na 

i Węgorzewa, najbliższa stacja ko-

lejowa znajduje się w Kętrzynie i 

Korszach (ok. 20 km). (…).” 

 

      W przeszłości Zakon Krzyżacki 

ogniem i mieczem zdobywał kolej-

ne ziemie, niewolił podbitą lud-

ność, niszczył wszystko co uznał za 

stosowne, siał strach i zgrozę, wy-

dawał się niepokonany, budował 

kolejne zamki, umacniał się i roz-

budowywał, ale do czasu. 

      I w tym miejscu przypomina się 

sentencja: „Wszystko w życiu ma 

swój początek i koniec.” Można 

jeszcze dodać: Tylko pytanie kiedy. 

 

      A do czasów dzisiejszych co 

pozostało z dawnej potęgi krzyżac-

kiej? A no właśnie, takie budowle 

jak w Barcianach. Mniej lub bar-

dziej zniszczone.  

      Faktycznie zamek w Barcia-

nach jest okazałą budowlą przypo-

minającą dawne czasy świetności 

krzyżackiej. Obecnie warto byłoby 

przywrócić obiekt społeczności, na 

przykład w charakterze hotelu, mu-

zeum, miejsca szkoleń, itp.  

 

W Barcianach był: 

R.Milewski 

Zarośnięta sadzawka w przeszłości 

była wodą broniącą dostępu do zamku. 
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      Ministerstwo Sprawiedliwości we 

współpracy z  Ministerstwem Finansów 

oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości 

i Technologii przygotowało ustawę, 

która pozwoli na skuteczne przeciw-

działanie zorganizowanej przestępczo-

ści, zwłaszcza skarbowej. Nowe roz-

wiązania wymierzone w przestępców 

oszukujących na podatkach, cłach czy 

akcyzie, to kontynuacja działań, które 

przyniosły sukces m.in. w walce z prze-

stępstwami VAT-owskimi.  

      Szeroko zakrojone oszustwa skarbo-

we to okradanie Polaków uczciwie pła-

cących podatki. Budżet państwa, czyli 

pośrednio wszyscy obywatele, tracą na 

tym rocznie setki miliardów złotych. 

Rozmiar szarej strefy w Polsce sięgał w 

latach 2010-2015 12-14 proc. Produktu 

Krajowego Brutto, czyli około 280 mi-

liardów złotych rocznie. Po 2015 roku 

sytuacja ta ulega poprawie. Dzięki pod-

jęciu walki z przestępstwami VAT-

owskimi, co umożliwiła przygotowana 

w Ministerstwie Sprawiedliwości nowe-

lizacja Kodeksu karnego, przychody z 

VAT do budżetu państwa wzrosły w 

2017 roku o 30 mld zł, a więc o prawie 

jedną czwartą w porównaniu z poprzed-

nim rokiem. To więcej niż całoroczne 

wydatki na program „Rodzina 500+”. 

Było to możliwe dzięki zaostrzeniu kar 

za przestępstwa VAT-owskie i skutecz-

nemu ich zwalczaniu. 

 

      Kolejnym działaniem są daleko 

idące zmiany w Kodeksie karnym skar-

bowym. Są one konieczne, ponieważ 

przestarzałe prawo (ustawa – Kodeks 

karny skarbowy od 10 lat nie przecho-

dziła głębszej nowelizacji) sprawia, że 

ogromne kwoty zamiast np. na cele 

społeczne trafiają do kieszeni przestęp-

ców oszukujących na podatkach, cłach 

czy akcyzie.  Przestępstwa tego rodzaju, 

związane np. z nielegalnym obrotem 

alkoholem, papierosami i elektroniką 

czy nielegalnym hazardem, mają naj-

częściej charakter przestępczości zorga-

nizowanej i transgranicznej. Do walki z 

tym groźnym procederem potrzeba no-

wej, skuteczniejszej broni.  

 

Przepadek pojazdu 

służącego do przestępstwa 

 

      Sąd będzie mógł zabrać przemytni-

kom i przekazać na rzecz Skarbu Pań-

stwa samochód (osobowy, dostawczy 

czy TIR) w każdym przypadku, gdy w 

pojeździe zostanie wykryty przemycany 

towar, bez względu na sposób ukrycia 

kontrabandy. Dziś pojazd podlega prze-

padkowi jedynie w sytuacji, gdy został 

specjalnie przerobiony do celów prze-

mytu - wyposażony w specjalne skrytki. 

Po zmianie przepisów przemytnik bę-

dzie mógł również stracić auto, gdy np. 

schowa przemycane rzeczy w zagłówku 

fotela, a więc bez większych przeróbek 

pojazdu.  

 

Zamknięcie 

przestępczego biznesu 

 

      Po zmianach również wobec oszusta 

skazanego za wystawianie fałszywych 

faktur lub obrót podrobionymi znakami 

skarbowymi akcyzy sąd będzie mógł 

orzec – jako środek karny – zakaz pro-

wadzenia określonej działalności go-

spodarczej, np. hurtowni alkoholi.  

 

Obostrzenia dla recydywistów 

 

      Do nadzwyczajnego obostrzenia 

kary w przypadku recydywisty wystar-

czy wcześniejsze prawomocne skazanie 

go na karę co najmniej 6 miesięcy po-

zbawienia wolności lub 6 miesięcy 

ograniczenia wolności, czy grzywnę w 

wysokości minimum 9 tys. zł. Nie bę-

dzie, jak dziś, konieczności uprzedniego 

wykonania kary lub uiszczenia grzyw-

ny, z czego przestępcy skrzętnie korzy-

stają, np. przewlekając zapłatę grzyw-

ny. 

 

Dotkliwe grzywny za 

największe oszustwa 

 

      Minimalna grzywna za przestęp-

stwo skarbowe, gdy wartość uszczuple-

nia dla Skarbu Państwa przekracza 1 

milion złotych, wzrośnie z 750 zł do 

7500 zł. Natomiast generalnie  najniż-

sza grzywna wyniesie 1500 zł.  

 

Dłuższy okres przedawnienia 

 

      Oszuści nie mogą liczyć na to, że 

wraz z upływem czasu nie spotka ich 

żadna kara. Po wszczęciu przeciwko 

nim postępowania okres przedawnienia 

popełnionego przestępstwa w każdym 

przypadku będzie przedłużony o 10 lat. 

Obecnie w przypadku większości prze-

stępstw okres przedawnienia może zo-

stać wydłużony jedynie o 5 lat. Nato-

miast w przypadku wykroczeń skarbo-

wych przedawnienie nastąpi po 4 la-

tach, a nie po 3 jak obecnie.  

 

Adekwatna odpowiedzialność 

 

      Wysokość kar za przestępstwa skar-

bowe zależy od skali oszustwa, a 

zwłaszcza wartości uszczuplenia. Ko-

deks karny skarbowy określa małą, du-

żą i wielką wartość szkody spowodowa-

nej przestępstwem. Od tych kategorii 

zależy wysokość zagrożenia karą, ale i 

wysokość wymierzanej  przez sąd sank-

cji. Projekt obniża poszczególne progi, 

tym samym dając sądom możliwość 

wymierzania surowszych kar. „Mała” 

wartość przestępstwa skarbowego wy-

nosić będzie do 225 tys. zł, a nie aż do 

450 tys. zł jak obecnie. Duża wartość – 

od 675 tys. zł, zamiast od 1 mln 125 tys. 

zł. Wielka wartość – od 1 mln 125 tys. 

zł, a nie jak dziś od 2 mln 250 tys. 

(wartości nie objęte limitami stanowią 

podstawowy typ przestępstwa).  

 

Elastyczne grzywny i mandaty 

 

      Projekt podnosi górną granicę 

grzywny nakładanej mandatem za wy-

kroczenia skarbowe. Dziś można wy-

mierzyć grzywnę lub nałożyć na spraw-

cę mandat w wysokości od 225 zł do 4 

tys. 500 zł. Po zmianie – od 110 zł za 

najdrobniejsze wykroczenie do 11 tys. 

250 zł za wykroczenie powodujące du-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi 

dla dobra obywateli, przeciw oszustom 
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że straty.  

 

Odpowiedzialność za uporczywe 

niewpłacanie podatków 

 

      Notoryczne uchylanie się od 

płacenia podatków jest obecnie 

traktowane zawsze jako wykrocze-

nie, bez względu na to, ile wynosi 

wysokość zaległości. Projekt powo-

duje rozgraniczenie w tym zakresie. 

Uporczywe niepłacenie podatków 

do kwoty niewiele przekraczającej 

112 tys. zł pozostanie wykrocze-

niem, za które grozić będzie grzyw-

na w wysokości od 110 zł do 45 

tys. zł. Gdy zaległość przekroczy 

112 tys. 500 zł, stanie się przestęp-

stwem zagrożonym karą grzywny 

od 1500 zł do 54 tys. zł.  

 

Kara za brak 

dokumentów księgowych 

 

      W świetle propozycji za nie-

przechowywanie w firmie ksiąg i 

dokumentów do czasu przedawnie-

nia zobowiązania podatkowego 

grozić będzie kara grzywny, której 

dolna granica wynosi 1500 zł. Dziś 

nie jest to w ogóle karalne.  

 

Walka z nielegalnym 

handlem przez internet 

 

      Nabywanie przez internet np. 

papierosów i tytoniu z nielegalnych 

źródeł jest dziś praktycznie bezkar-

ne. Po zmianie przepisów stanie 

się, w zależności od skali procede-

ru, wykroczeniem lub przestęp-

stwem zagrożonym karą grzywny 

nawet do 7,2 mln zł. 

 

Przyjęcie podrobionych akcyz 

będzie paserstwem 

 

      Mafie podatkowe wykorzystują 

do oszukiwania państwa podrobio-

ne znaki akcyzy (np. na papierosy 

czy alkohol) i fałszywe upoważnie-

nia do odbioru autentycznych ban-

derol. Dziś można pociągnąć do 

odpowiedzialności karnej tylko 

osoby, które nielegalnie posiadają, 

przechowują, przewożą, przesyłają 

lub przenoszą znaki akcyzy. Po 

zmianach karze podlegać będzie 

również np. nabywanie nielegal-

nych akcyz, pomoc w ich ukryciu 

lub przyjęcie na przechowanie. 

Czyny te określane potocznie jako 

paserstwo będą zagrożone karą 

grzywny nawet do 21,6 mln zł, karą 

pozbawienia wolności do 2 lat albo 

obiema tymi karami łącznie.  

 

Kary za potajemny 

transfer pieniędzy 

 

      Przewóz zza granicy dużej su-

my środków dewizowych (np. pie-

niędzy, złota, platyny) bez zgłosze-

nia tego, stanowi dziś jedynie wy-

kroczenie. Według proponowanych 

przepisów, jeśli wartość niezade-

klarowanych dewiz przekroczy 210 

tys. zł, będzie to przestępstwo za-

grożone karą grzywny nawet do 

21,6 mln zł. Przy mniejszej sumie 

przemycanych dewiz czyn będzie 

traktowany jako wykroczenie skar-

bowe, karane grzywną od 110 zł do 

45 tys. zł.  

 

Zwalczanie 

nielegalnego hazardu 

 

      Karane będzie nie tylko urzą-

dzanie lub prowadzenie nielegal-

nych gier hazardowych (np. 

„jednorękich bandytów”), ale także 

samo wynajmowanie pomieszczeń 

pod taki proceder. Grozić będzie za 

to kara grzywny od 1500 zł do na-

wet 10,8 mln zł.  

 

„Czynny żal” bez zmian 

dla zwykłego podatnika 

 

      W przypadku ewidentnych 

przestępstw skarbowych popełnia-

nych np. przez firmy prowadzące 

działalność kantorową nie będzie 

możliwe niepodleganie karze po-

przez wyrażenie czynnego żalu, w 

momencie gdy zostało już wszczęte 

postępowanie zmierzające do wy-

krycia przestępstwa lub wykrocze-

nia. Dotąd była to furtka, z której 

mogli korzystać sprawcy np. prze-

stępstw prania brudnych pieniędzy. 

Chodzi też o przeciwdziałanie po-

tencjalnemu zagrożeniu finansowa-

nia terroryzmu.  

 

      Proponowana regulacja nie 

dotyczy natomiast sytuacji związa-

nych z drobnymi błędami popełnia-

nymi przez podatników np. przy 

składaniu deklaracji PIT czy VAT. 

Tu przepisy zostają bez zmian. 

  

*** 

 

      Projekt ustawy o zmianie usta-

wy – Kodeks karny skarbowy zo-

stał umieszczony w wykazie prac 

legislacyjnych i programowych 

Rady Ministrów.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      7 stycznia 2019 r. PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA podpisały umo-

wę za 180 mln zł na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla bu-

dowy nowej linii łączącej Podłęże z 

Tymbarkiem i Mszaną Dolną. To 

ważny etap inwestycji, zapewniają-

cej lepszą komunikację w Małopol-

sce oraz z północy na południe Pol-

ski i Europy nana osi Bałtyk – Bał-

kany – Morze Czarne.  

 

Linia kolejowa „Podłęże – Piekiełko” 

nowe możliwości kolei w Małopolsce 

Polsce i Europie 
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      Niezależnie od postępowania 

prokuratorskiego, szef MSWiA 

Joachim Brudziński podjął decyzję 

o wszczęciu kontroli w Agencji 

Ochrony „Tajfun”, która w niedzie-

lę (13.01.2018 dop.red.) zabezpie-

czała wieczorny koncert Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Gdańsku. 

  

      Zasady wykonywania działal-

ności gospodarczej w tym zakresie 

określa ustawa o ochronie osób i 

mienia. 

  

      Kontrolerzy z Departamentu 

Zezwoleń i Koncesji MSWiA 

sprawdzą warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności go-

spodarczej w zakresie ochrony osób 

i mienia.  

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Kontrola MSWiA 

w agencji ochrony 

  

      Zawarta dzisiaj umowa to nie-

zwykle ważny etap ogromnej inwe-

stycji: budowy nowej linii między 

Podłężem a Tymbarkiem i Mszaną 

Dolną oraz modernizacji istniejącej 

trasy Chabówka – Nowy Sącz. In-

westycja ma znaczenie dla regionu, 

Polski oraz komunikacji międzyna-

rodowej. Jest kluczowa dla rozwoju 

regionalnego. Będzie to najdłuższa 

nowa linia kolejowa w Polsce od 

kilkudziesięciu lat. To kolejny do-

wód na to, że z determinacją dąży-

my do celu, jakim jest bezpieczna, 

komfortowa i punktualna polska 

kolej – powiedział minister infra-

struktury Andrzej Adamczyk. 

      To pierwszy z trzech etapów 

inwestycji dla budowy nowej linii, 

zwanej „Podłęże – Piekiełko” i 

modernizacji istniejącej linii nr 104 

Chabówka – Nowy Sącz. Etap I 

obejmuje prace przygotowawcze, 

tj. opracowanie dokumentacji pro-

jektowej i wykup gruntów, nie-

zbędnych pod nowe tory. Wyko-

nawca dokumentacji dostarczy PKP 

Polskim Liniom Kolejowym SA 

opracowania,  niezbędne dla prze-

prowadzenia wykupu gruntów i 

wykonania robót budowlanych, 

m.in.  koncepcję programowo-

przestrzenną, projekty budowlane i 

wykonawcze oraz decyzje admini-

stracyjne. Przygotuje  również ma-

teriały wymagane do ogłoszenia 

postępowań przetargowych na ro-

boty budowlane. 

      Kolejne etapy inwestycji odno-

szą się do modernizacji istniejącej 

linii kolejowej nr 104 pomiędzy 

Chabówką a Nowym Sączem oraz 

budowy nowej trasy, łączącej 

Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną 

Dolną . 

      Zawarta dzisiaj umowa na opra-

cowanie dokumentacji projektowej 

jest największą w historii polskiej 

kolei pod względem zakresu. Nowa 

trasa będzie wymagała m.in. budo-

wy 58 km nowych linii kolejo-

wych, 11 tuneli, 8 estakad, 20 mo-

stów, ponad 30 wiaduktów. Zmo-

dernizowana zostanie 75-

kilometrowa istniejąca linia między 

Chabówką a Nowym Sączem – 

powiedział prezes PKP Polskich 

Linii Kolejowych SA Ireneusz 

Merchel. 

  

      Ostatecznym efektem przedsię-

wzięcia będzie zapewnienie lep-

szych połączeń regionów południo-

wej Małopolski (Tatry, Beskidy, 

Gorce) z Krakowem i innymi duży-

mi aglomeracjami, poprzez rady-

kalne skrócenie czasu przejazdu. 

Nowa linia zapewni sprawniejsze 

podróże oraz wygodniejsze i szyb-

sze dojazdy koleją do miejscowości 

turystycznych. Zwiększy się ranga 

przemysłowo-gospodarcza Sądec-

czyzny, Limanowszczyzny i Pod-

hala. Mieszkańcy miejscowości 

wzdłuż nowej linii zyskają dostęp 

do wygodnej komunikacji. Według 

przeprowadzonych w ramach stu-

dium analiz, realizacja projektu 

umożliwi wygodne i bezpieczne 

podróżowanie na trasie Kraków – 

Zakopane, w czasie krótszym niż 2 

h, a na odcinku Kraków Główny - 

Nowy Sącz, poniżej 1 h. 

  

      Inwestycja znacząco wpłynie 

także na transport towarów koleją. 

Rozbudowana sieć stworzy ko-

rzystne warunki dla przewozów 

między południem a północą Euro-

py na osi Bałtyk – Bałkany – Mo-

rze Czarne i odciąży mocno eksplo-

atowane linie towarowe Górnego 

Śląska. Wypełni także lukę w sieci 

komplementarnej TEN-T 

(Transeuropejskiej Sieci Transpor-

towej), będzie stanowić fragment 

korytarza AGTC C30/1 oraz nowo 

projektowanego kolejowego kory-

tarza transportu towarowego 

RFC11 „Amber”. 

  

      Zadanie pn. „Budowa nowej 

linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc 

– Tymbark / Mszana Dolna oraz 

modernizacja istniejącej linii kole-

jowej nr 104 Chabówka – Nowy 

Sącz – Etap I: 1/. Prace przygoto-

wawcze” jest realizowane w latach 

2018 - 2021. 2/. Etap II i III będą 

realizowane odpowiednio w latach 

2020-24 i 2020-27. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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Stobnicko 14 A 
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      Ministerstwo Infrastruktury 

przypomina, że do 8 lutego 2019 r. 

można składać wnioski o dofinan-

sowanie dróg samorządowych ze 

środków rezerwy subwencji ogól-

nej.   

  

      Środki rezerwy subwencji ogól-

nej przeznaczane są na dofinanso-

wanie: 1/. Inwestycji na drogach 

publicznych powiatowych i woje-

wódzkich oraz na drogach powiato-

wych, wojewódzkich i krajowych w 

granicach miast na prawach powia-

tu. 2/. Utrzymania rzecznych prze-

praw promowych o średnim natęże-

niu ruchu w skali roku powyżej 

2000 pojazdów na dobę, wskaza-

nych przez ministra właściwego do 

spraw transportu - w kwocie nie 

mniejszej niż w roku bazowym., 3/. 

Remontu, utrzymania, ochrony i 

zarządzania drogami krajowymi i 

wojewódzkimi w granicach miast 

na prawach powiatu. 

  

      Szczegóły naboru na 2019 r. 

można znaleźć na stronie MI 

(https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/rezerwa-subwencji-

ogolnej) 

  

      Rezerwa subwencji ogólnej 

funkcjonuje od 1999 r. Corocznie 

środki dzielone są według ustalo-

nych kryteriów uzgodnionych 

wspólnie przez stronę rządową i 

samorządową. Rezerwa jest tworzo-

na co roku w budżecie państwa na 

podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 

listopada 2003 r. o dochodach jed-

nostek samorządu terytorialnego. 

Dysponentem środków jest minister 

właściwy do spraw finansów pu-

blicznych, działający w porozumie-

niu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, po zasięgnięciu 

opinii reprezentacji jednostek samo-

rządu terytorialnego. 

      W  2018 roku dofinansowanie o 

łącznej wartości 336 mln zł uzyska-

ło 150 jednostek samorządu teryto-

rialnego w tym: 1/. 16 województw, 

na kwotę 40,2 mln zł. 2/. 103 po-

wiaty, na kwotę 189,5 mln zł. 3/. 31 

prezydentów miast na prawach po-

wiatu, na kwotę 106,2 mln zł. 4/. 

Prezydent Świnoujścia na utrzyma-

nie rzecznych przepraw promowych 

- 23 mln zł. 

 

      Wykaz zadań dofinansowanych 

w 2018 r. jest dostępny na stronie 

MI (https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/rezerwa-subwencji-

ogolnej-2018) 

  

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie 

dróg samorządowych w 2019 r. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2018
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2018
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2018
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      W dniu 5 stycznia 2019 r. 
(sobota) o g.1400 na Dworcu War-

szawa Centralna przy wschodnim 

wejściu na parter Dworca Central-

nego od strony ul. Emilii Plater 

odbył się briefing prasowy mini-

stra infrastruktury Andrzeja Ad-

amczyka w związku z nadaniem 

dworcowi Warszawa Centralna 

imienia Stanisława Moniuszki.    

   

      W tym miejscu wypada przy-

pomnieć krótki rys historyczny. 
Otóż, historia Dworca Centralnego 

w Warszawie rozpoczyna się wła-

ściwie wraz z budową pierwszej 

linii kolejowej, a było to jeszcze w 

XIX wieku. Oczywiście, że nazwa 

była zupełnie inna, i również inny 

był układ topograficzny. W trakcie 

upływających kolejnych dziesięcio-

leci ciągle rozwijała się sieć linii 

kolejowych w Warszawie. Ciągle 

rozwijająca się kolej w stolicy pań-

stwa wymusiła na ówczesnych wła-

dzach państwowych budowę repre-

zentacyjnego dworca w centrum 

Warszawy. I właśnie w 1932 roku 

rozpoczęto budowę dworca kolejo-

wego w centrum Warszawy, który 

miał być przysłowiową perełką 

podziwianą nie tylko w Europie.  

      Na stronie internetowej: https://

pl.wikipedia.org/wiki/

Dworzec_G%C5%82%C3%

B3wny_w_Warszawie 

można przeczytać, cyt.: „Prace roz-

pisano na trzy etapy, by nie kolido-

wały z budową warszawskiej linii 

średnicowej, której obsługę docelo-

wo miał przejąć nowy dworzec[38]

[39]. Prace nad tunelami trwały od 

końca lat 20.[39], do końca 1938 

ukończono dwa z planowanych 

czterech podziemnych torów[40]. 

Początkowo stacja miała mieć 

osiem podziemnych torów perono-

Ciąg dalszy ze s.1 

Warszawa Centralna 

im. Stanisława Moniuszki 

Dworzec Centralny od strony 

stacji METRA. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_średnicowa_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_średnicowa_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie#cite_note-CITEREFMajewski2005245-42
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie#cite_note-CITEREFKrzyżakowa19733-43
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie#cite_note-CITEREFKrzyżakowa19733-43
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dworzec_Główny_w_Warszawie#cite_note-CITEREFHummel1939161-44
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Wielki napis informujący: Dworzec 

Centralny im. Stanisława Moniuszki.  

Dworzec Centralny w Warszawie ma też mniej 

przyjemną stronę. Przyjemny wizerunek Dworca 

centralnego zdecydowanie psują osoby proszące o 

jałmużnę - potocznie nazywane żebrakami. Nie 

wiadomo dlaczego służby porządkowe nie reagują. 
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wych i 13 220 metrów kwadratowych 

powierzchni użytkowej[41] Po oddaniu 

do użytku dwóch pozostałych torów 

podziemnej linii kolejowej miała się 

rozpocząć rozbudowa stacji o cztery 

tory peronowe[6]. W jej wyniku po-

wierzchnia użytkowa budowli miała 

zwiększyć się o przeszło 2000 metrów 

kwadratowych[31]. (…) 2 września 

1933 ukończonym tunelem kolei śred-

nicowej przejechał pierwszy pociąg 

parowy, a 15 grudnia 1936 – pierwszy 

pociąg elektryczny[39]. (…) Zarówno 

podziemia, jak i część nadziemna 

dworca wykonane były w konstrukcji 

żelbetowej[31], do jej wykonania zuży-

to 10 tysięcy ton stali[45]. Ramy i po-

działy okienne wykonane były z mie-

dzi[31].  

      Pomimo trwających prac wykoń-

czeniowych, dworzec zaczął pełnić 

funkcje reprezentacyjne. W podziem-

nej części przyjmowano z honorami 

zagraniczne delegacje państwowe, 

m.in. 28 czerwca w podziemiach dwor-

ca prezydent Ignacy Mościcki i mar-

szałek Edward Śmigły-Rydz uroczy-

ście witali króla Rumunii Karola II, 

który przybył do stolicy wraz z księ-

ciem Michałem[46]. Na tę okoliczność 

niewykończone ściany budynku przy-

brano flagami, zielenią i płachtami 

materiału opatrzonymi królewskim 

monogramem oraz stosownie podświe-

tlono; podłogi budynku i posadzki pe-

ronu wyłożono dywanami[46]. (…) 18 

lutego 1939 gen. Józef Kordian-

Zamorski wraz z kompanią reprezenta-

cyjną Policji Państwowej witali wizy-

tującego Warszawę Reichsführera SS 

Heinricha Himmlera[47]. (…) O szó-

stej rano 6 czerwca 1939 w budynku 

dworca wybuchł pożar[48]. Od acety-

lenowych aparatów spawalniczych 

zajęły się rusztowania i korkowa izola-

cja smołowana ścian[49][48]. Spłonęła 

wielka sala dworca, będący w końco-

wym etapie wykończenia i mająca być 

niebawem oddana do użytku[49]. (…) 

Podczas kampanii wrześniowej dwo-

rzec został dodatkowo uszkodzony w 

czasie lotniczego bombardowania War-

szawy[39][51]. W pierwszych tygo-

dniach niemieckiej okupacji został 

jednak prowizorycznie wyremontowa-

ny przez nazistowskie władze okupa-

cyjne[f], (…). Budynek został przeka-

zany Generalnej Dyrekcji Kolei 

Wschodniej i funkcjonował pod nie-

miecką nazwą Warschau Hauptbahn-

hof. Plac pozostały po rozbiórce dwor-

ca kolei warszawsko-wiedeńskiej zo-

stał zamieniony na parking dla nie-

mieckich pojazdów wojskowych[53], a 

naprzeciwko hotelu Polonia do dworca 

dobudowano baraki dla niemieckich 

żołnierzy przejeżdżających przez War-

szawę[51]. W budynku dworca w okre-

sie okupacji działała kawiarnia 

„Mitropa” przeznaczona tylko dla 

Niemców[54][51][55].  

      W czasie powstania warszawskiego 

w pobliżu trwały ciężkie walki, jednak 

sam dworzec uniknął większych znisz-

czeń[51]. Jednak już po kapitulacji 

Ruchome schody dowiozą 

na antresolę. 
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wojsk powstańczych, w styczniu 

1945, dworzec został zaminowany i 

wysadzony w powietrze przez nie-

mieckie oddziały burzące Warsza-

wę[39][51]. (…).” 

      Na innej stronie internetowej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Warszawa_Centralna  można prze-

czytać, cyt.: „(…) W latach 1972–

1976 wybudowano Dworzec Cen-

tralny[4].  

W 2017 r. na stacji obsłużono ok. 

15 mln podróżnych. Wymiana pa-

sażerska przypadająca na jeden 

pociąg wynosiła ok. 130 podróż-

nych przy 326 zatrzymaniach na 

dobę[5]. (…).” 

      A na stronie internetowej: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Dworzec_Centralny_im._Stanis%

C5%82awa_Moniuszki   można 

przeczytać, cyt.: „Kubatura dworca 

wynosi 600 tys. m³[6], a powierzch-

nia ok. 90 tys. m²[7], dziennie ko-

rzysta z niego ok. 60 tys. osób, a 

rocznie ponad 24 mln[7]. Budynek 

hali głównej nie obejmuje całości 

podziemnych peronów, które m.in. 

rozciągają się jeszcze za al. Jana 

Pawła II.  

Dworzec Centralny jest najwięk-

szym dworcem w Polsce, zarówno 

pod względem powierzchni obsługi 

pasażerskiej, jak i powierzchni ko-

mercyjnej[8]. z powierzchnią ko-

mercyjną ponad 8,5 tys. GLA[9]. 

(…).” 

      A ze strony internetowej: http://

warszawa.naszemiasto.pl/artykul/

duma-prl-dworzec-centralny-na-

archiwalnych-zdjeciach-

zobacz,3883806,gal,t,id,tm.html 

można dowiedzieć się, cyt.: 

„Dworzec Centralny to jedna z 

wielkich inwestycji PRL. Otwarto 

go 5 grudnia 1975 roku, po trzech 

latach budowy. Inwestycja stała się 

wręcz kultowym obiektem, 

"Centralny" otrzymał m.in. tytuł 

architektonicznego Mistera Warsza-

wy ’75. (…).” 

 

      Zauważyć jeszcze należy, że 

przez lata Dworzec Centralny w 

Warszawie nie był nazwany niczy-

im imieniem, a obecnie uroczyście 

nazwano Dworzec Centralny w 

Warszawie im. Stanisława Mo-

niuszki. 

      A w XXI wieku na hali głównej 

Dworca Centralnego pobudowana 

została przestrzenna antresola. 

 

R.Milewski  

 

      W związku z opadami śniegu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji przypomina właści-

cielom i zarządcom nieruchomości 

o konieczności odśnieżania dachów 

i usuwania lodowych sopli.  

      Odśnieżanie dachu i usuwanie 

sopli należy do obowiązków wła-

ściciela bądź zarządcy nieruchomo-

ści. Szczególną uwagę należy zwró-

cić na obiekty wielkopowierzchnio-

we, m.in. hipermarkety, hale targo-

we i sportowe oraz magazyny. 

      Właściciel bądź zarządca, który 

nie wywiąże się z obowiązku od-

śnieżania dachu może zostać ukara-

ny mandatem. Można również 

wprowadzić natychmiastowy zakaz 

użytkowania obiektu. 
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

MSWiA przypomina o obowiązku 

odśnieżania dachów 

Ochrona dworca prowadzi ob-

serwację porządku z antresoli. 
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      Celem Ministerstwa Infrastruk-

tury jest uporządkowanie rynku 

"taksówkarskiego" przewozu osób 

w Polsce. Założeniem przygotowa-

nego w Ministerstwie Infrastruktury 

projektu ustawy o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz ustawy 

o czasie pracy kierowców (UD 277) 

jest doprowadzenie do sytuacji, w 

której wszystkich podmiotów go-

spodarczych wykonujących tę samą 

usługę - przewóz osób - dotyczą 

takie same przepisy. Dotyczy to w 

szczególności rejestracji działalno-

ści, bezpieczeństwa podróżnych i 

spraw podatkowych. 

  

      Projekt nie jest skierowany 

przeciwko żadnemu konkretnemu 

podmiotowi gospodarczemu i nie 

ma na celu dyskryminacji której-

kolwiek z firm świadczących takie 

usługi. 

Nowelizacja została skierowana do 

Komitetu Stałego Rady Ministrów 

1 października 2018 r. 4 październi-

ka 2018 r. projekt był przedmiotem 

obrad Komitetu Stałego i został 

skierowany do prac w Komisji 

Prawniczej w celu uzupełnienia 

projektu o rozwiązania rekomendo-

wane przez Komitet Stały RM. 

  

      W dniach 17 października 2018 

r. i 26 listopada 2018 r. projekt był 

przedmiotem posiedzeń Komisji 

Prawniczej, podczas których nad 

tekstem projektu pracowali przed-

stawiciele Ministerstwa Infrastruk-

tury i Rządowego Centrum Legisla-

cji. 18 grudnia 2018 r. odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Minister-

stwa Infrastruktury i Ministerstwa 

Finansów, dotyczące tego projektu. 

  

      Projekt ustawy jest dostępny na 

stronach Rządowego Centrum Le-

gislacji i wszyscy zainteresowani, 

w tym dziennikarze, mogą się z nim 

zapoznać (https://

legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12303152). 

  

      Każdorazowo po zakończeniu 

danego etapu legislacyjnego aktual-

na wersja projektu była umieszcza-

na na stronie internetowej RCL, w 

celu możliwości zapoznania się 

zainteresowanych podmiotów z 

jego treścią. 

  

      List Ambasador Stanów Zjed-

noczonych Georgette Mosbacher do 

ministra infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka jest datowany na 25 

października 2018 r. Jak wynika z 

przebiegu procesu legislacyjnego, 

prace nad projektem ustawy nie 

zostały wstrzymane. Nieprawdą 

jest, że pod wpływem listu Pani 

Ambasador nastąpiła ingerencja 

Ministerstwa Infrastruktury w roz-

wiązania zawarte w projekcie. 

Główne propozycje rozwiązań od 

początku procedowania ustawy nie 

uległy zmianom. 

  

 Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Informacja ws. przebiegu prac 

nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym 

oraz ustawy o czasie pracy kierowców 

      Natychmiast po pożarze w Ko-

szalinie Państwowa Straż Pożarna 

na polecenie ministra Joachima 

Brudzińskiego, rozpoczęła kontrole 

przeciwpożarowe w podobnych 

obiektach na terenie całego kraju. 

Szef MSWiA jest w stałym kontak-

cie i na bieżąco otrzymuje informa-

cje od gen. bryg. Leszka Suskiego, 

komendanta głównego PSP, gen. 

insp. Jarosława Szymczyka, ko-

mendanta głównego Policji i Toma-

sza Hinca, wojewody zachodniopo-

morskiego. 

      Minister Joachim Brudziński 

przekazał rodzinom ofiar wyrazy 

współczucia. Zapewnił też o wspar-

ciu ze strony służb podległych 

MSWiA i administracji państwo-

wej. Na polecenie ministra na miej-

scu zdarzenia w piątek był Tomasz 

Hinc, wojewoda zachodniopomor-

ski. W Koszalinie jest też gen. bryg. 

Leszek Suski, komendant główny 

Państwowej Straży Pożarnej.  

      Dokładne przyczyny pożaru 

wyjaśnia prokuratura z Policją. Ze 

wstępnych informacji przekazanych 

przez gen. bryg. Leszka Suskiego 

wynika, że w obiekcie, w którym 

doszło to pożaru, były nieprawidło-

wości. Chodzi między innymi o 

brak zapewnienia 

właściwej ewakua-

cji, prowizorycznie 

wykonaną instalację 

elektryczną i złe 

ustawienie urządzeń 

grzewczych.  

      Z informacji uzyskanych od 

Policji wynika, że w Polsce działa 

ponad tysiąc obiektów typu escape 

room. Lista lokali została przekaza-

na do Komendy Głównej PSP i 

komend wojewódzkich.  

      Do pożaru w budynku, w któ-

rym funkcjonował tzw. escape ro-

om, doszło w piątek około godziny 

17:00. W jego wyniku zginęło pięć 

osób, a jedna jest ciężko poparzona.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ruszyły kontrole 

po tragicznym pożarze w Koszalinie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152
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      Na początku chciałem złożyć 

najgłębsze wyrazy współczucia dla 

rodzin ofiar tej ogromnej tragedii – 

powiedział Prezes Rady Mini-

strów Mateusz Morawiecki po 

odprawie, w której uczestniczył 

minister Joachim Brudziński 

oraz komendanci Państwowej 

Straży Pożarnej, Policji oraz in-

nych instytucji państwowych. 

Narada zorganizowana w 

MSWiA poświęcona była działa-

niom służb po tragicznym poża-

rze w Koszalinie.  
      To sprawa, która jest niezwykle 

tragiczna. Cały czas zajmujemy się 

przyczynami i tym, co należy zrobić 

żeby w przyszłości zapobiegać tego 

typu zdarzeniom – podkreślił pre-

mier Mateusz Morawiecki. Zapew-

nił, że jest w stałym kontakcie mię-

dzy z innymi z ministrem Joachi-

mem Brudzińskim, Zbigniewem 

Ziobro, prokuratorem generalnym 

oraz szefami Państwowej Straży 

Pożarnej i Policji. Poinformował, 

że po kontrolach, które w całym 

kraju polecił wszcząć minister Joa-

chim Brudziński już zostały za-

mknięte pierwsze tego typu obiek-

ty. – W krótkim czasie będzie bar-

dzo szczegółowy raport pokontrol-

ny, który będziemy analizować i na 

jego podstawie będziemy podejmo-

wać szczegółowe decyzje dotyczące 

escape roomów i innych lokali, 

gdzie taka tragedia może wystą-

pić  – powiedział premier.  

      Kondolencje najbliższym złożył 

też mini-

ster Joa-

chim Bru-

dziński. 

Podzięko-

wał służ-

bom za przeprowadzoną akcję. Z 

przekazanych informacji wynika, że 

straż pożarna wyjechała do zdarze-

nia po minucie od otrzymania zgło-

szenia. Na miejscu była po kolej-

nych 4 minutach. – Niestety straża-

cy przegrali walkę o życie tych 

dziewcząt. Nie z powodu braku pro-

fesjonalizmu, kompetencji i do-

świadczenia. Przegrali ją z tymi, 

którzy kierując się chęcią łatwego i 

szybkiego zysku narazili na śmierć 

Bogu ducha winne dzieci – powie-

dział Joachim Brudziński.  

Kontrole w całym kraju 
      Z informacji przekazanych 

przez gen. bryg. Leszka Suskiego, 

komendanta głównego PSP wczoraj 

do godzin popołudniowych zespoły 

kontrolne sprawdziły ponad 178 

takich miejsc. Stwierdzono ponad 

400 uchybień związanych z przepi-

sami ewakuacyjnymi, a 13 takich 

obiektów zostało zamkniętych. Na-

tomiast 16 właścicieli zostało uka-

ranych mandatami karnymi. Dzisiaj 

nadal prowadzone są kontrole i 

będą kontynuowane do skutku. Z 

informacji uzyskanych od Policji 

wynika, że w Polsce działa ponad 

1000 obiektów typu escape room. 

Listę lokali funkcjonariusze przeka-

zali do Komendy Głównej PSP oraz 

komend wojewódzkich. 

 Policja zatrzymała 

właściciela escape roomu 
      Polska Policja pod nadzorem 

prokuratury zrobi wszystko, aby 

bardzo szczegółowo i wnikliwie 

wyjaśnić przebieg tego zdarzenia i 

ustalić odpowiedzialność osób, 

które ponoszą winę za to, co się 

stało – zapewnił gen. insp. Jarosław 

Szymczyk, komendant główny Po-

licji. Poinformował, że na miejsce 

zdarzenia skierowani zostali funk-

cjonariusze z Laboratorium Krymi-

nalistycznego w Szczecinie i biegli, 

którzy prowadzili oględziny. Za-

bezpieczone zostały elementy wy-

posażenia, które będą materiałem 

dowodowym. Rodziny ofiar wspie-

rane były także przez policyjnych 

psychologów. Policjanci ustalili 

również właściciela escape roomu 

w Koszalinie. Jest nim 28-letni 

mężczyzna z Wielkopolski, który 

do tej pory nie był karany. Osoba ta 

została zatrzymana i przewieziona 

do Koszalina. Dzisiaj ma zostać 

przesłuchany zarówno właściciel 

jak i pracownik tego obiektu.  

Apel do rodziców 
      Premier, minister oraz komen-

danci PSP i Policji apelują też, żeby 

podczas ferii zwracać uwagę na to, 

jak dzieci zamierzają spędzać wol-

ny czas. W przypadku jakichkol-

wiek wątpliwości związanych z ich 

bezpieczeństwem warto kierować 

zgłoszenia do odpowiednich insty-

tucji. Można to robić dzwoniąc na 

numer alarmowy lub korzystając z 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-

czeństwa. - Zysk nie może stać 

przed zdrowiem i życiem naszych 

najmłodszych i najbliższych – po-

wiedział minister Joachim Brudziń-

ski.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Odprawa służb 

po tragedii w Koszalinie 

      Zgodnie z zapowiedziami pre-

miera Mateusza Morawieckiego i 

ministra Joachima Brudzińskie-

go, MSWiA pracuje nad zmianą 

rozporządzenia w sprawie ochro-

ny przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i 

terenów. Projekt rozporządzenia 

jest aktualnie w konsultacjach 

międzyresortowych.  
  

      Po tragedii w Koszalinie Pań-

stwowa Straż Pożarna rozpoczęła 

kontrole obiektów typu escape ro-

om w całej Polsce. Od soboty (5 

stycznia br.) do poniedziałku (7 

stycznia br.) strażacy skontrolowali 

434 takie lokale. 

 

MSWiA pracuje nad zmianą przepisów 

ws. ochrony przeciwpożarowej budynków 
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Kontrole escape roomów 

w całej Polsce 
  

      W trakcie kontroli stwierdzono 

ogółem prawie 1,6 tys. nieprawidło-

wości z zakresu ochrony przeciw-

pożarowej, w tym prawie 600 w 

zakresie warunków ewakuacji. 

Łączna liczba escape roomów z 

nieprawidłowościami stanowiła 

około 87 proc. wszystkich skontro-

lowanych lokali. Dla 53 lokali wy-

dano decyzje o zakazie ich eksploa-

tacji, a w 40 przypadkach nałożono 

grzywny w drodze mandatu karne-

go. 

  

      Nieprawidłowości dotyczyły 

przede wszystkim zamykania drzwi 

ewakuacyjnych w sposób uniemoż-

liwiający ich natychmiastowe 

otwarcie w przypadku pożaru, nie-

właściwej szerokości dróg ewakua-

cyjnych i braku ich oznakowania. 

W lokalach stwierdzano również 

m.in. brak gaśnic i urządzeń prze-

ciwpożarowych oraz użytkowanie 

prowizorycznych instalacji np. 

elektrycznych i grzewczych.  

  

Przepisy ws. Ochrony 

przeciwpożarowej budynków 

wymagają uszczegółowienia 

  

      W związku z tym – zdaniem 

MSWiA - uszczegółowienia wyma-

gają przepisy ochrony przeciwpoża-

rowej dotyczące ewakuacji w 

obiektach, w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza o cha-

rakterze rozrywkowym. Chodzi o 

lokale, w których organizowane są 

gry lub zabawy, w trakcie których 

ich uczestnicy uwalniają się z za-

mkniętej przestrzeni lub w inny 

sposób ograniczona jest możliwość 

przemieszczania się tych uczestni-

ków.  

  

      Zgodnie z projektowanymi 

zmianami właściciel, zarządca, 

użytkownik lub inny faktycznie 

władający takim obiektem lub jego 

częścią, powinien przed rozpoczę-

ciem działalności w tym zakresie 

oraz co najmniej raz na 2 lata, prze-

prowadzać praktyczne sprawdzenie 

organizacji ewakuacji ludzi w miej-

sce bezpieczne, na zewnątrz budyn-

ku lub do sąsiedniej strefy pożaro-

wej, a także sprawdzenie spełniania 

wymagań ochrony przeciwpożaro-

wej. 

  

      Takiego sprawdzenia dokonuje 

się z udziałem rzeczoznawców do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-

wych, osób posiadających tytuł 

zawodowy inżyniera pożarnictwa 

lub osób posiadających ukończone 

w Szkole Głównej Służby Pożarni-

czej studia wyższe w zakresie inży-

nierii bezpieczeństwa w specjalno-

ści inżynieria bezpieczeństwa poża-

rowego. 

  

      W projekcie rozporządzenia 

przewidziano ponadto, aby o 

sprawdzeniach oraz o ich wynikach 

informowany był właściwy miej-

scowo komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożar-

nej. Na właściciela, zarządcę lub 

użytkownika obiektu zostanie nało-

żony obowiązek przeprowadzenia 

takiego sprawdzenia - w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie roz-

porządzenia MSWiA.  

  

      Projekt rozporządzenia zmienia-

jącego rozporządzenie w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budyn-

ków, innych obiektów budowla-

nych i terenów został przekazany 

do konsultacji międzyresortowych. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

       Dziś (11 stycznia br.) minister 

Joachim Brudziński podpisał 

zmianę rozporządzenia w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej bu-

dynków, innych obiektów budow-

lanych i terenów. Premier Mate-

usz Morawiecki zobligował rów-

nież Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju oraz Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii 

do analizy aktów prawnych doty-

czących bezpieczeństwa w obiek-

tach, w których przebywają dzie-

ci i młodzież oraz wymagań dla 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność w tym zakresie.  

       Zgodnie z zapowiedziami pre-

miera Mateusza Morawieckiego i 

ministra Joachima Brudzińskiego, 

MSWiA przygotowało zmianę roz-

porządzenia w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, in-

nych obiektów budowlanych i tere-

nów.  

  

Zmiana przepisów ws. ochrony 

przeciwpożarowej budynków 
  

      Nowelizacja rozporządzenia 

uszczegóławia przepisy ochrony 

przeciwpożarowej dotyczące ewa-

kuacji w obiektach, w których pro-

wadzona jest działalność gospodar-

cza o charakterze rozrywkowym. 

Chodzi o lokale, w których organi-

zowane są gry lub zabawy, w trak-

cie których ich uczestnicy uwalnia-

ją się z zamkniętej przestrzeni lub 

w inny sposób ograniczona jest 

możliwość przemieszczania się tych 

uczestników.  

  

      Zgodnie z wprowadzanymi 

zmianami właściciel, zarządca, 

użytkownik lub inny faktycznie 

władający takim obiektem lub jego 

częścią, powinien przed rozpoczę-

ciem działalności w tym zakresie 

 

Szef MSWiA podpisał rozporządzenie 

ws. ochrony przeciwpożarowej budynków 
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       Po tragedii w Koszalinie Pań-

stwowa Straż Pożarna prowadzi 

kontrole obiektów typu escape 

room w całej Polsce. Od soboty (5 

stycznia br.) do czwartku (10 

stycznia br.) strażacy skontrolo-

wali 504 takie lokale.  
  

      W trakcie kontroli stwierdzono 

ogółem 1 874 nieprawidłowości z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

w tym 733 w zakresie warunków 

ewakuacji. Łączna liczba escape 

roomów z nieprawidłowościami 

wynosiła 433 (na 504 skontrolowa-

ne lokale). Stanowi to prawie 86 

proc. wszystkich skontrolowanych 

do tej pory obiektów. 

       Dla 69 lokali wydano decyzje o 

zakazie ich eksploatacji, a w 47 

przypadkach nałożono grzywny w 

drodze mandatu karnego. 

      Nieprawidłowości dotyczyły 

przede wszystkim zamykania drzwi 

ewakuacyjnych w sposób uniemoż-

liwiający ich natychmiastowe 

otwarcie w przypadku pożaru, nie-

właściwej szerokości dróg ewakua-

cyjnych i braku ich oznakowania. 

W lokalach stwierdzano również 

m.in. brak gaśnic i urządzeń prze-

ciwpożarowych oraz użytkowanie 

prowizorycznych instalacji np. 

elektrycznych i grzewczych.  

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Strażacy skontrolowali już 

ponad pół tysiąca escape roomów 

oraz co najmniej raz na 2 lata, prze-

prowadzać praktyczne sprawdzenie 

organizacji ewakuacji ludzi w miej-

sce bezpieczne, na zewnątrz budyn-

ku lub do sąsiedniej strefy pożaro-

wej, a także sprawdzenie spełniania 

wymagań ochrony przeciwpożaro-

wej. 

  

      Takiego sprawdzenia dokonuje 

się z udziałem rzeczoznawców do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-

wych, osób posiadających tytuł 

zawodowy inżyniera pożarnictwa 

lub osób posiadających ukończone 

w Szkole Głównej Służby Pożarni-

czej studia wyższe w zakresie inży-

nierii bezpieczeństwa w specjalno-

ści inżynieria bezpieczeństwa poża-

rowego. 

  

      Przewidziano ponadto, aby o 

sprawdzeniach oraz o ich wynikach 

informowany był właściwy miej-

scowo komendant powiatowy 

(miejski) Państwowej Straży Pożar-

nej. Na właściciela, zarządcę lub 

użytkownika obiektu zostanie nało-

żony obowiązek przeprowadzenia 

takiego sprawdzenia - w terminie 

30 dni od dnia wejścia w życie roz-

porządzenia MSWiA. Rozporzą-

dzenie zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ochrony przeciwpożaro-

wej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów zostało w 

piątek (11 stycznia br.) podpisane 

przez szefa MSWiA Joachima Bru-

dzińskiego. 

  

Kontrole escape roomów 

w całej Polsce 
  

      Po tragedii w Koszalinie Pań-

stwowa Straż Pożarna rozpoczęła 

kontrole obiektów typu escape ro-

om w całej Polsce. Od soboty (5 

stycznia br.) do poniedziałku (7 

stycznia br.) strażacy skontrolowali 

434 takie lokale. W trakcie kontroli 

stwierdzono ogółem prawie 1,6 tys. 

nieprawidłowości z zakresu ochro-

ny przeciwpożarowej, w tym pra-

wie 600 w zakresie warunków ewa-

kuacji. Łączna liczba escape roo-

mów z nieprawidłowościami stano-

wiła około 87 proc. wszystkich 

skontrolowanych lokali. Dla 53 

lokali wydano decyzje o zakazie ich 

eksploatacji, a w 40 przypadkach 

nałożono grzywny w drodze man-

datu karnego. 

  

      Nieprawidłowości dotyczyły 

przede wszystkim zamykania drzwi 

ewakuacyjnych w sposób uniemoż-

liwiający ich natychmiastowe 

otwarcie w przypadku pożaru, nie-

właściwej szerokości dróg ewakua-

cyjnych i braku ich oznakowania. 

W lokalach stwierdzano również 

m.in. brak gaśnic i urządzeń prze-

ciwpożarowych oraz użytkowanie 

prowizorycznych instalacji np. 

elektrycznych i grzewczych.  

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Rząd przyjął dziś (8 stycznia) 

przygotowany przez Minister-

stwo Sprawiedliwości projekt 

ustawy o odpowiedzialności pod-

miotów zbiorowych. Nowe prze-

pisy są zgodne z zaleceniami gru-

py G20  (najbogatszych państwa 

świata i Unii Europejskiej), a tak-

że Rady Europy.  

 

      W finale przyjęty projekt usta-

wy umożliwi zdecydowaną walkę z 

nieuczciwymi firmami, które oszu-

kują zwyczajnych Polaków, a także 

narażają na straty polskie państwo. 

 

Bezpieczeństwo dla Polaków 

ochrona przed nieuczciwymi firmami 
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Ofiarami bywają np. klienci, często 

starsi, wprowadzani w błąd co do 

właściwości produktów, które ku-

pują. Dzięki zmianom w prawie 

państwo zyska poważny oręż w 

zwalczaniu przestępczości gospo-

darczej.   

      Wprowadzamy nowoczesne 

narzędzie do skutecznej walki z 

przestępstwami, które są popełnia-

ne w interesie wielkich firm i pod-

miotów prawnych. Ustawa jest 

bardzo potrzebna, bo dotychczaso-

we rozwiązania prawne nie zdały 

egzaminu - powiedział na konfe-

rencji prasowej Minister Sprawie-

dliwości Prokurator Generalny Zbi-

gniew Ziobro.  

 

      Chodzi o to, by polskie prawo 

było skuteczne w odpowiedzi na 

nadużycia, które mogą dopuszczać 

się wielkie firmy z żądzy zysku. 

Przykładem takich nadużyć są 

choćby działania koncernów farma-

ceutycznych, które poprzez tworze-

nie funduszy korupcyjnych wpły-

wają na to, jakie leki są refundowa-

ne, a tracą na tym polscy pacjenci i 

polski budżet – podkreślił.  

 

Ustawa dla obywateli, 

biznesu i państwa 

 

      Projekt ustawy o odpowiedzial-

ności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary 

przewiduje pociąganie do odpowie-

dzialności karnej firm, które np.: 1/. 

Przez niedbalstwo spowodowały 

skażenie środowiska (jak zrzucenie 

ścieków do Motławy) czy wypa-

dek. 2/. Ukrywają usterki swoich 

produktów. 3/. Świadomie oszukują 

klientów, sprzedając np. rzekomo 

uzdrawiające preparaty  

czy „lecznicze” materace. 4/. Do-

puszczają się korupcji. 

 

      To ustawa dla obywateli, dla 

przedsiębiorców i dla państwa. 

Wprowadza ład korporacyjny i 

najwyższe standardy światowe. 

Absolutnie nie jest wymierzona w 

biznes. Wręcz przeciwnie: została 

stworzona dla osób chcących inwe-

stować i rozwijać działalność. Biz-

nesowi sprzyja bowiem uczciwy 

klimat prawny. Dostrzegli to nasi 

partnerzy na Zachodzie i my to 

również wprowadzamy – wskazał 

wiceminister sprawiedliwości Mar-

cin Warchoł, który nadzorował 

prace nad projektem.  

 

      Regulacje są wzorowane na 

rozwiązaniach stosowanych już w 

krajach Unii Europejskiej,  

m.in. we Francji, Holandii, Danii i 

Włoszech. 

 

      Te rozwiązania są coraz po-

wszechniejsze, zostały przyjęte 

przez wszystkie państwa Unii Eu-

ropejskiej i OECD – poinformował 

Tomasz Darkowski, dyrektor De-

partamentu Legislacyjnego Prawa 

Karnego Ministerstwa Sprawiedli-

wości.  

 

Potrzeba 

skutecznego prawa 

 

      Rzekomo uzdrawiające prepa-

raty, „cudowne” materace, gotujące 

„zdrowo” garnki – to oferty propo-

nowane przez nieuczciwych sprze-

dawców na masową skalę. Są re-

klamowane w mediach, a oszukań-

cze firmy wciskają nieświadomym 

klientom tandetne produkty na or-

ganizowanych np. dla emerytów 

„prezentacjach”. Kuszą rzekomymi 

promocjami i odwracają uwagę 

drobnymi prezentami. Oszuści na-

ciągają też klientów np. na usługi 

telekomunikacyjne, podszywając 

się pod nieistniejącą Telekomuni-

kację Polską. Ich ofiarą padają ty-

siące Polaków, zwłaszcza star-

szych. 

      Dziś ściganie takich firm to 

często fikcja, ponieważ w Polsce 

obowiązuje przestarzałe, pochodzą-

ce sprzed 15 lat prawo dotyczące 

odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych, czyli np. spółek. Nie 

można nałożyć kary na taką firmę, 

jeśli sąd prawomocnie nie skaże 

wcześniej ich prezesów, członków 

zarządu czy innych reprezentantów, 

a ci potrafią skutecznie rozmywać 

swoją odpowiedzialność. Często 

też nie sposób ustalić bezpośrednie-

go sprawcy albo sprawca się ukry-

wa. Firma pozostaje również całko-

wicie bezkarna w przypadku śmier-

ci sprawcy.  

 

Tracimy 

na przestarzałych przepisach 

 

      Fikcyjne są także kary – ograni-

czone do 3 proc. przychodów nie-

uczciwych firm. A te dbają o to, by 

nie wykazywać przychodów. Uni-

kają więc finansowych kar albo 

płacą symboliczne – najczęściej 

1000 złotych (najwyższa wyniosła 

dotąd 12 tysięcy złotych), mimo że 

dysponują gigantycznym, zdoby-

tym na ludzkiej krzywdzie mająt-

kiem. 

      O nieefektywności obecnego 

systemu odpowiedzialności firm 

świadczą statystyki. W 2015 r. do 

sądów wpłynęło tylko  14 spraw 

prowadzonych wobec podmiotów 

zbiorowych, w 2016 r. – 25, w 

2017 r. -  14, a w pierwszym półro-

czu 2018 r. – zaledwie 2 sprawy.  

      Na przestarzałych przepisach 

tracą zwykli obywatele i całe pań-

stwo. W przypadkach korupcji nie-

skuteczność dotychczasowego pra-

wa ilustruje przykład głośnej in-

foafery z czasów rządów PO-PSL. 

Ówczesny dyrektor rządowego 

Centrum Projektów Informatycz-

nych został skazany za przyjęcie od 

korporacji łapówki o wartości 3 

mln zł. W tej samej sprawie na karę 

o równowartości ponad 50 mln zł 

został także skazany polski oddział 

tej firmy, ale tę karę wymierzył sąd 

nie w Polsce, lecz w USA na rzecz 

tego państwa. Za korumpowanie 

polskiego urzędnika koncern ten 

nie zapłacił ani złotówki polskiemu 

państwu i polskim podatnikom, a to 

oni padli ofiarą przestępstwa. 

 

Zalecenia grupy G20 

 

      Na konieczność zapewnienia 

skutecznego ścigania podmiotów 

zbiorowych kładzie nacisk grupa 

najbogatszych i najlepiej rozwinię-

tych państwa świata – G20, której 

członkiem jest także cała Unia Eu-

ropejska. W stanowisku przyjętym 

na szczycie w Hamburgu 8 lipca 

2017 r. podkreślono, że w ramach 

odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych powinny być przewi-

dziane skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające sankcje.  

      Podkreślono również, że odpo-

wiedzialność podmiotów zbioro-

wych nie powinna być zastrzeżona 
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tylko do tych sytuacji, w których 

osoba fizyczna będąca sprawcą jest 

ścigana lub oskarżona, ani zawężo-

na do sytuacji, w których przestęp-

stwo popełnił członek wyższej ka-

dry kierowniczej podmiotu zbioro-

wego. Te zalecenia zostały wydane 

w związku z korupcją, ale dotyczą 

wszystkich przestępstw – wyjaśniał 

dyrektor Tomasz Darkowski.   

Propozycje Ministerstwa Sprawie-

dliwości wychodzą im naprzeciw.  

 

Nowe rozwiązania 

surowe kary 

dla nieuczciwych firm 

 

      Przygotowany przez Minister-

stwo Sprawiedliwości projekt za-

kłada, że do wytoczenia sprawy np. 

nieuczciwej spółce wystarczy pro-

kuratorskie ustalenie, że doszło w 

niej do popełnienia przestępstwa. 

Nie będzie już wymogu wcześniej-

szego prawomocnego skazania 

przedstawiciela spółki, która złama-

ła prawo, co w przeszłości bloko-

wało egzekwowanie prawa. Kwe-

stie odpowiedzialności karnej kon-

kretnej osoby i nałożenia kary fi-

nansowej na firmę będą rozstrzyga-

ne przez sąd oddzielnie, choć z za-

łożenia w ramach jednego procesu. 

 

      Kara pieniężna nie będzie zależ-

na od osiągniętego przez firmę 

przychodu. Dzięki temu będzie 

możliwe karanie podmiotów, które 

mają majątek, a nie wykazują przy-

chodów. Wysokość kar ma wynosić 

od 30 tysięcy do 30 mln zł. Zosta-

nie jednak wprowadzona możli-

wość umorzenia postępowania, 

jeżeli nawet najniższa z możliwych 

kar byłaby zbyt surowa za pojedyn-

cze przewinienie. 

 

Międzynarodowe standardy 

 

      Panująca w Polsce sytuacja w 

zakresie odpowiedzialności pod-

miotów zbiorowych wywołuje in-

terwencje instytucji międzynarodo-

wych. Grupa Robocza OECD ds. 

Przekupstwa w Międzynarodowych 

Transakcjach Handlowych wielo-

krotnie wyrażała zaniepokojenie, że 

przedsiębiorstwo wykazujące brak 

przychodów lub jedynie niskie 

przychody nie podlega w naszym 

kraju karze pieniężnej lub kara ta 

jest bardzo niska, niezależnie od 

posiadanych przez przedsiębior-

stwo aktywów. 

 

      Ta sama organizacja podnosiła 

też wobec Polski zarzut, że sytua-

cja, w której niektóre osoby prawne 

unikają odpowiedzialności przez to 

jedynie, że sprawca będący osobą 

fizyczną umrze, nie zostanie wy-

kryty lub ujęty i w konsekwencji 

nie jest możliwe jego osądzenie, 

stanowi lukę w wypełnianiu mię-

dzynarodowych zobowiązań anty-

korupcyjnych. W związku z tym 

Grupa stale wskazuje na potrzebę 

wyeliminowania wymogu prawo-

mocnego skazania osoby fizycznej 

jako warunku wstępnego odpowie-

dzialności podmiotu zbiorowego.  

 

      Wprowadzenie odpowiedzial-

ności osób prawnych za przestęp-

stwa popełnione na ich korzyść, bez 

względu na możliwość zidentyfiko-

wania osoby fizycznej, która jest 

sprawcą czynu zabronionego, zo-

stało przewidziane również w zale-

ceniu Komitetu Ministrów Rady 

Europy, a także zawarte w wielu 

dokumentach Rady Europy, w tym 

w Konwencji o praniu, ujawnianiu, 

zajmowaniu i konfiskacie docho-

dów pochodzących z przestępstwa. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

*** 

 

G20 NIEMCY 2017 

Hamburg 

 

 

Załącznik do deklaracji liderów 

G20 

 

Najwyższe standardy G20 

dotyczące odpowiedzialności osób 

prawnych za korupcję 

(omówienie) 

 

      Stanowisko w zakresie modelu 

odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych przyjęła również grupa 

najbogatszych państw świata nazy-

wana grupą G-20. Wprawdzie Pol-

ska nie jest członkiem tej grupy 

(mimo takich aspiracji), ale człon-

kiem jest Unia Europejska. Stano-

wisko to zostało przyjęte jako za-

łącznik do deklaracji liderów tej 

grupy na szczycie w Hamburgu 8 

lipca 2017 r. poświęconej odpowie-

dzialności osób prawnych za czyny 

korupcyjne.   

 

      Przyjęta deklaracja jest zbiorem 

kierunkowych wytycznych, co do 

podstawowych elementów odpo-

wiedzialności w stosunku do okre-

ślonej kategorii przestępstw - czy-

nów korupcyjnych.  Nie jest to do-

kument wiążący prawnie, ale bar-

dzo istotny ze względu na znacze-

nie grupy najbardziej rozwiniętych 

państw świata. Ma on wyraźnie 

progresywny charakter, a wymie-

nione w nim zasady odnoszą się do 

problemów, które pojawiły się w 

praktycznym stosowaniu różnych 

krajowych modeli odpowiedzialno-

ści podmiotów zbiorowych. 

 

      Asumpt do przyjęcia takich 

zasad dały analizy dokonane przez 

grupy robocze w ramach oceny 

przestrzegania  konwencji ONZ 

przeciwko korupcji i konwencji 

OECD (pol. Organizacja Współpra-

cy Gospodarczej i Rozwoju) o 

zwalczaniu przekupstwa zagranicz-

nych funkcjonariuszy publicznych 

w międzynarodowych transakcjach 

handlowych.  

 

      Dokument przewiduje nastę-

pujące zasady:  

1/. Państwa powinny stworzyć sku-

teczny mechanizm odpowiedzialno-

ści podmiotów za przestępstwa 

korupcyjne zarówno o charakterze 

krajowym jak i międzynarodowym. 

2/. Odpowiedzialność powinna 

obejmować wszystkie formy jedno-

stek organizacyjnych, które mogą 

być podmiotem praw i obowiąz-

ków. 

3/. Odpowiedzialność podmiotów 

nie powinna być zastrzeżona tylko 

do tych sytuacji, w których osoba 

fizyczna będąca sprawcą jest ściga-

na lub oskarżona. W rozwinięciu tej 

zasady znajduje się ponadto stwier-

dzenie, że odpowiedzialność ta nie 

powinna być uzależniona od wyni-

ków postępowania wobec osoby 

fizycznej, a więc rozwiązanie 

znacznie dalej idące. 
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4/. Odpowiedzialność podmiotu nie 

powinna być zawężona tylko do 

sytuacji, w których przestępstwo 

popełnił członek wyższej kadry 

kierowniczej podmiotu zbiorowe-

go. W rozwinięciu tej zasady znaj-

duje się również stwierdzenie, że 

odpowiedzialność ta powinna być 

szeroka i elastyczna, tak aby 

uwzględniać również sytuacje, w 

których personel zarządzający nie 

wykazał  właściwego nadzoru, co 

umożliwiło lub ułatwiło popełnie-

nie przestępstwa. Państwa mogą 

określić właściwe standardy kon-

troli i nadzoru, jakie mają wprowa-

dzić podmioty zbiorowe.   

5/. Podmioty zbiorowe nie powinny 

mieć możliwości uniknięcia odpo-

wiedzialności poprzez wykorzysta-

nie konstrukcji pośredników, w 

tym działając na swój rachunek 

poprzez inne podmioty. W rozwi-

nięciu wskazano, że dotyczy to 

zarówno podmiotów powiązanych 

kapitałowo jak i podmiotów niepo-

wiązanych. 

6/. Zmiana formy lub przekształce-

nie podmiotu zbiorowego nie po-

winna dawać możliwości ucieczki 

przed odpowiedzialnością. 

7/. Państwa powinny ustanowić 

skuteczną jurysdykcję ścigania 

podmiotów zbiorowych w ramach 

ustanowionej odpowiedzialności. 

Łącznik obywatelstwa podmiotu 

powinien być w takich przypad-

kach określany przez miejsce sie-

dziby lub miejsce powstania pod-

miotu. 

8/. W ramach odpowiedzialności 

powinny być przewidziane skutecz-

ne, proporcjonalne i odstraszające 

sankcje. Z rozwinięcia tej zasady 

wynika, że w ramach procedur sto-

sowanych wobec podmiotów zbio-

rowych może być szeroko wyko-

rzystywany mechanizm zawierania 

ugód kończących postępowanie. 

Państwa powinny rozważyć na ile 

elementy tych ugód powinny być 

upubliczniane.    

9/. Wręczone łapówki i korzyści 

przestępstwa powinny być przed-

miotem zajęcia i przepadku lub 

możliwe powinno być zastosowa-

nie sankcji finansowych, które 

przyniosą porównywalny efekt.  

10/. Państwa powinny rozważyć 

wprowadzanie również innych do-

datkowych środków wobec pod-

miotów zbiorowych. W rozwinię-

ciu tej zasady wskazano, że środka-

mi takimi mogą być zawieszenie 

lub wyłączenie z uzyskania pomo-

cy publicznej lub przywilejów, 

czasowe lub stałe wyłączenie z 

zamówień publicznych, zakaz wy-

konywania określonej działalności, 

sądowy nadzór lub sądowe rozwią-

zanie podmiotu oraz podanie wyro-

ku do publicznej wiadomości. O 

środkach tych powinien decydować 

sąd lub inny organ publiczny.  

11/. Państwa powinny udzielać 

sobie wzajemnie pomocy prawnej 

w zakresie prowadzonych postępo-

wań dotyczących odpowiedzialno-

ści podmiotów zbiorowych w naj-

szerszym możliwym zakresie.  

12/. W przypadkach, w których 

więcej niż jedno państwo sprawuje 

jurysdykcję państwa powinny kon-

sultować ze sobą wzajemnie ściga-

nie.  

13/. Państwa powinny wspierać 

rozwój efektywnych wewnętrznych 

programów kontroli, standardów 

etyki lub procedur compliance 

(system kontroli zgodności z pra-

wem)  lub innych środków, które 

mają zapewniać zapobieganie lub 

wykrycie przestępstwa.   

14/. Państwa powinny zapewniać 

realne zachęty do stosowania przez 

podmioty zbiorowe procedur com-

pliance. 

*** 

 

Annex to G20 Leaders Declara-

tion 

G20 High Level Principles on the 

Liability of Legal Persons for 

Corruption 

 

Establishing and enforcing the lia-

bility of legal persons is critical to 

the global fight against 

corruption. Recognising this, the 

G20 have highlighted the im-

portance of the liability of legal 

persons in their Anti-Corruption 

Action Plans since 2013–14. Fol-

lowing the G20 Leaders’ 

commitment in September 2016 to 

“lead by example in combating 

bribery” including by 

“establishing and, where appropri-

ate, strengthening the liability of 

legal persons for corruption 

offences”, G20 countries agreed to 

the following high-level principles 

on the liability of legal 

persons for corruption. 

Through international instruments 

such as the United Nations Con-

vention against Corruption 

(UNCAC)1 and/or the OECD Con-

vention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in 

International Business Transactions 

and related instruments (OECD 

Anti-Bribery Convention)2 

G20 Members have already com-

mitted to the implementation of 

legal person liability for 

corruption offences, including brib-

ery, and related offences estab-

lished in accordance with the 

applicable international conven-

tions. 

Compliance with these Conven-

tions is assessed through their re-

spective review and monitoring 

mechanisms. Furthermore, the 

State of Implementation of UN-

CAC study, which contains a 

comprehensive analysis of the im-

plementation of Chapters III and 

IV, provides a horizontal 

analysis on implementation of Arti-

cle 26. The OECD Working Group 

on Bribery also published 

in December 2016 a stocktaking 

report on the Liability of Legal 

Persons for Foreign Bribery, 

1 Article 26 of UNCAC states that 

“Each State Party shall adopt such 

measures as may be necessary, 

consistent with its legal principles, 

to establish the liability of legal 

persons for participation in the 

offences established in accordance 

with this Convention…” It thus 

requires States parties to extend 

liability for Convention offences to 

“legal persons”, which may be 

criminal, civil or administrative, 

consistent with a State’s legal prin-

ciples, provided that the resulting 

sanctions are “effective, propor-

tionate 

and dissuasive”. 

2 Similarly, Article 2 of the OECD 

Anti-Bribery Convention provides 

that “Each Party shall take such 

measures as may be necessary, in 

accordance with its legal principles, 

to establish the liability of legal 

persons for the bribery of a foreign 
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public official.” The 2009 OECD 

Recommendation on Further 

Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International 

Business Transactions, in particu-

lar 

Annex I, sets forth good practices 

on fully implementing the relevant 

articles on the responsibility 

ofwhich presents a “mapping” of 

the features of the systems for lia-

bility of legal persons in the 41 

Parties to the Anti-Bribery Con-

vention.3 

There are several rationales for 

ensuring liability of corporations 

and other legal entities: today’s 

economy, both at the national and 

international level, is mainly driv-

en by commercial entities, 

i.e. legal persons. Fighting corrup-

tion would fall short if only the 

natural persons involved were 

punished while the legal person 

was exempt from sanctions. Fur-

thermore, in an increasingly 

complex and global economy, it 

can often be difficult to identify 

and/or prosecute responsible 

individuals, while the liability of, 

and illegal benefits derived by, a 

legal person can be more 

clearly established. Decision-

making processes can involve mul-

tiple layers within an organisation, 

operating through complex busi-

ness structures and collective deci-

sion-making processes. 

Perpetrators and instigators may 

attempt to hide behind the corpo-

rate veil to evade liability. In 

addition, responsible individuals 

may reside in another State, which 

is especially common for 

bribery involving multinational 

enterprises. Ensuring that a legal 

person, as well as the culpable 

individuals, can be held liable can 

therefore have an important deter-

rent effect, motivating and 

incentivizing enterprises to make 

compliance a priority along with 

investing in adequate and 

effective internal controls, ethics 

and compliance programmes or 

measures to prevent and detect 

corruption. The liability of legal 

persons shall be without prejudice 

to the criminal liability of the 

natural persons who have commit-

ted the offences. 

The following Principles are pri-

marily derived from the relevant 

international Conventions and 

related instruments, as well as the 

legislation and practices of many 

countries that have legal 

systems which already hold legal 

persons liable for corruption. The 

Principles identify mechanisms 

and practices that have proven 

useful to the establishment and 

enforcement of the liability 

of legal persons for corruption and 

related offences. Acknowledging 

the diversity of legal systems 

among G20 countries, the Princi-

ples are broadly framed and flexi-

ble so that countries can apply 

them in line with their domestic 

legal principles. They are intended 

as guidance to enhance and 

complement existing anti-

corruption commitments and not 

weaken or replace them. 

ADOPTING A ROBUST LE-

GAL FRAMEWORK FOR THE 

LIABILITY OF LEGAL PER-

SONS 

Principle 1: A robust legal frame-

work should be in place for hold-

ing legal persons liable for 

corruption, including domestic 

and foreign bribery, and related 

offences. 

Effective enforcement against le-

gal persons for acts of corruption 

can only take place pursuant to 

clear legislation. In addition to 

criminalising corruption, including 

bribery, committed by natural 

persons, countries should thus 

have clear legislation on the liabil-

ity of legal persons. In the event 

that, under a country’s legal sys-

tem, criminal responsibility is not 

applicable to legal persons, 

3 See Liability of Legal Persons 

for Foreign Bribery (https://

www.oecd.org/daf/anti-bribery/

Liability-Legal-Persons-Foreign-

Bribery-Stocktaking.pdf. 

such responsibility may be civil or 

administrative. In all cases, sanc-

tions should be “effective, 

proportionate and dissuasive” (see 

also below Principle 8). Liability 

should cover in particular 

corruption offences, including 

bribery of national and foreign 

public officials, as well as related 

offences that facilitate corruption 

established in accordance with the 

applicable international 

Conventions.4 

Principle 2: Corporate liability 

legislation should capture all enti-

ties with legal rights and 

obligations. 

To ensure legal persons cannot 

escape liability by structuring their 

businesses to circumvent 

corporate liability laws, countries 

should have a clear legislative def-

inition of “legal person” that 

covers all entities with a legal per-

sonality under the applicable law. 

Principle 3: Liability of legal per-

sons should not be restricted to 

cases where the natural person 

or persons who perpetrated the 

offence are prosecuted or convict-

ed. 

Corporate liability regimes should 

allow for proceedings to take place 

against legal persons 

irrespective of any proceedings 

against any natural person or out-

comes of such proceedings. 

Corporate operations and decision-

making are becoming increasingly 

diffuse and complex, 

which can pose serious difficulties 

in identifying specific individuals 

involved in corporate 

wrongdoing. 

Principle 4: Liability of legal per-

sons should not be limited to cases 

where the offence was 

committed by a senior manager. 

Limiting the liability of a legal 

person to cases where the offence 

was committed by a seniormanager 

does not cover all potentially rele-

vant situations, in particular of-

fences regarding legal 

persons with decentralised deci-

sion-making processes. To be ef-

fective, corporate liability 

provisions should thus at the very 

least either (1) adopt an approach 

where the level of authority 

of the natural person whose con-

duct triggers the liability of the 

legal person is either not relevant 

at all or is flexible, reflecting the 

wide variety of decision-making 

systems in legal persons; or (2) 

allow for liability of the legal per-

son to be triggered in the following 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Liability-Legal-Persons-Foreign-Bribery-Stocktaking.pdf
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cases: where a manager or 

officer with the requisite level of 

authority commits the offence; 

where such a person directs or 

authorises a lower level person to 

commit the offence; and where 

such a person fails to take 

adequate measures to prevent a 

lower level person from commit-

ting such an offence, including 

through a failure to supervise him 

or her or through a failure to im-

plement adequate internal 

controls, ethics, and compliance 

programmes or measures. 

 

4 For example, see UNCAC, 

Chapter III, Criminalization and 

Law Enforcement and Articles 1, 

2, 7 and 8 of 

the OECD Anti-Bribery Conven-

tion. 

In this regard, countries may wish 

to provide guidance on what may 

constitute adequate 

standards for control and supervi-

sion required by a legal person. 

Principle 5: A legal person should 

not be able to avoid responsibility 

by using intermediaries, 

including other legal persons to 

commit a corruption offence on 

its behalf. 

Countries should make sure that 

their laws capture corruption of-

fences committed through 

intermediaries on a company’s 

behalf, including related legal per-

sons (e.g. parent and subsidiary 

companies and entities within the 

same corporate group) and unrelat-

ed legal or natural persons 

(e.g. shell companies, third-party 

agents, consultants, trusts, joint 

ventures or contractors).5 The 

frequent use of intermediaries in 

transnational corruption demon-

strates the importance of 

ensuring that a corporation does 

not escape liability by funnelling 

bribes through intermediaries. 

Principle 6: Companies should 

not be able to escape liability by 

altering their corporate 

identity. 

Countries should ensure that com-

panies cannot escape liability by 

restructuring or otherwise 

altering their corporate identity 

(e.g. by way of a merger). Coun-

tries should have appropriate 

rules which may include legisla-

tion, case law or traditional legal 

principles, on when and how 

changes in company identity and 

ownership impact the liability of 

legal persons. 

Principle 7: Effective jurisdiction 

should be provided over legal per-

sons. 

Transnational corruption offences, 

by their very nature, involve multi-

ple jurisdictions. In order 

to avoid impunity, countries 

should therefore establish effective 

territorial jurisdiction over legal 

persons, in accordance with their 

domestic legal system, to cover 

situations where the offence is 

committed in whole or in part in 

its territory and should not require 

an extensive physical 

connection between the act of cor-

ruption in question and its territo-

ry. 

Countries should also consider 

relying on the “nationality” of the 

legal person as grounds for 

pursuing a suspected case of trans-

national corruption, including in 

cases where companies are 

organised with subsidiaries in vari-

ous countries. The “nationality” of 

a legal person is determined 

by the national law of a country 

(e.g. using as criteria the laws un-

der which the legal person was 

formed or is organised, or the legal 

person’s headquarters or effective 

seat of operation), and may 

also be determined by way of in-

ternational treaties or bilateral or 

multilateral arrangements. 

Where nationality jurisdiction is 

dependent on dual criminality, this 

requirement should be 

deemed to be met if the act is un-

lawful where it occurred, even if 

under a different criminal 

statute. 

 

5 The 2014 OECD Foreign Brib-

ery Report highlights that 75% of 

concluded foreign bribery cases 

that it 

reviewed in its analysis involved 

intermediaries, see p. 8. 

EFFECTIVE, PROPORTION-

ATE, AND DISSUASIVE 

SANCTIONS 

Principle 8: Legal persons should 

be subject to effective, proportion-

ate, and dissuasive 

sanctions. 

Enforcement actions against legal 

persons will only have a deterrent 

effect where the sanctions 

are sufficiently effective, propor-

tionate, and dissuasive.6 Where a 

country’s legal system does not 

attribute criminal responsibility to 

legal persons, it should make ef-

fective, proportionate and 

dissuasive non-criminal sanctions 

available, including monetary 

fines. 

Negotiated settlements may also 

be a useful option for states to con-

sider in the fight against 

corruption. Such settlements have 

resulted in significant monetary 

sanctions for companies. 

Countries using negotiated settle-

ments should, where appropriate 

and consistent with their 

domestic legal system, consider 

making public through any appro-

priate means certain essential 

elements of the settlement, such as 

the main facts, the terms and dura-

tion, and the penalties or 

other sanctions and remedies im-

posed. Such disclosure contributes 

to the dissuasive nature of 

sanctions, ensures public account-

ability, raises awareness of such 

enforcement actions and 

provides guidance. 

Principle 9: The bribe and pro-

ceeds of corruption should be 

able to be seized and confiscated 

from legal persons or monetary 

sanctions of comparable effect 

should be applicable. 

In addition to the imposition of 

financial sanctions, it is important 

that countries are able to seize 

and confiscate the proceeds of 

corruption, or property the value 

of which corresponds to that of 

such proceeds, or that monetary 

sanctions of comparable effect are 

applicable. Confiscation of 

the proceeds of corruption is one 

of the most effective means for 

deterring corruption because it 

divests those involved of the bene-

fits obtained by the bribery trans-

action. The combined effect of 

fines and confiscation ensures that 
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companies do not simply treat 

bribes as a cost of doing 

business. Where a country’s legal 

system does not provide for asset 

confiscation, it should make 

monetary sanctions of comparable 

effect available. Where the legal 

person has not yet handed 

over the bribe or where it was re-

jected by the person to be bribed, 

seizure and confiscation of theoff-

ered bribe (as an instrumentality) 

should also be possible. Authorities 

should have adequate 

powers and resources to trace and 

quantify the proceeds of corruption 

offences, including 

bribery, and related offences, and 

seize and confiscate such property 

from the perpetrator and/or 

third parties. 

 

6 Cf. also the 2013 G20 Guiding 

Principles on Enforcement of the 

Foreign Bribery Offence (1. (iv)). 

Principle 10: Introducing additional 

measures against legal persons 

should be considered. 

In addition to sanctions such as 

fines and confiscations, countries 

may wish to consider 

introducing additional measures 

against legal persons. These may 

include judicial or administrative 

measures, as appropriate, such as 

suspension or exclusion from enti-

tlement to public 

benefits or aid; temporary or per-

manent disqualification from partic-

ipation in public procurement 

or the practice of other commercial 

activities; judicial supervision; dis-

solution; and 

publication of sentence. Such addi-

tional measures may be imposed by 

a court or at the discretion 

of public agencies. 

INTERNATIONAL COOPERA-

TION 

Principle 11: International coopera-

tion in corruption cases should be 

provided to the fullest 

extent possible where appropriate 

and consistent with a country’s le-

gal system, including with 

respect to proceedings involving 

legal persons. 

Given that corruption offences of-

ten span multiple jurisdictions, in-

ternational cooperation in 

criminal cases is essential, includ-

ing with respect to investigations, 

prosecutions and judicial 

proceedings involving legal per-

sons.7 

In addition, where appropriate and 

consistent with their domestic legal 

system, countries should 

also to the fullest extent possible 

under their law assist each other in 

investigations and 

proceedings in civil and administra-

tive matters against legal persons 

relating to corruption. 

Countries are also encouraged to 

consult with one another in order 

to, where appropriate and in 

accordance with their domestic 

legal systems, conduct parallel in-

vestigations and/or set up joint 

investigation teams. 

Principle 12: Where more than one 

country has jurisdiction over a legal 

person, countries 

should consult with each other. 

In transnational corruption cases, it 

is common for more than one coun-

try to have jurisdiction 

over the same alleged acts. In such 

circumstances, countries should 

consult with each other and, 

where appropriate and consistent 

with their domestic legal systems, 

consider coordinating on 

the most appropriate jurisdiction for 

prosecution. Countries may also 

wish to consult, where 

appropriate and consistent with 

domestic legal systems, on the issue 

of sanctions to be imposed 

against legal persons. 

 

7 See 2013 G20 High-Level Princi-

ples on Mutual Legal Assistance. 

ENGAGING WITH THE PRI-

VATE SECTOR 

Principle 13: Development of ef-

fective internal controls, ethics, 

and compliance programmes or 

measures to prevent and detect 

corruption should be encouraged. 

The private sector is a key partner 

in the fight against corruption, and 

its commitment to 

transparency and integrity is of par-

ticular importance when it comes to 

corruption involving 

legal persons. The G20 encourages 

the private sector to adopt effective 

internal controls, ethics 

and compliance programmes or 

measures, which are critical to the 

prevention and detection of 

corruption within businesses. Busi-

ness organisations and professional 

associations are encouraged 

to support efforts by businesses, in 

particular small and medium sized 

businesses, to 

develop and adopt internal controls, 

ethics and compliance programmes 

or measures to prevent 

and detect corruption. Key elements 

of an effective anti-corruption com-

pliance programme are 

set out in numerous resources, in-

cluding the 2015 G20 High Level 

Principles on Private Sector 

Transparency and Integrity. 

Principle 14: Concrete incentives 

should be considered to foster ef-

fective compliance by 

businesses. 

While government enforcement of 

anti-corruption laws against legal 

persons is an essential 

component of an effective corporate 

liability regime, the private sector 

also has a key role in the 

development and implementation of 

effective compliance mechanisms 

within businesses. 

Countries may therefore take into 

consideration, as appropriate, the 

existence of corporate anticorrup-

tion 

ethics and compliance programmes 

or measures in public procurement 

decisions or 

other processes to grant public ben-

efits such as export credits. 

Moreover, efforts made by busi-

nesses to develop and implement 

effective anti-corruptioninternal 

controls, ethics and compliances 

programmes or measures, as well as 

voluntary selfreporting 

and cooperation by businesses with 

law enforcement may also, where 

appropriate and 

consistent with a country’s legal 

system, be taken into consideration 

in legal proceedings, for 

example, as a potential mitigating 

factor or as a defence. Countries 

may wish to consider 

establishing rules. 

 

*** 
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      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekaże sześciu parkom narodo-

wym dotacje na interwencyjne 

wykupy gruntów położonych w 

ich granicach, ale będących wła-

snością prywatną. Pozwoli to po-

zyskać cenne przyrodniczo tereny 

i lepiej chronić unikatowe ekosys-

temy, zwłaszcza roślinne.  

      Umowy w tej sprawie zostały 

podpisane jeszcze pod koniec 2018 

r. Wsparcie otrzymają: Biebrzański 

Park Narodowy, Kampinoski Park 

Narodowy, Narwiański Park Naro-

dowy, Wielkopolski Park Narodo-

wy, Gorczański Park Narodowy i 

Wigierski Park Narodowy. Dofi-

nansowanie umożliwia program 

priorytetowy NFOŚiGW Ochrona i 

przywracanie różnorodności biolo-

gicznej i krajobrazowej, Część 1) 

Ochrona obszarów i gatunków cen-

nych przyrodniczo. Co bardzo istot-

ne, wykupy gruntów nie mają cech 

wywłaszczania – odbywać się będą 

według cen rynkowych. 

 

Biebrzański Park Narodowy 

 

      Umowy regulujące dotację 

NFOŚiGW dla projektów BPN pod-

pisali: Dyrektor Departamentu 

Ochrony Przyrody i Edukacji Eko-

logicznej NFOŚiGW Małgorzata 

Adamska i Dyrektor BPN Andrzej 

Grygoruk. Dofinansowanie pozwoli 

na wykup gruntów w celu ochrony 

zagrożonych wyginięciem gatun-

ków roślin i zwierząt. Kwota dotacji 

NFOŚiGW dla BPN wynosi 

640 332 zł. Zostaną wykupione 

powierzchnie, które znajdują się na 

obszarach Natura 2000: „Ostoja 

Biebrzańska” PLB 200006 oraz 

„Dolina Biebrzy” PLH 200008. 

Planowane do wykupu działki poło-

żone są w miejscu występowania 17 

cennych gatunków ptaków, m.in. 

wodniczki, kszyka, błotniaka sta-

wowego, żurawia, derkacza, a także 

dubelta i kropiatki. Na niektórych 

działkach występują siedliska przy-

rodnicze – kod 7230 (torfowiska o 

charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk) oraz siedliska przyrod-

nicze – kod 91 D0 (bory i lasy ba-

gienne). Na jednej z działek stwier-

dzono występowanie strzepotka 

edypusa – motyla będącego przed-

miotem ochrony obszaru Natura 

2000 „Dolina Biebrzy”. 

 

Kampinoski Park Narodowy 

 

      Dotacja w wysokości 301 050 zł 

zostanie przekazane przez 

NFOŚiGW na wykup zabudowanej 

nieruchomości o powierzchni blisko 

1,5 ha na terenie obszaru Natura 

2000 PLC 140001 „Puszcza Kampi-

noska”. Umowę regulującą przeka-

zanie dotacji popisali: Dyrektor 

Departamentu Ochrony Przyrody i 

Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW 

Małgorzata Adamska i Dyrektor 

KPN Mirosław Markowski. Pierwo-

kup ten, co jest rzadkością, ma cha-

rakter społeczny. Właściciele nieru-

chomości poprosili o wykup, uza-

sadniając to ciężką sytuacją życio-

wą wynikającą ze stanu zdrowia. 

Okoliczności te potwierdził wójt 

tamtejszej gminy Leoncin. Po prze-

prowadzeniu transakcji, obecne na 

terenie zabudowania mają być roze-

brane, co umożliwi renaturalizację. 

Znajdują się tam stanowiska fiołka 

mokradłowego, kosaćca syberyj-

skiego, goździka sinego i smaglicz-

ki pagórkowej, czyli gatunków wy-

mienionych w Polskiej Czerwonej 

Księdze Roślin. Zakup pozwoli na 

podjęcie działań z zakresu czynnej 

ochrony przyrody. Koszt transakcji 

to 334 500 zł. Kampinoski Park 

Narodowy realizuje program wyku-

pu gruntów od 1975 r. W jego ra-

mach nabyto już ok. 11 tys. ha, co 

stanowi 80 proc. przewidzianego 

areału.  

 

Narwiański Park Narodowy 

 

      NFOŚiGW przekaże NPN dwie 

dotacje (15 500 zł i 9 500 zł) na 

wykup prawie 1,7 ha i blisko 1,8 ha 

prywatnych gruntów o unikatowych 

walorach przyrodniczych na terenie 

obszaru specjalnej ochrony siedlisk 

Natura 2000 PLH 200002 

„Narwiańskie Bagna” i obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 PLB 200001 „Bagienna Doli-

na Narwi”. Umowy regulujące 

przekazanie dotacji popisali: Dyrek-

tor Departamentu Ochrony Przyro-

dy i Edukacji Ekologicznej 

NFOŚiGW Małgorzata Adamska i 

Dyrektor NPN Ryszard Modzelew-

ski. Wykup powierzchni w połącze-

niu z innymi gruntami NPN pozwo-

li na aktywne prowadzenie zabie-

gów ochronnych i ograniczenie 

antropopresji. Dodatkowo część 

działki stanowi miejsce bytowania 

populacji lęgowej ptaków ujętych w 

Załączniku nr 1 Dyrektywy Ptasiej: 

derkacza oraz gatunku objętego 

ochroną ścisłą – bekasa kszyka. 

Wykup działki spowoduje stworze-

nie zwartych kompleksów gruntów 

Skarbu Państwa. Regulacja stanu 

posiadania gruntów, jako jeden ze 

statutowych celów NPN, jest reali-

zowana od 2006 r.  

 

Wielkopolski Park Narodowy 

 

      530 586 zł dotacji z NFOŚiGW 

otrzyma WPN na wykonanie pier-

wokupu nieruchomości gruntowej 

sąsiadującej z działką, która już 

wcześniej została nabyta ze środ-

ków NFOŚiGW. Porozumienie 

potwierdzające przekazanie dofi-

nansowanie popisali Dyrektor De-

partamentu Ochrony Przyrody i 

Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW 

 

Dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW 

sześć parków narodowych rozszerzy 

ochronę przyrody na dodatkowe obszary 
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Małgorzata Adamska i Dyrektor 

WPN Zbigniew Sołtysiński. Obie 

działki stanowią integralną część 

lokalnego korytarza ekologicznego: 

Konarzewo-Rosnówko-Komorniki. 

Wykup stworzy warunki do zwięk-

szenia bioróżnorodności poprzez 

zmianę sposobu wykorzystania 

gruntu. Część powierzchni działek 

zostanie zalesiona, będzie też od-

tworzony ekosystem łąkowy, po-

wstaną ponadto łączniki 

(zadrzewienia i zakrzewienia) sta-

nowiące miejsce żerowania i schro-

nienia dla ptaków i gryzoni. Po-

przez ograniczenie bazy pokarmo-

wej dla dzików liczebność tych 

zwierząt ulegnie naturalnemu 

zmniejszeniu, co jest ważne w 

związku z powiększającym się za-

sięgiem afrykańskiego pomoru 

świń (ASF), jak również w aspek-

cie odszkodowań łowieckich, jakie 

Wielkopolski Park Narodowy musi 

wypłacać właścicielom prywatnych 

gruntów w granicach parku. Na 

wykupionym obszarze zaprzestana 

zostanie intensywna gospodarka 

rolna, w tym uprawa kukurydzy, 

przez co powstanie naturalna strefa 

buforowa i zmniejszy się spływ 

zanieczyszczeń (nawozy i środki 

ochrony roślin) do Jeziora Chomę-

cickiego.  

 

Gorczański Park Narodowy 

 

      Dofinansowanie NFOŚiGW dla 

projektu wykupu przez GPN dzia-

łek leżących w jego granicach wy-

nosi 63 490 zł. Umowę w tej spra-

wie podpisali: Dyrektor Departa-

mentu Ochrony Przyrody i Eduka-

cji Ekologicznej NFOŚiGW Małgo-

rzata Adamska i Dyrektor GPN dr 

inż. Janusz Tomasiewicz. Przed-

miotem sprzedaży są działki o łącz-

nej powierzchni ponad 1,3 ha, sta-

nowiące użytek łąkowy, w części 

pokryty zadrzewieniami – świer-

czyną. Teren ten stanowi cenny 

przyrodniczo fragment polany, któ-

rej znaczna część została już wcze-

śniej wykupiona przez GPN. Obej-

muje siedliska i gatunki ważne dla 

ochrony ekosystemów nieleśnych. 

Na działce występuje fragment sie-

dliska zasadowej młaki kozłkowo-

turzycowej. Wykup pozwoli na 

podjęcie działań ochronnych, w 

tym powstrzymanie sukcesji i de-

gradacji siedlisk.  

 

Wigierski Park Narodowy 

 

      W celu ochrony walorów przy-

rodniczych i krajobrazowych dota-

cja z NFOŚiGW w kwocie 252 700 

zł dotacji zostanie przeznaczona na 

wykup działki o powierzchni prze-

szło 3 ha. Umowę w tej sprawie 

podpisali: Dyrektor Departamentu 

Ochrony Przyrody i Edukacji Eko-

logicznej NFOŚiGW Małgorzata 

Adamska i Dyrektor WPN Jarosław 

Borejszo. Wykup uniemożliwi za-

budowę tego gruntu oraz ochroni 

strefę brzegową rzeki Czarna Hań-

cza. Możliwe będzie również pod-

jęcie zabiegów ochronnych w celu 

kształtowania łąk świeżych (na 

części niezalesionej) i utrzymania 

na pozostałej części cennych zbio-

rowisk leśnych. 

      Urbanizacja pobliskich terenów 

to dla nas kluczowy problem. Oko-

liczna zabudowa pączkuje, a my 

chcemy ten proces spowolnić lub 

ograniczyć w ważnych przyrodni-

czo miejscach. Oczywiście, nie 

wszędzie. Mamy świadomość, że 

wsie muszą istnieć i ludzie muszą 

w nich normalnie funkcjonować, 

ale są strefy, w których zabudowa 

byłaby niewskazana, gdyż mogłaby 

szkodzić przyrodzie czy krajobra-

zowi. W granicach parku mamy 

2500 ha gruntów prywatnych, a 

dotacja z NFOŚiGW pozwoli 

zwiększyć zasób terenów w bezpo-

średnim władaniu WPN – wyjaśnił 

po podpisaniu umowy Dyrektor 

Jarosław Borejszo. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

 

 

      Poprawa efektywności ener-

getycznej przy suszeniu osłonek 

kolagenowych – taki będzie efekt 

dofinansowania przez NFOŚiGW 

projektu firmy Fabios SA w Biał-

ce. Uruchomienie innowacyjnego 

procesu produkcyjnego przynie-

sie istotne zyski środowiskowe: 

zmniejszenie zużycia energii elek-

trycznej i cieplnej, a w konse-

kwencji redukcję emisji dwutlen-

ku węgla.  

      Dotacja w wysokości 3,9 mln zł 

dla przedsięwzięcia pn. Poprawa 

efektywności energetycznej procesu 

suszenia osłonki poprzez zastoso-

wanie kompaktowego zespołu stacji 

przygotowania powietrza z palni-

kiem gazowym została potwierdzo-

na umową 10 stycznia 2019 r. Pod-

pisali ją w siedzibie Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Wiceprezes 

Zarządu NFOŚiGW Artur Michal-

ski i Prezes Zarządu Fabios SA 

Marek Kural.  

      Beneficjent z Białki w woje-

wództwie małopolskim jest wy-

twórcą rozmaitego typu osłonek 

białkowych, które wykorzystywane 

są głównie w przemyśle mięsnym, 

przy produkcji wyrobów wędliniar-

skich. Służą one również jako opa-

kowania do innych przetworów 

spożywczych. Przedsiębiorstwo 

funkcjonuje na polskim rynku nie-

przerwanie od 43 lat. Jego produkty 

są kupowane także w krajach Unii 

Europejskiej, w Europie Wschod-

niej, Azji, Ameryce i Australii. Fir-

ma nadal chce być konkurencyjna 

na krajowym i światowym rynku, 

dbając zarazem o środowisko natu-

ralne. Nie bez znaczenia jest fakt, 

 

Dofinansowanie z NFOŚiGW na 

innowacyjny projekt producenta osłonek białkowych 
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że w jej sąsiedztwie znajduje się 

Babiogórski Park Narodowy. 

      W ramach wspomnianego pro-

jektu Fabios SA zainstaluje kom-

paktowy zespół stacji przygotowa-

nia powietrza z palnikiem gazowym 

wraz z rekuperatorowym odzyskiem 

ciepła. Zespół przygotowania po-

wietrza zostanie wdrożony na trzech 

istniejących liniach suszarniczych. 

Zakres prac modernizacyjnych 

obejmie wykonanie rurociągu gazo-

wego, fundamentów i konstrukcji 

pod centrale, nowych kanałów wen-

tylacyjnych, stacji przygotowania 

powietrza wraz z automatyką, insta-

lacji zasilania elektrycznego dla 

nowych elementów linii. Całkowity 

koszt realizacji innowacji oszaco-

wano na 11 144 050 zł, a dotacja z 

NFOŚiGW wyniesie dokładnie 

3 900 417 zł.  

      W wyniku modernizacji i wdro-

żenia innowacyjnego procesu doj-

dzie do znacznego zwiększenia 

efektywności energetycznej. Na 

efekt ekologiczny przedsięwzięcia 

złoży się zaoszczędzenie energii 

końcowej (będącej sumą energii 

elektrycznej końcowej i cieplnej 

końcowej) o 6647 MWh/rok. 

Zmniejszy się również emisja dwu-

tlenku węgla o 1134 Mg/rok, przy 

założeniu produkcji w pierwszym 

pełnym roku działania instalacji na 

poziomie 5 525 497 kg masy rocz-

nie.   

      Dotacja dla projektu firmy Fa-

bios SA została udzielona przez 

NFOŚIGW w ramach programu 

priorytetowego GEKON (Generator 

Koncepcji Ekologicznych). Jest to 

pierwszy w Polsce program branżo-

wy w dziedzinie działań proekolo-

gicznych, wspólnie przygotowany i 

realizowany przez dwie instytucje: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Narodowe Centrum Badań i Roz-

woju. Program wspiera przedsię-

biorców z sektora prywatnego, któ-

rzy prowadzą badania naukowe i 

prace rozwojowe, a następnie wdra-

żają powstałe w ich wyniku proeko-

logiczne, innowacyjne technologie. 

GEKON wychodzi naprzeciw wy-

zwaniom określonym w unijnej 

strategii Europa 2020 i Średniookre-

sowej Strategii Rozwoju Kraju Pol-

ska 2020. Jest też skorelowany z 

rządową Strategią na rzecz Odpo-

wiedzialnego Rozwoju.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

 

Od lewej:  Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, Prezes Zarządu Fabios SA Marek Kural. 
 

Fot. NFOŚiGW/K.Kuczek 

HUMOR 
 

      Młoda piękna mężatka przy-

mierza przed lustrem śliczne nowe 

futro. 

      Widzi to mały Jasiu i mówi: 

Mamo, ale Ci nasz tatuś kupił pięk-

ne futro. 

      Mama odwraca się i mówi z 

przekąsem: Co TY Jasiu opowia-

dasz. Nasz tatuś? Gdybym czekała 

na naszego tatusia, to nie miałabym 

nie tylko futra ale i Ciebie mój Ja-

siu. 

*** 
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      Centrum Personalizacji Doku-

mentów MSWiA wraz z PWPW 

zakończyło z powodzeniem testy 

personalizacji blankietów e-

dowodu. Tym samym potwierdzi-

ło gotowość do wejścia w tryb 

„produkcyjny” wydawania sper-

sonalizowanych dowodów z war-

stwą elektroniczną.  
  

      Testy prowadzone w CPD miały 

odpowiedzieć na pytanie czy roz-

wiązanie dostarczone przez Polską 

Wytwórnię Papierów Wartościo-

wych jest kompatybilne z parkiem 

maszyn w CPD. Operacja stanowiła 

ostatni krok w przygotowaniach 

MSWiA do wydawania pierwszego 

polskiego dowodu cyfrowego. 

  

      Pod koniec 2018 roku PWPW 

dostarczyła, zgodnie z harmonogra-

mem projektu, pierwszą partię 100 

tys. blankietów dowodów do perso-

nalizacji i w pełni potwierdziła 

zdolności produkcyjne w tym za-

kresie. PWPW jest także dostawcą 

rozwiązań IT, m.in. oprogramowa-

nia systemu personalizacji doku-

mentów oraz oprogramowania do 

zarządzania warstwą elektroniczną 

e-dowodu przez obywatela. 

  

      Główne zadanie po stronie 

MSWiA, czyli gotowość do perso-

nalizacji dowodów osobistych z 

warstwa elektroniczną w projekcie 

zostało zakończone. Prowadzone są 

jeszcze testy bezpieczeństwa w 

PWPW. Ostatni etap, jaki został do 

wykonania w projekcie, to testy 

całego procesu wydawania dowo-

dów osobistych w gminach, który 

realizuje lider projektu - Minister-

stwo Cyfryzacji, a PWPW i 

MSWiA są aktywnym uczestnikiem 

tego procesu. 

  

      Realizacja e-dowodu to konty-

nuacja nieudanego projektu pl.ID 

zapoczątkowanego w 2008 roku. 

Obecny rząd podjął decyzję o ukoń-

czeniu tego projektu i zaoferowaniu 

obywatelom wielofunkcyjnego i 

bezpłatnego dokumentu z warstwą 

elektroniczną. 

  

      Należy zaznaczyć, że osoby, 

które nie będą chciały korzystać z 

funkcjonalności warstwy elektro-

nicznej będą mogły wykorzystywać 

e-dowód tak jak dotychczas używa-

ne dokumenty tożsamości. 

  

      Poniżej link do materiału filmo-

wego z testów: https://

www.youtube.com/watch?

v=fHeDKg39V7U  

  

 Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Testowe e-dowody 

zjechały z taśmy 

 

      Dokładnie 70 lat temu, 7 stycz-

nia 1949 roku, w obecnej siedzibie 

Ministerstwa Sprawiedliwości, 

gdzie w latach 1945-1954 więzieni 

byli działacze podziemia niepodle-

głościowego, w wyniku brutalnego 

śledztwa poniósł śmierć porucznik 

Jan Rodowicz ps. Anoda. Minister-

stwo Sprawiedliwości oddało dziś 

hołd temu bohaterowi walki o wol-

ną Polskę.  

 

      Uroczystość miała wyjątkową 

oprawę. Już w przeddzień rocznicy 

na budynku Ministerstwa Sprawie-

dliwości wyświetlona została ilumi-

nacja przedstawiająca Jana Rodo-

wicza. Wartę honorową przed tabli-

cą poświęconą „Anodzie” pełnili 

harcerze ZHR, funkcjonariusze 

Służby Więziennej i Grupa Histo-

ryczna „Zgrupowanie Radosław”. 

Odegrany został hymn państwowy. 

Zabrzmiała także piosenka sztur-

mowa Batalionu „Parasol” - 

„Chłopcy silni jak stal”, w której 

znajduje się fragment: „Alejami z 

paradą będziem szli defiladą/W 

wolną Polskę, co wstała z naszej 

krwi”. 

 

Więzienie zamiast zwycięstwa 

   

      Te słowa, na tle tragicznej 

śmierci porucznika Jana Rodowicza 

„Anody”, wydają się być najbar-

dziej przejmującym symbolem te-

go, jak w Polsce zniewolonej przez 

komunistów  nagradzano bohate-

rów wojennych: zamiast defilady 

zwycięstwa czekały na nich więzie-

nia i brutalne tortury.  Cześć i 

chwała bohaterom! – mówił Podse-

kretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwości Łukasz Piebiak. 

W uroczystości wzięła udział rodzi-

na porucznika: Wanda Rodowicz, 

 

Ministerstwo  Sprawiedliwości oddało hołd 

Janowi Rodowiczowi „Anodzie” 

https://www.youtube.com/watch?v=fHeDKg39V7U
https://www.youtube.com/watch?v=fHeDKg39V7U
https://www.youtube.com/watch?v=fHeDKg39V7U
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Joanna Rodowicz,  Małgorzata Ro-

dowicz i Wojciech Rodowicz. Po-

stać bohatera wspominał uczestnik 

Powstania Warszawskiego, żołnierz 

Batalionu „Zośka”, Jakub Nowa-

kowski ps. Tomek.  

 

      Odpowiedzialność za śmierć 

Jana Rodowicza spada na władzę 

komunistyczną, której musiało za-

leżeć na wyeliminowaniu ze społe-

czeństwa wybitnego inteligenta 

niepodległościowca o cechach 

przywódczych, o nieprzeciętnym 

splocie talentów i zalet charakteru. 

Cześć Jego pamięci! - mówił wete-

ran.  

 

Ofiara własnego życia 

 

      Modlitwę w intencji „Anody” 

odmówił kapelan Służby Więzien-

nej ksiądz Jan Dezyderiusz Pol.  

      Wiemy, że okoliczności tam-

tych lat, od rozpoczęcia II wojny 

światowej, obarczone są losami 

bohaterskich ludzi. Patriotów, któ-

rzy czynami i ofiarą własnego życia 

potwierdzali wielką miłość do Oj-

czyzny – podkreślił duchowny.  

 

      W imieniu Ministra Sprawiedli-

wości Prokuratora Generalnego 

Zbigniewa Ziobro wieniec pod ta-

blicą upamiętniającą porucznika 

złożył wiceminister Łukasz Pie-

biak. Kwiaty i wieńce złożyli rów-

nież m.in. wiceprezes Instytutu 

Pamięci Narodowej prof. Krzysztof 

Szwagrzyk, dyrektor Muzeum Po-

wstania Warszawskiego Jan Ołda-

kowski i dyrektor Muzeum Żołnie-

rzy Wyklętych i Więźniów Poli-

tycznych PRL Jacek Pawłowicz.  

      Delegacja Ministerstwa Spra-

wiedliwości, z wiceministrem Łu-

kaszem Piebiakiem, złożyła rów-

nież wieniec na grobie Jana Rodo-

wicza na warszawskim Cmentarzu 

Powązkowskim.    

 

Kamienie na szaniec 

 

      Jan Rodowicz ps. Anoda uro-

dził się 7 marca 1923 roku. Należał 

do pokolenia, które wychowało się 

i zostało ukształtowane przez odro-

dzone w 1918 roku państwo pol-

skie. 

      Jako uczeń Gimnazjum i Li-

ceum im. Stefana Batorego w War-

szawie – należał do legendarnej 23 

Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 

„Pomarańczarni”, z której wywo-

dzili się późniejsi członkowie Sza-

rych Szeregów, upamiętnieni w 

„Kamieniach na szaniec” Aleksan-

dra Kamińskiego: Tadeusz Zawadz-

ki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” i 

Aleksy Dawidowski „Alek”. 

      Po wybuchu wojny włączył się 

w działalność konspiracyjną. 

Uczestniczył w najważniejszych 

akcjach bojowych Grup Szturmo-

wych Szarych Szeregów: akcji pod 

Arsenałem, odbicia więźniów pod 

Celestynowem, akcji pod Czarnoci-

nem, Sieczychami i w Wilanowie.  

      W Powstaniu Warszawskim 

walczył najpierw na Woli. 9 sierp-

nia - ciężko ranny w lewe płuco, co 

wyłączyło go z dalszej walki. Dwa 

dni później, już w szpitalu, odzna-

czony został orderem Virtuti Mili-

tari.  

      We wrześniu 1945 r. posłuchał 

apelu płk. Jana Mazurkiewicza 

„Radosława” i ujawnił się jako żoł-

nierz Armii Krajowej. Zaangażował 

się w ekshumacje i godny pochó-

wek poległych kolegów. Na Cmen-

tarzu Powązkowskim powstała 

kwatera Szarych Szeregów, znana z 

charakterystycznych brzozowych 

krzyży. 

      Poświęcił się również  integro-

waniu środowiska byłych żołnierzy 

batalionu „Zośka”. Zainicjował 

powstanie Archiwum Batalionu 

„Zośka”, kompletował wykazy po-

ległych. 

      Aresztowany w Wigilię  Boże-

go Narodzenia 1948 roku, został 

przewieziony do Ministerstwa Bez-

pieczeństwa Publicznego na ul. 

Koszykową w Warszawie.  Zginął 7 

stycznia 1949 roku podczas prze-

słuchania.  

Cześć Jego Pamięci! 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Minister Środowiska Henryk 

Kowalczyk wraz z Prezesem Za-

rządu Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej Kazimierzem Kujdą 

poinformowali podczas konferen-

cji prasowej o wznowieniu nabo-

rów w ramach programu Czyste 

Powietrze.  

  

      Wojewódzkie fundusze od po-

niedziałku (21 stycznia 2019 r.) 

wznowią nabór wniosków o dofi-

nansowanie po przeprowadzeniu 

niezbędnej aktualizacji programu 

priorytetowego Czyste Powietrze 

oraz po dostosowaniu systemów 

informatycznych do zmian w pra-

wie powszechnie obo-

wiązującym. 

  

      „Przerwa w naborze 

wniosków miała cha-

rakter przejściowy i 

wynikała z wejścia w 

życie ustawy wprowa-

dzającej termomoderni-

zacyjną ulgę podatko-

wą oraz dostosowaniem 

systemu informatycznego. Była to 

swego rodzaju przerwa techniczna” 

– powiedział minister Henryk Ko-

walczyk. 

  

      „Trwają ostatnie testy informa-

tyczne. Od najbliższego poniedział-

ku zachęcam wszystkich obywateli 

do składania wniosków. Naszym 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Czyste Powietrze 

wznowienie naborów 
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wspólnym celem jest poprawa jako-

ści powietrza w Polsce. Działamy z 

myślą o przyszłych pokoleniach” – 

dodał minister. 

  

      Do 31 grudnia 2018 r. Woje-

wódzkie Fundusze Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej łącznie 

w całym kraju przyjęły formalnie 

ponad 25 tysięcy wniosków, które 

podlegają obecnie weryfikacji przez 

WFOŚiGW. Pierwsze umowy są 

już podpisywane z beneficjentami. 

  

      „Największe zainteresowanie 

programem jest na Śląsku i Mazow-

szu, gdzie złożono odpowiednio – 

ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. 

wniosków. Do tej pory, czyli do 17 

stycznia 2019 r., podpisano prze-

szło 100 umów na kwotę ponad 1 

mln zł dofinansowania” – podkre-

ślił  Prezes Zarządu NFOŚiGW 

Kazimierz Kujda. 

  

      Program Czyste Powietrze bę-

dzie realizowany przez dziesięć lat, 

a łączne działania w jego ramach to 

kwota ponad 103 mld zł. Zakłada 

się, że termomodernizacji zostanie 

poddanych ponad 4 mln domów 

jednorodzinnych. Celem programu 

jest m.in. zmniejszenie emisji za-

nieczyszczeń powietrza, poprzez 

likwidację nieefektywnych i prze-

starzałych źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej jedno-

rodzinnych budynków mieszkal-

nych. 
 

Sławomir Kmiecik  

NFOŚiGW 

 

Informacje o programie 
 

      We wrześniu 2018 r. ruszył 

rządowy program priorytetowy 

Czyste Powietrze, który potrwa do 

2029 r. Jego najważniejszym celem 

jest ograniczenie emisji do atmosfe-

ry szkodliwych substancji, które 

powstają na skutek ogrzewania 

domów jednorodzinnych słabej 

jakości paliwem w przestarzałych 

Od lewej: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. 
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domowych piecach.  

 

      Program oferuje dofinansowanie 

wymiany starych i nieefektywnych 

źródeł ciepła na paliwo stałe na no-

woczesne źródła ciepła spełniające 

najwyższe normy, są to: węzeł ciepl-

ny, pompa ciepła, kocioł gazowy 

kondensacyjny, kocioł olejowy kon-

densacyjny, ogrzewanie elektryczne, 

kocioł na paliwo stałe (węgiel, bio-

masa), jak i przeprowadzenie nie-

zbędnych prac termomodernizacyj-

nych budynku. Jednym z głównych 

powodów problemu smogu w na-

szym kraju jest tak zwana niska emi-

sja, czyli uwalnianie do atmosfery 

szkodliwych substancji. Jak się jed-

nak okazuje, sama wymiana systemu 

ogrzewania nie jest wystarczająca. 

Bez odpowiedniej izolacji domu całe 

ciepło może szybko przeniknąć na 

zewnątrz. Wiele domów w Polsce 

było budowanych w czasach, kiedy 

jeszcze nie stosowano rozwiązania 

uwzględniającego izolację cieplną, co 

prowadzi do marnowania energii i 

dużych strat ciepła, a także do wyż-

szych rachunków za ogrzewanie. 

Dlatego tak ważna jest termomoder-

nizacja domów, która dodatkowo 

wpłynie na oszczędności w domo-

wym budżecie.  

 

      Inwestycje dofinansowane z pro-

gramu Czyste Powietrze zapewniają 

lepsze zarządzanie energią cieplną w 

domu o każdej porze roku. Ocieple-

nie nieruchomości połączone z wy-

mianą okien pozwala zmniejszyć 

roczne wydatki na ogrzewanie nawet 

o 40 proc. 

 

      Po zmianie – obecnie adresatami 

programu są właściciele lub współ-

właściciele jednorodzinnego budynku 

mieszkalnego, lub wydzielonego w 

budynku jednorodzinnym lokalu 

mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 

wieczystą oraz osoby, które uzyskały 

zgodę na rozpoczęcie budowy jedno-

rodzinnego budynku mieszkalnego i 

budynek nie został jeszcze przekaza-

ny lub zgłoszony do użytkowania. 

 

      Mogą oni wnioskować o dotacje 

lub pożyczki przeznaczone na wy-

mianę źródła ciepła oraz prace zwią-

zane z termomodernizacją. W zależ-

ności od miesięcznego dochodu na 

osobę w gospodarstwie domowym 

beneficjenci programu otrzymają 

dofinansowanie na pokrycie nawet do 

90 proc. kosztów kwalifikowanych 

inwestycji. 

 

      Program priorytetowy Czyste 

Powietrze i ulga termomodernizacyj-

na wprowadzona Ustawą z dnia 9 

listopada 2018 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fi-

zycznych oraz ustawy o zryczałtowa-

nym podatku dochodowym od nie-

których przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2246) są dwoma instrumenta-

mi wsparcia finansowego, mającymi 

na celu poprawę efektywności ener-

getycznej i zmniejszenie emisji py-

łów i innych zanieczyszczeń do at-

mosfery.  

 

      Przy opracowywaniu zasad pro-

gramu głównym założeniem było to, 

żeby największe dofinansowanie 

otrzymali najubożsi. Dlatego wyso-

kość wsparcia zależy od średnich 

miesięcznych dochodów na jedną 

osobę w gospodarstwie domowym.  

      Ponadto Wnioskodawców, któ-

rych średni miesięczny dochód na 

osobę w gospodarstwie domowym 

kwalifikuje do Grupy VII w Tabeli 2, 

intensywność dofinansowania jest 

uzależniona dodatkowo od osiągnię-

tego przez Wnioskodawcę lub Wnio-

skodawcę i małżonka (w przypadku 

wspólnego rozliczenia) rocznego 

dochodu stanowiącego podstawę do 

opodatkowania za wskazany rok po-

datkowy poprzedzający datę złożenia 

wniosku. 

 

Intensywność 

dofinansowania po 

aktualizacji programu 
 

      Tabela nr 1 dotyczy Wniosko-

dawców, którzy nie mogą skorzystać 

z ulgi termomodernizacyjnej,  

w szczególności Wnioskodawców, 

których dochody nie podlegają opo-

datkowaniu na podstawie przepisów 

o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 

lit. c ustawy o świadczeniach rodzin-

nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 

późn. zm.) oraz Wnioskodawców 

korzystających z dofinansowania 

dotyczącego nowo budowanych bu-

dynków jednorodzinnych. 

Grupa 

Kwota średniego miesięcz-

nego dochodu / osoba 

[zł] 

Dotacja 
(procent kosztów kwa-

lifikowanych przewi-

dzianych do wsparcia 

dotacyjnego) 

Pożyczka 

 uzupełnienie do warto-

ści dotacji 

 pozostałe koszty kwalifikowane  

(uzupełnienie do wysokości 

maksymalnych jednostkowych 

kosztów kwalifikowanych) 

1 2 3 4 5 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100% 

IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100% 

V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100% 

VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100% 

VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100% 

Tabela nr 1  
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Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodaw-

ców, którzy rozliczając się indywi-

dualnie lub wspólnie z małżonkiem, 

będą mogli skorzystać z ulgi termo-

modernizacyjnej na zasadach okre-

ślonych w ustawie z dnia  

9 listopada 2018 r. o zmianie usta-

wy o podatku dochodowym od osób 

f i z y c z n y c h  o r a z  u s t a w y  

o zryczałtowanym podatku docho-

dowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246). 

Gru-

pa 

Kwota średnie-

go miesięcznego 

dochodu / osoba 

[zł] 

Dotacja 
(procent kosztów 

kwalifikowanych 

przewidzianych do 

wsparcia dotacyjne-

go) 

Pożyczka 

Kwota rocznego docho-

du wnioskodawcy 

[zł] 

 uzupełnienie 

do wartości 

dotacji 

 pozostałe koszty kwali-

fikowane  

(uzupełnienie do wyso-

kości maksymalnych 

jednostkowych kosztów 

kwalifikowanych) 

1 2 4 5 6 7 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

 

II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100% 

IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100% 

V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100% 

VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100% 

VII 

  

powyżej 1600 

  

do 18% do 82% do 100% 
do 85 528 

do 15% do 85% do 100% 
od 85 529 

do 125 528 

0% do 100% do 100% powyżej 125 528 

N
ie d

o
ty

czy
 

Tabela nr 2  

Program cieszy się 
dużym 

zainteresowaniem 
 

Wnioski o wsparcie należy składać 

w Wojewódzkim Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wod-

nej właściwym ze względu na loka-

lizację inwestycji. Program cieszy 

się dużym zainteresowaniem. Do 

końca grudnia 2018 r. w sumie w 

całym kraju wpłynęło ponad 25 tys. 

wniosków i jest ponad 100 tys. 

założonych kont na portalu benefi-

cjenta. Największe zainteresowanie 

programem jest na Śląsku, gdzie 

wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków 

i na Mazowszu, gdzie odnotowano 

ponad 2,3 tys. wniosków. Obecnie 

podlegają one weryfikacji przez 

WFOŚiGW oraz trwa podpisywane 

umów z beneficjentami. Do tej pory 

podpisano ich ponad 100 na kwotę 

ponad 1 mln zł dofinansowania. 
 

NFOŚiGW 

Ministerstwo Środowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Ograniczenie smogu oraz uzy-

skanie przez Kalisz statusu efek-

tywnego systemu ciepłowniczego – 

to główne korzyści, jakie przynie-

sie budowa kogeneracyjnego bloku 

biomasowego w Elektrociepłowni 

Kalisz-Piwonice. Inwestycja 

wsparta ze środków europejskich 

przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

umożliwi wyłączenie z eksploatacji 

części przestarzałych urządzeń wy-

twórczych opalanych węglem. Bę-

dzie to ważny czynnik w tworzeniu 

stabilności energetycznej w mieście 

i okolicy, a także w skali całego 

województwa wielkopolskiego. 

 

      Dofinansowanie tego przedsię-

wzięcia przez NFOŚiGW ze środ-

ków Programu Operacyjnego Infra-

 

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice otrzyma 57 mln zł dotacji 

na budowę kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę 
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struktura i Środowisko 2014-2020 

kwotą 57 828 660 zł zostało po-

twierdzone umową podpisaną 28 

grudnia ub. r. w Warszawie przez 

Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW 

Artura Michalskiego oraz Wicepre-

zesa Zarządu Energa Kogeneracja 

Sp. z o.o. Marka Cecerko. Całkowi-

ty koszt projektu wyniesie 

151 659 000 zł. Nowy blok opalany 

paliwem biomasowym będzie wy-

budowany na terenie kaliskiej elek-

trociepłowni do końca 2021 r. 

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice 

SA ma rodowód jeszcze przedwo-

jenny. Funkcjonować zaczęła jako 

elektrownia o mocy 5 megawatów, 

a krótko po II wojnie światowej, w 

roku 1945, przekształcona została w 

elektrociepłownię. Obecnie – jako 

spółka Skarbu Państwa – Elektro-

ciepłownia Kalisz-Piwonice SA 

należy w przeważającej części do 

grupy kapitałowej Energa. Zainsta-

lowana w niej moc elektryczna wy-

nosi 8 MW, natomiast moc cieplna 

– 148 MW. Elektrociepłownia ma 

w planach produkcję energii ekolo-

gicznej, czego ważnym etapem bę-

dzie budowa nowej infrastruktury. 

      Dofinansowany projekt przewi-

duje zbudowanie kogeneracyjnego 

bloku spalającego biomasę o mocy 

ok. 11 MWe i 22 MWt na terenie 

EC Kalisz – zgodnie z przyjętą stra-

tegią Grupy Energa w zakresie roz-

woju i utrzymania aktywów cie-

płowniczych i kogeneracyjnych. 

Blok będzie korzystał z biomasowe-

go paliwa drewnianego (zrębków 

drewnianych). W konsekwencji 

elektrociepłownia uzyska dodatko-

wą zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej w warunkach wysoko-

sprawnej kogeneracji – 11,3 MWe 

oraz energii cieplnej – 21,3 MWt. 

      Wśród wskaźników efektu eko-

logicznego wynikającego z urucho-

mienia kogeneracyjnego bloku bio-

masowego znajdzie się zmniejsze-

nie zużycia energii pierwotnej o 

127 482,51 GJ/rok. Z kolei szaco-

wany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych ma wynieść 574 

410,35 tony równoważnika CO2/

rok. 

      Finansowe wsparcie kaliskiej 

inwestycji umożliwia I oś prioryte-

towa POIiŚ Zmniejszenie emisyjno-

ści gospodarki, a ściślej prowadzo-

ne w jej ramach działanie 1.6 Pro-

mowanie wykorzystywania wysoko-

sprawnej kogeneracji ciepła i ener-

gii elektrycznej w oparciu o zapo-

trzebowanie na ciepło użytkowe, 

które wdrażane jest przez 

NFOŚiGW w porozumieniu z Mini-

sterstwem Energii. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW  

 

 

      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansuje nowatorskie projekty 

z zakresu kształcenia, wychowa-

nia i opieki nad młodzieżą, m.in. 

szkolenia na temat ekologicznych 

skutków marnowania żywności 

oraz stworzenie zespołu młodzie-

żowych liderów troszczących się o 

stan środowiska w Polsce. Wspar-

cie zostanie przekazane także na 

inwestycje wzbogacające infra-

strukturę placówek młodzieżo-

wych. Łącznie na te cele 

NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mln zł. 

      Umowy regulujące przekazanie 

przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansowania dla Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Drohiczyńskiej, Fundacji Pasja Ży-

cia im. S. Józefy Menendez, Fede-

racji Polskich Banków Żywności 

oraz Fundacji dla Młodzieży zostały 

podpisane pod koniec 2018 r. w 

siedzibie Funduszu w Warszawie. 

Te proekologiczne przedsięwzięcia 

mają charakter i zasięg ogólnopol-

ski a wsparcie finansowe dla nich 

nastąpi ze środków własnych 

NFOŚiGW.  

 

Nadbużański Ośrodek Edukacji 

w Broku 

 

      Projekt pn. Zwiększenie efektyw-

ności energetycznej budynku Nad-

bużańskiego Ośrodka Edukacji w 

Broku – termomodernizacja, wy-

miana instalacji c.o., wymiana źró-

dła ciepła, montaż instalacji foto-

woltaicznej oraz solarnej otrzyma z 

NFOŚiGW dotację w wysokości 1 

592 422 zł. Umowa regulująca jej 

przekazanie została podpisana przez 

Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazi-

mierza Kujdę oraz Prezesa Katolic-

kiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Diecezji Drohiczyńskiej Mateusza 

Stefaniuka. Termin zakończenia 

realizacji przedsięwzięcia wyzna-

czono na koniec 2019 r. Jego koszt 

całkowity wyniesie 1 769 358 zł. 

Beneficjent zaangażuje środki wła-

sne w wysokości 176 936 zł.  

      Budynek w Broku przewidziany 

do remontu termomodernizacyjnego 

pochodzi z lat 80. ubiegłego wieku. 

Na parterze znajduje się stołówka, 

kuchnia, sanitariaty oraz pomiesz-

czenia gospodarcze. Na piętrze jest 

kaplica z zakrystią, hall, sala wykła-

dowa, sala rekreacyjna oraz pokoje 

dla gości. A w piwnicy – kotłownia 

i pomieszczenia techniczno-

gospodarcze. Przegrody zewnętrzne 

budynku są nieocieplone i mają 

wysoki współczynnik przenikania 

ciepła, a okna i drzwi – stare, nie-

szczelne, w złym stanie technicz-

nym. Instalacja centralnego ogrze-

wania to wyeksploatowany piec 

węglowy wraz z żeliwnymi i stalo-

wymi grzejnikami bez zaworów 

termostatycznych i możliwości re-

gulacji pogodowej. Wysłużone 

oprawy oświetleniowe powodują 

duże zużycie energii elektrycznej 

oraz częste awarie. Zarówno tech-

nologia wykonania budynku, jak i 

 

NFOŚiGW wesprze cztery projekty 

z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Megawat
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istniejące w nim instalacje generują 

duże straty energii cieplnej i elek-

trycznej. Według zaleceń wynikają-

cych z audytu energetycznego, na-

leży wprowadzić usprawnienia, 

które ograniczą te straty, wpływa-

jąc zarazem na poprawę stanu śro-

dowiska. W ramach projektu prze-

widziano docieplenie warstwą izo-

lacji ścian zewnętrznych, ścian 

fundamentowych i stropu. Zaplano-

wano wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz oświetlenia na 

energooszczędne LED wraz z insta-

lacją mikroelektrowni fotowoltaicz-

nej. Prace obejmą również wymia-

nę instalacji ciepłej wody użytko-

wej oraz montaż kolektorów sło-

necznych. Zmodernizowana zosta-

nie także instalacja centralnego 

ogrzewania. 

      Efektem ekologicznym przed-

sięwzięcia będzie zmniejszenie 

emisji CO2 (176,38 Mg/rok) oraz 

zmniejszenie zużycia energii pier-

wotnej w budynkach publicznych 

(1825,92 GJ/rok). Ilość wytwarza-

nej energii cieplnej ze źródeł odna-

wialnych wyniesie 5150,96 GJ/rok, 

a energii elektrycznej – 12,15 

MWh/rok. 

      Ośrodek w Broku jest ważny 

nie tylko dla diecezji drohiczyń-

skiej. To centrum młodzieżowe, w 

którym podczas sezonu wakacyjne-

go gromadzą się dzieci i młodzież z 

różnych stron kraju. Już sama loka-

lizacja ośrodka na terenie Puszczy 

Białej jest niezwykła, a termomo-

dernizacja budynku ma dodatkowy 

walor ekologiczny. Nie chcemy 

przyczyniać się do pogorszenia 

stanu lokalnego środowiska natu-

ralnego, lecz o nie właściwie dbać 

– powiedział Prezes KSMDD Ma-

teusz Stefaniuk podpisując w 

NFOŚiGW umowę o dofinansowa-

nie. 

      W uroczystości uczestniczył ks. 

Andrzej Lubowicki, który podkre-

ślił, że termomodernizacja pozwoli 

usprawnić i rozszerzyć działalność 

ośrodka. Obecnie, ze względu na 

zły stan budynku, centrum nie mo-

że w pełni działać w sezonie zimo-

wym. – Chcemy, żeby ten okres był 

szczególnie wykorzystywany. Tak 

jak latem, kiedy kilka tysięcy mło-

dych ludzi gromadzi się w Broku 

uczestnicząc w różnego rodzaju 

obozach, szkoleniach czy warszta-

tach – dodał duchowny.  

      Dofinansowanie projektu 

umożliwia program priorytetowy 

NFOŚiGW Poprawa jakości po-

wietrza, Część 2) Zmniejszenie 

zużycia energii w budownictwie. 

 

Młodzieżowe Centrum Rozwoju 

Duchowego i Artystycznego w 

Legionowie 

 

      Projekt pn. Dokończenie budo-

wy Młodzieżowego Centrum Roz-

woju Duchowego i Artystycznego w 

Legionowie Fundacji „Pasja Życia” 

im. s. Józefy Menendez otrzyma 

niskooprocentowaną pożyczkę z 

NFOŚiGW w wysokości 450 000 

zł. Całkowita wartość inwestycji 

wyniesie 6 092 180 zł. Umowę 

potwierdzającą przekazanie dofi-

nansowania podpisali Prezes Zarzą-

du NFOŚiGW Kazimierz Kujda 

oraz Prezes Zarządu Fundacji 

„Pasja Życia” s. Jolanta Glapka.  

      Przedsięwzięcie dotyczy bu-

dynku o powierzchni użytkowej 1 

386,95 m2. Dotychczas wykonano 

dokumentację projektową budynku, 

uzyskano pozwolenie na budowę, 

przeprowadzono większość robót 

budowlanych, ułożono kanalizację, 

instalację elektryczną (z wyjątkiem 

oświetlenia LED), instalację odgro-

mową, węzeł cieplny, większości 

elewacji, w tym ocieplenie, ale na 

razie bez tarasu i ścian piwnicz-

nych, położono posadzki we-

wnętrzne, zamontowano stolarkę 

okienną i drzwiową. Dofinansowa-

nie z NFOŚiGW pomoże na dokoń-

czenie robót budowlanych, stwo-

rzenie instalacji sanitarnej i wenty-

lacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła, a także fachowy montaż 

oświetlenia.  

      Zostanie zainstalowane również 

20 paneli fotowoltaicznych, które 

dadzą dodatkową zdolność wytwa-

rzania energii elektrycznej w wyso-

kości 0,0056 MWe. Dzięki zastoso-

waniu tych usprawnień powstanie 

budynek o podwyższonym standar-

dzie w zakresie energooszczędno-

ści. 

      Termin zakończenia prac prze-

widziano na koniec sierpnia 2019 

r., a osiągnięcia efektu ekologicz-

nego na początek sierpnia 2021 r. 

Przyniesie on zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej o 168,45 GJ/rok 

oraz zmniejszenie emisji CO2 o 

11,50 Mg/rok.  

-      Młodzieżowe Centrum Roz-

woju Artystycznego i Duchowego 

dla Młodzieży w Legionowie to 

głównie profilaktyka uzależnień. 

Poprzez rozwój pasji i talentów 

młodych ludzi, chcemy im pomóc 

wejść w życie bardziej wartościo-

we, pomóc w rozwoju, uchronić 

przed pójściem w kierunku destruk-

tywnym – zaznaczyła s. Jolanta 

Glapka po podpisaniu umowy. Do-

dała też, że uzależnienie, szczegól-

nie od narkotyków, to ciężka cho-

roba, z której wyjście wymaga 

mocnej wiary – nie tylko w Boga i 

wartości, ale również w siebie sa-

mego. – Jeśli człowiek dąży do 

pogłębiania swojego człowieczeń-

stwa, będzie mu łatwiej odnaleźć 

kontakt we wspólnocie. W centrum 

w Legionowie znajdzie się także 

hostel dla młodzieży, która jest 

uzależniona, ale trzeźwa i pragnie 

wrócić do społeczeństwa. Będzie 

on miał funkcje readaptacyjne, re-

socjalizacyjne. Tam będą mogli 

mieszkać ludzie, którzy ukończyli 

terapię, by nauczyć się zawodu, 

dokończyć edukację, którą prze-

rwali przez chorobę. Sprzyjać to 

będzie wzmocnieniu ich postaw 

abstynenckich, rozwiną talenty, 

ucieszą się wspólnotą. Chcemy w 

bezpiecznych warunkach uchronić 

podopiecznych przed nawrotem 

nałogu i nauczyć ich, jak z ewentu-

alnym regresem postępować samo-

dzielnie, kiedy już będą funkcjono-

wać w swoich rodzinach – podsu-

mowała s. Jolanta Glapka.  

      Udzielenie preferencyjnej po-

życzki dla tej inicjatywy umożliwia 

program priorytetowy Poprawa 

jakości powietrza, Część 5) Budyn-

ki użyteczności publicznej o pod-

wyższonym standardzie energoosz-

czędności. 

 

Eko Misja Nie Marnuje 

 

      Przedsięwziecie Federacji Pol-

skich Banków Żywności pn. Pro-

jekt Eko Misja Nie Marnuje o cał-

kowitym koszcie realizacji 1 336 

700 zł uzyska dofinansowanie z 

NFOŚiGW w kwocie 1 203 030 zł. 

Umowę w tej sprawie podpisali 

Dyrektor Departamentu Ochrony 

Przyrody i Edukacji Ekologicznej 
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NFOŚiGW Małgorzata Adamska 

oraz Prezes Zarządu FPBŻ Marek 

Borowski. Inicjatywa ma być reali-

zowana do końca lipca 2020 r. 

Celem głównym projektu jest 

zwiększenie świadomości obywate-

li, głównie dzieci i młodzieży oraz 

rodziców i nauczycieli, w kwestii 

skutków ekologicznych marnowa-

nia żywności, poprzez aktywne 

działania edukacyjne, wspierane 

przez kampanię informacyjno-

promocyjną o szerokim zasięgu.  

      Podstawą planownych aktyw-

ności będą odpowiednie pomoce 

dydaktyczne. Opracowano także 

scenariusz warsztatów oraz gry 

edukacyjnej na temat niemarnowa-

nia żywności i metod zapobiegania 

skutkom ekologicznym jej marno-

trawienia. Gra edukacyjna i tereno-

wa „Zostań Eko Ratownikiem” ma 

integrować uczniów wokół podej-

mowanego tematu. 

      Działania te – realizowane w 

latach 2018-2019 – są skierowane 

zwłaszcza do uczniów szkół pod-

stawowych. Osoby przeprowadza-

jące zajęcia to wykwalifikowani 

edukatorzy z Banków Żywności. A 

dla nowych edukatorów przewi-

dziano we wrześniu 2019 r. szkole-

nie wprowadzające do projektu. 

Eksperci przybliżą uczniom m.in. 

kwestie dotyczące przydatności do 

spożycia żywności, takie jak 

„należy spożyć przed” oraz 

„najlepiej spożyć przed” itp. Mło-

dzież zapozna się również z zasada-

mi umieszczania produktów spo-

żywczych w lodówce i dowie się, 

dlaczego ważne jest prawidłowe ich 

układanie. 

      Dodatkowo w ramach projektu 

zostanie zorganizaowany konkurs 

w mediach społecznościowych na 

najlepsze zdjęcie (EkoSelfie) oraz 

najlepsze działania wykluczające 

marnowanie żywności. Termin rea-

lizacji to październik 2019 r. Jako 

grupę docelową konkursu przyjęto 

wszystkie osoby i organizacje reali-

zujące działania w przestrzeni pu-

blicznej oraz dokumentujące inicja-

tywy na rzecz ograniczania marno-

wania żywności. Zaplanowano 

również przeprowadzenie eko-

wydarzeń realizowanych przez 20 

Banków Żywności z 12 woje-

wództw, mających zwrócić uwagę 

na problem marnotrastwa produk-

tów żywnościowych. Przewidziano 

też dwie konferencje prasowe – 

jedną otwierającą projekt, drugą 

podsumowującą rezultaty inicjaty-

wy. Wszystkim tym działaniom 

będzie towarzyszyć ogólnopolska, 

społeczna kampania informacyjna, 

której celem jest przekazanie opinii 

publicznej proponowanych rozwią-

zań i dobrych praktyk przyczyniają-

cych się do ograniczania skali mar-

notrawienia żywności.  

      Realizujemy ten projekt po to, 

aby uświadomić społeczeństwu, że 

należy z dużo większym szacun-

kiem podchodzić do żywności. 

Chcemy uczyć zwłaszcza młode 

pokolenie, jak prawidłowo gospo-

darować żywnością, jak mądrze 

zachowywać się w kuchni, na co 

zwracać szczególną uwagę. Takie 

proste sprawy, które wydają się 

nam błahe, jak robienie zakupów, 

przechowywanie jedzenia w lodów-

ce, czy przygotowywanie posiłków 

z określonej ilości surowców – są w 

istocie niezwykle ważne, gdyż 

wpływają na skalę marnotrawstwa. 

A jest to bezpośrednio związane z 

zanieczyszczaniem środowiska i 

degradacją naszej planety – powie-

dział po podpisaniu umowy Prezes 

Zarządu FPBŻ Marek Borowski. 

      Dofinansowanie tej inicjatywy 

przez NFOŚiGW umożliwia pro-

gram priorytetowy Edukacja ekolo-

giczna. 

 

Środowisko Młodzieży 

 

      1 233 219 zł dotacji NFOŚiGW 

przekaże Fundacji dla Młodzieży z 

siedzibą w Warszawie na projekt 

pn. Środowisko Młodzieży. Umowę 

regulującą dofinasowanie podpisali 

w siedzibie Narodowego Funduszu 

Dyrektor Departamentu Ochrony 

Przyrody i Edukacji Ekologicznej 

NFOŚiGW Małgorzata Adamska 

oraz Prezes Zarządu FdM Teresa 

Moskal. Koszt całkowity inicjaty-

wy sięgnie kwoty 1 298 125 zł. 

Środki własne, które uruchomiła 

Fundacja, to 64 906 zł.  

      Celem projektu Środowisko 

Młodzieży jest podnoszenie pozio-

mu świadomości ekologicznej i 

kształtowanie postaw prośrodowi-

skowych, mających wpływ na 

zrównoważony rozwój społeczeń-

stwa – ze szczególnym uwzględnie-

niem grupy docelowej, jaką jest 

młodzież. 

      W ramach przedsięwzięcia 

przewidziano przeprowadzenie do 

końca lipca 2020 r. licznych warsz-

taów i szkoleń. Odbędą się dwa 

seminaria, z których pierwsze opie-

rać się będzie na wykładach doty-

czących ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju, a drugie 

ma stanowić forum wymiany do-

świadczeń w tych zakresach. Zapla-

nowano także specjalne szkolenia 

liderskie (10 edycji), podczas któ-

rych przeszkolonych zostanie 200 

osób w 10 regionach Polski.  

      Środowisko Młodych zbudowa-

ne zostanie także w przestrzeni 

świata wirtualnego m.in. poprzez 

stworzenie aplikacji mobilnej na 

smartfony (Aplikacja „Dobra”), 

zawierającej nie tylko funkcje in-

formacyjne z zakresu ochrony śro-

dowiska i zrównoważonego rozwo-

ju, lecz także umożliwiające zakła-

danie profili użytkowników i inte-

rakcji z innymi korzystającymi. 

Aplikacja zostanie też wyposażona 

w funkcjonalność lokalizacji, która 

„poinformuje” użytkownika, w 

pobliżu jakiego obszaru chronione-

go się znajduje albo wskaże lokali-

zację lokalnych pomników przyro-

dy.  

      Projekt zakończy dwudniowa 

konferencja adresowana do liderów 

środowisk młodzieżowych, przed-

stawicieli organizacji pozarządo-

wych, samorządów, społeczności 

lokalnych, organizacji ekologicz-

nych, a także ekspertów, naukow-

ców, przedsiębiorców i polityków. 

      Ponadto odbędzie się pięć wy-

darzeń (tzw. eventów) w różnych 

regionach Polski, dzięki czemu 

działaniem objęta zostanie szeroka 

reprezentacja środowisk młodzieżo-

wych. Będzie można wziąć udział 

w warsztatach ekologicznych, grach 

edukacyjnych i innych zajęciach 

ekologicznych. Celem jest budowa 

wśród młodych ludzi proekologicz-

nych potrzeb i postaw. 

      Projekt adresujemy do młodzie-

ży, do młodych osób, które na 

szczeblach lokalnych pracują w 

instytucjach, parafiach, organiza-
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cjach skupiających liderów lokal-

nych. Oni często chcą działać spo-

łecznie i ekologicznie, ale napoty-

kają na różne bariery. Mając chęci, 

zapał, energię, pomysły, brakuje im 

niekiedy doświadczenia. Czasem 

nawet napisanie wniosku o to, żeby 

zamontowano lampę lub postawio-

no wiatę przystankową w odpo-

wiednim miejscu bywa problemem, 

gdyż nie wiadomo do kogo się 

udać, kogo zapytać. Od nas otrzy-

mają wsparcie. Chcemy pokazać 

sposoby działania i dać odpowied-

nie narzędzia, aby młodzi ludzie 

mogli wykorzystywać swoją pasję i 

robić wartościowe rzeczy dla sie-

bie, współmieszkańców i środowi-

ska, szczególnie w gminach, na 

terenach wiejskich albo w małych 

miastach – powiedziała podczas 

uroczystości podpisania umowy 

Prezes Fundacji dla Młodzieży Te-

resa Moskal.  

      Także w przypadku tego pro-

jektu dofinansowanie umożliwia 

program priorytetowy NFOŚiGW 

Edukacja ekologiczna.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

  

      Ruch na autostradzie A2 pomię-

dzy Warszawą i Łodzią już teraz 

zbliża się do wartości granicznych 

dla obecnego przekroju, a w naj-

bliższych latach spodziewany jest 

dalszy stopniowy jego wzrost. Spo-

woduje to, że w perspektywie kilku 

najbliższych lat może dojść do wy-

czerpania przepustowości tej trasy. 

To połączenie będzie miało także 

bardzo istotne znaczenie w kontek-

ście planów realizacji Centralnego 

Portu Komunikacyjnego. Dlatego 

podjęliśmy decyzję o rozbudowie 

tego odcinka A2 do trzech pasów 

ruchu w każdą stronę – powiedział 

minister infrastruktury Andrzej Ad-

amczyk.  

  

Trzeci i czwarty pas na A2 
  

      Generalna Dyrekcja Dróg Kra-

jowych i Autostrad ogłosiła już 

postępowanie przetargowe, mające 

na celu wyłonienie wykonawców 

dokumentacji projektowej dla dobu-

dowy trzeciego pasa ruchu na od-

cinku autostrady A2 od Łodzi do 

Warszawy. Inwestycja polegać bę-

dzie na dobudowie trzeciego pasa 

ruchu od węzła Łódź Północ do 

węzła Pruszków, a na odcinku wę-

zeł Pruszków – węzeł Konotopa 

czwartego pasa ruchu. Dobudowa 

będzie realizowana po wewnętrz-

nych stronach obu jezdni autostrady 

A2, z wykorzystaniem szerokiego 

pasa rozdziału przewidzianego pod-

czas budowy autostrady pod przy-

szłe poszerzenie. Inwestycja po-

zwoli na dostosowanie parametrów 

Ciąg dalszy ze s.1 

A2 Warszawa - Łódź  
oraz 

Wrocław—Krzyżowa 
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technicznych autostrady A2 do ist-

niejącego i prognozowanego natę-

żenia ruchu, zwiększenie przepusto-

wości i usprawnienie połączenia 

drogowego pomiędzy Warszawą a 

Łodzią.  

  

      Prace przygotowawcze będą 

prowadzone maksymalnie do 2021 

roku. Ich koszt jest szacowany na 

około 7 mln zł. Budowa dodatko-

wych pasów została przewidziana 

na okres nawet do 3 lat, z uwagi na 

to, że prace są planowane bez wyłą-

czania odcinka z ruchu. Łączny 

koszt rozbudowy może wynieść ok. 

600 mln zł. 

  

      Poszerzenie autostrady A2 o 

dodatkowe pasy ruchu na odcinku 

od węzła Konotopa do węzła Łódź 

Północ będzie możliwe dzięki za-

twierdzonym 6 grudnia 2018 r. 

przez ministra infrastruktury An-

drzeja Adamczyka programom in-

westycji. Obejmują one cały odci-

nek autostrady A2 pomiędzy War-

szawą i Łodzią o długości 88 km (w 

podziale na województwo łódzkie i 

mazowieckie) i zakładają przygoto-

wanie niezbędnych analiz, doku-

mentacji oraz opracowań do wyda-

nia decyzji pozwalających ogłosić 

postępowanie przetargowe. 

  

Likwidacja PPO Pruszków 
  

      Podczas grudniowej konferencji 

prasowej Minister A. Adamczyk 

zapowiedział także likwidację nie-

czynnego Punktu Poboru Opłat 

(PPO) Pruszków na A2, który po-

woduje zakłócenia w płynności 

ruchu. Obecnie na obszarze PPO 

Pruszków zlokalizowanych jest 17 

wysp dzielących, które miały słu-

żyć jako infrastruktura do przyszłe-

go poboru opłat od samochodów 

osobowych. Prędkość na tym od-

cinku, ze względów bezpieczeń-

stwa, jest ograniczona do 40 km/h, 
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       11 stycznia 2019 r., w obecno-

ści wiceministra infrastruktury 

Marka Chodkiewicza, Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad podpisała umowę na opraco-

wanie koncepcji programowej dla 

autostrady A2 od Białej Podlaskiej 

do granicy z Białorusią w Terespo-

lu. Oznacza to, że obecnie wszyst-

kie odcinki autostrady A2 na 

wschód od Warszawy są już w rea-

lizacji lub w przygotowaniu. 

      Podpisana dziś umowa jest ko-

lejnym dowodem na konsekwentną 

realizację przez rząd Prawa i Spra-

wiedliwości obietnicy budowy 

spójnego systemu nowoczesnych 

połączeń drogowych. Udostępnie-

nie kierowcom całej autostrady A2 

nie jest już nierealnym wymysłem, 

ale kwestią kilku najbliższych lat - 

powiedział wiceminister Marek 

Chodkiewicz.  

      Wykonawcą umowy o wartości 

5,7 mln zł jest firma Multiconsult 

Polska. Dokumentacja, zawierająca 

m.in. uszczegółowienia techniczne 

wskazane w decyzji środowiskowej 

oraz wyniki badań geologicznych, 

powinna zostać opracowana w cią-

gu 11 miesięcy. 

      Autostrada A2 pomiędzy Białą 

Podlaską a Terespolem o długości 

32 km będzie przebiegać na północ 

od obecnej drogi krajowej nr 2. 

Droga będzie posiadała po dwa 

pasy ruchu w każdym kierunku. 

Powstanie też jeden węzeł drogowy 

Dobryń. 

      Ogłoszenie przetargu na reali-

zację tego odcinka A2 w systemie 

„projektuj i buduj" jest planowane 

w 2020 r. pod warunkiem zapew-

nienia środków z Programu Budo-

wy Dróg Krajowych na lata 2014-

2023 (z perspektywa do 2025 r.), a 

jego zakończenie w 2024 r. Całko-

wity koszt realizacji inwestycji jest 

szacowany na blisko 1,5 mld zł. 

      Obecnie w realizacji znajdują 

się dwa odcinki autostrady A2 na 

wschód od Warszawy, od węzła 

Lubelska do obwodnicy Mińska 

Mazowieckiego, o łącznej długości 

14,8 km. Obydwa fragmenty po-

winny zostać oddane do użytku w 

2020 r. Po dzisiejszym podpisaniu 

umowy prace przygotowawcze 

toczą się dla 133 km tej drogi na 

wschód od Mińska Maz. Cała auto-

strada A2 powinna być gotowa w 

2024 r. 

  Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Powstanie koncepcja budowy 

autostrady A2 

do granicy w Terespolu 

co przy dużym natężeniu ruchu 

powoduje zakłócenia w płynności 

ruchu.  

  

      Po likwidacji PPO Pruszków 

uzyskamy przepustowość i płyn-

ność ruchu, przy jednoczesnym 

zachowaniu pełnych standardów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – 

powiedział p.o. Generalny Dyrek-

tor Dróg Krajowych i Autostrad 

Tomasz Żuchowski.  

  

      Przetarg na likwidację wysp na 

terenie punktu poboru opłat w 

Pruszkowie GDDKiA ogłosiła 21 

grudnia 2018 r. Zadaniem wyłonio-

nego w przetargu wykonawcy bę-

dzie zaprojektowanie oraz wykona-

nie robót polegających na demonta-

żu wysp (i innych urządzeń), które 

znajdują się w przygotowanych 

miejscach poboru opłat, odtworze-

nie nawierzchni i wykonanie ozna-

kowania poziomego do 30 czerwca 

2019 r. 

 

Zwiększenie płynności 

ruchu na A4 
 

      Minister infrastruktury przypo-

mniał też, że GDDKiA w grudniu 

2018 r. ogłosiła przetarg na opraco-

wanie studium korytarzowego wraz 

z analizą techniczno-ekonomiczno-

logistyczną rozbudowy lub budowy 

autostrady A4 pomiędzy Wrocła-

wiem i Krzyżową. Zadaniem pro-

jektantów będzie przeanalizowanie 

możliwych wariantów komplekso-

wych działań, mających na celu 

poprawę sytuacji w zakresie bez-

pieczeństwa, przepustowości i 

funkcjonalności dolnośląskiego 

odcinka autostrady A4.  

  

      W ramach prac przygotowaw-

czych przeanalizowane zostaną 

minimum trzy warianty: 1/. Rozbu-

dowa istniejącej autostrady A4: 

budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu 

+ pas awaryjny) równolegle do 

istniejącej A4, po wcześniejszej 

przebudowie węzłów i budowie 

nowych obiektów inżynierskich, 

następnie przełożenie ruchu na 

wybudowaną nitkę, rozbiórka starej 

nawierzchni i budowa drugiej nitki 

(3 pasy ruchu + pas awaryjny). 2/. 

Budowa A4 w nowym korytarzu 

przebiegającym stroną południową 

od węzła Wrocław Wschód do wę-

zła z istniejącą A4 na wysokości 

Legnicy (z uwzględnieniem budo-

wanej S3) i rozbudowa A4 po 

obecnym śladzie na odc. Legnica – 

Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). 

Na istniejącym ciągu A4, który 

byłby zastąpiony nowym przebie-

giem, przeanalizowane zostanie 

wyburzenie obiektów inżynierskich 

i budowa skrzyżowań jednopozio-

mowych. 3/. Budowa A4 w nowym 

korytarzu przebiegającym stroną 

południową od węzła Wrocław 

Wschód do węzła Krzyżowa, a na 

istniejącym ciągu A4 przenalizo-

wane zostanie wyburzenie obiek-

tów inżynierskich i budowa skrzy-

żowań jednopoziomowych. 

  

      Oferty w tym postępowaniu 

można składać do 22 stycznia 2019 

r., a planowany termin podpisania 

umowy z wykonawcą to druga po-

łowa kwietnia 2019 r. Wykonawca 

na realizację dokumentacji będzie 

miał 270 dni. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      W siedzibie Ministerstwa Infra-

struktury 3.01.2019 odbyło się spo-

tkanie rady ekspertów, w której 

uczestniczyli członkowie kierow-

nictwo resortu, przedstawiciele Pro-

kuratorii Generalnej RP, Centrum 

Unijnych Projektów Transporto-

wych i Głównego Urzędu Staty-

stycznego oraz przedstawiciele śro-

dowiska wykonawców kontraktów 

drogowych i kolejowych. 

  

      Przedstawiono propozycje doty-

czące waloryzacji nowych kontrak-

tów, przygotowane pod nadzorem 

Ministerstwa Infrastruktury przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad i PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA we współpracy 

z Prokuratorią Generalną RP, 

Głównym Urzędem Statystycznym, 

Urzędem Zamówień Publicznych i 

Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych. Prace nad nimi 

toczyły się przez ostatnie miesiące. 

  

      Zgodnie z propozycjami, walo-

ryzacja kontraktów będzie comie-

sięczna, rozliczana na podstawie 

realnie wykonanych robót budowla-

nych, wraz z wystawionym przej-

ściowym świadectwem płatności. 

Jej maksymalna wysokość wyniesie 

do 5% kontraktu, a będzie ona obli-

czana na podstawie obiektywnych 

wskaźników makroekonomicznych, 

publikowanych przez GUS. Te dane 

posłużą do stworzenia tzw. 

„koszyków waloryzacyjnych”, od-

rębnych dla kontraktów kolejowych 

i drogowych. Wśród wskaźników 

branych pod uwagę w tworzeniu 

„koszyków” znajdą się m.in. ceny 

produkcyjne paliwa, stali, kruszy-

wa, średnie wynagrodzenia pracow-

ników branży i inflacja.  

  

      W związku z sytuacją gospodar-

czą, która w ub. roku zaistniała w 

sektorze budownictwa liniowego, 

kilka miesięcy temu podjęliśmy 

prace nad propozycjami dla branży. 

Dzisiaj je przedstawiliśmy – powie-

dział minister infrastruktury An-

drzej Adamczyk. 

  

      Propozycje były wyczekiwane 

przez branżę budowlaną. Wycho-

dzimy naprzeciw oczekiwaniom 

naszych partnerów. Wiemy, że nie 

jest możliwe sprawne realizowanie 

inwestycji bez odpowiedniej polity-

ki dotyczącej kontraktów. Moderni-

zujemy polskie drogi i polską kolej. 

Dzisiejsze propozycje, przedstawio-

ne przez GDDKiA i PKP PLK SA 

są wyrazem dbałości o to, aby ta 

modernizacja mogła przebiegać 

sprawnie i bez zakłóceń – dodał 

szef resortu. 

  

      Osiągnięcie takiego rezultatu 

nie byłoby możliwe bez udziału w 

pracach Prokuratorii Generalnej 

RP, GUS-u, UZP i CUPT-u. Bardzo 

dziękuję tym instytucjom za zaan-

gażowanie w tę ważną sprawę – 

podkreślił A. Adamczyk. 

  

      Przedstawione propozycje będą 

dostępne na stronach internetowych 

GDDKiA oraz PKP PLK SA. 

  

dr Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Propozycje dla branży 

ws. waloryzacji kontraktów 

  

      Dziś (21 stycznia br.) minister 

Joachim Brudziński podjął decy-

zję o rozpoczęciu procedury cof-

nięcia koncesji Agencji Ochrony 

„Tajfun”. W toku ubiegłotygo-

dniowej kontroli MSWiA w agen-

cji stwierdzono szereg nieprawi-

dłowości. Przedsiębiorca w rażący 

sposób naruszył warunki wyko-

nywania działalności gospodar-

czej. 
  

      Przypominamy, że MSWiA 

wszczęło kontrolę agencji po zabój-

stwie prezydenta Gdańska. To wła-

śnie Agencja Ochrony „Tajfun” 

zabezpieczała koncert Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy w 

Gdańsku, podczas którego doszło 

do ataku. 

  

      Kontrolerzy z Departamentu 

Zezwoleń i Koncesji MSWiA 

sprawdzali warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności go-

spodarczej w zakresie ochrony osób 

i mienia. Podczas kontroli stwier-

dzono szereg nieprawidłowości. 

  

      Przedsiębiorca w rażący sposób 

naruszył warunki wykonywania 

działalności gospodarczej. Między 

innymi nie weryfikował karalności 

pracowników ochrony oraz nie 

sprawował nadzoru nad wykonywa-

niem zadań ochrony przez pracow-

ników. Ponadto przedsiębiorca do-

puścił do wykonywania zadań kwa-

lifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej osobę niewpisaną na listę 

kwalifikowanych pracowników 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Komunikat MSWiA 

ws. Agencji Ochrony „Tajfun” 
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ochrony fizycznej.  

  

      W agencji miały miejsce sytua-

cje zatrudniania w charakterze pra-

cownika ochrony osoby, które w 

dacie podpisania umowy nie miały 

ukończonego 18 roku życia. Kon-

trolerzy stwierdzili też dopuszcza-

nie do wykorzystywania przez pra-

cowników ochrony prywatnych 

urządzeń - środków przymusu bez-

pośredniego. 

  

      Agencja Ochrony „Tajfun” nie 

prowadziła dokumentacji wymaga-

nej przepisami ustawy o ochronie 

osób i mienia m.in. w zakresie wy-

kazu pracowników ochrony, reje-

stru zawartych umów oraz ksiąg 

realizacji umów. Nie wystawiano 

też i nie wydawano legitymacji 

zatrudnionym pracownikom ochro-

ny. 

  

      W świetle tych ustaleń i po za-

poznaniu się z wynikami kontroli, 

szef MSWiA rozpoczął procedurę 

cofnięcia koncesji Agencji Ochrony 

„Tajfun”. 

  

      Cały raport pokontrolny 

MSWiA zostanie przekazany pro-

kuraturze. Prokuratura Okręgowa w 

Gdańsku prowadzi dwa postępowa-

nia dotyczące śmierci prezydenta 

Pawła Adamowicza – jedno doty-

czy okoliczności zabójstwa, a dru-

gie prawidłowości zabezpieczenia 

imprezy. 

  

      W 2018 r. MSWiA przeprowa-

dziło 111 kontroli agencji ochrony 

w całym kraju. W przypadku 27 

agencji, po kontroli ministerstwa, 

wszczęto postępowania o cofnięciu 

koncesji. 

  

      MSWiA nadal będzie prowadzi-

ło – zgodnie z przyjętym harmono-

gramem - kontrole wykonywania 

koncesjonowanej działalności go-

spodarczej w zakresie ochrony osób 

i mienia. W tym roku przewidziano 

blisko 120 takich kontroli. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

      Tegoroczna kwalifikacja woj-

skowa będzie trwała od 4 lutego 

do 26 kwietnia. Obejmie ona oko-

ło  210  tysięcy  osób  –  przede 

wszystkim mężczyzn urodzonych 

w 2000 roku. 
  

      Kwalifikację  przeprowadzą 

wojewodowie  przy  współudziale 

szefów wojewódzkich sztabów woj-

skowych,  wojskowych komendan-

tów uzupełnień oraz starostów, wój-

tów,  burmistrzów  (prezydentów 

miast). 

  

      Kwalifikacja wojskowa obejmie 

m.in.: 1/. Mężczyzn urodzonych w 

2000 roku. 2/.  Mężczyzn urodzo-

nych w latach 1995-1999, którzy 

nie  posiadają  jeszcze  określonej 

kategorii zdolności do czynnej służ-

by wojskowej. 3/. Mężczyzn i ko-

biety urodzonych w latach 1998 i 

1999, którzy w latach poprzednich 

zostali  uznani  przez  powiatowe 

komisje lekarskie za czasowo nie-

zdolnych do czynnej  służby woj-

skowej  (kategoria  zdolności  B), 

jeżeli okres tej niezdolności upływa 

przed  zakończeniem  kwalifikacji 

wojskowej. 4/. Mężczyzn i kobiety 

urodzonych w latach 1998 i 1999, 

którzy w latach poprzednich zostali 

przez powiatowe komisje lekarskie 

uznani za czasowo niezdolnych do 

czynnej  służby  wojskowej 

(kategoria zdolności B), jeżeli okres 

tej  niezdolności  upływa  po  26 

kwietnia 2019 r. (po zakończeniu 

kwalifikacji wojskowej), i złożyły 

wniosek o zmianę kategorii zdolno-

ści  do czynnej  służby wojskowej 

przed  zakończeniem  kwalifikacji 

wojskowej. 5/. Kobiety urodzone w 

latach 1995-2000,  które posiadają 

kwalifikacje przydatne do czynnej 

służby  wojskowej  oraz  kobiety, 

które w roku szkolnym lub akade-

mickim 2018/2019 kończą naukę w 

szkołach  lub  uczelniach  medycz-

nych  i  weterynaryjnych  oraz  na 

innych kierunkach, m.in. psycholo-

gia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli 

nie  posiadają  jeszcze  określonej 

kategorii zdolności do czynnej służ-

by wojskowej. 

  

      Ponadto do kwalifikacji  mogą 

zostać wezwane osoby, które ukoń-

czyły 18 lat i zgłosiły się ochotni-

czo do pełnienia służby wojskowej 

do końca roku kalendarzowego, w 

którym kończą 24 lata, jeżeli nie 

posiadają jeszcze określonej zdol-

ności do czynnej służby wojskowej. 

  

      Informacje  o  szczegółowych 

terminach i miejscach kwalifikacji 

wojskowej w poszczególnych woje-

wództwach  i  powiatach,  podane 

zostaną do publicznej wiadomości 

w formie obwieszczeń. Dodatkowo, 

każda osoba podlegająca obowiąz-

kowi kwalifikacji wojskowej otrzy-

ma  od  wójta  lub  burmistrza 

(prezydenta  miasta)  wezwanie 

imienne.  W  wezwaniu  określony 

zostanie dokładny termin i miejsce, 

w którym należy się  stawić oraz 

dokumenty,  jakie  należy  ze  sobą 

zabrać. 

  

      Po  przeprowadzonych  bada-

niach lekarskich podczas kwalifika-

cji wojskowej, może zostać orze-

czona jedna z następujących kate-

gorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej: 1/. Kategoria A, czyli 

orzeczenie o zdolności do czynnej 

służby wojskowej. 2/. Kategoria B, 

czyli  orzeczenie  o  czasowej  nie-

 

W lutym rusza 

kwalifikacja wojskowa 
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zdolności do czynnej służby woj-

skowej przez okres do 24 miesięcy. 

3/. Kategoria D, czyli orzeczenie o 

niezdolności  do  czynnej  służby 

wojskowej  w  czasie  pokoju.  4/. 

Kategoria E, czyli trwała i całko-

wita niezdolność do czynnej służby 

wojskowej w czasie pokoju, w trak-

cie mobilizacji i w czasie wojny. 

Osoba taka nie będzie już podlegała 

obowiązkowi wojskowemu. 

  

      Osoby, które po raz pierwszy 

zostaną  lub  zostały  wezwane  do 

kwalifikacji  wojskowej  powinny 

zabrać ze sobą: 1/. Dowód osobisty 

lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. 2/. Dokumentację me-

dyczną (jeżeli taką posiadają). 3/. 

Aktualną  fotografię  o  wymiarach 

35 x 40 mm bez nakrycia głowy. 4/. 

Dokumenty  potwierdzające  wy-

kształcenie  albo  zaświadczenie  o 

kontynuacji  nauki oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe. 

  

      Osoby, stawiające się do kwali-

fikacji  po  raz  kolejny,  powinny 

zabrać ze sobą: 1/. Dowód osobisty 

lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. 2/. Dokumentację me-

dyczną dotyczącą zmian w stanie 

zdrowia (w tym wyniki badań spe-

cjalistycznych  przeprowadzonych 

w okresie ostatnich 12 miesięcy). 

3/. Książeczkę wojskową. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Tematem przewodnim dzisiej-

szego Kongresu jest rozwój kolei. 

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat pol-

ska kolej była traktowana po maco-

szemu. Likwidowano linie kolejo-

we,  złomowano tabor,  zamykano 

dworce. Odwracamy to szkodliwe 

dla Polski myślenie –  powiedział 

minister  infrastruktury  Andrzej 

Adamczyk  podczas  otwarcia  I 

Kongresu  Rozwoju  Kolei 

„Przyszłość i perspektywy”, który 

odbywa się 23 stycznia 2019 r. w 

Warszawie. W otwarciu Kongresu 

uczestniczył również Prezes Rady 

Ministrów Mateusz Morawiecki.   

      Naszym celem jest zapewnienie 

spójności  komunikacyjnej  kraju 

różnymi  środkami  transportu  – 

powiedział Premier.  

Jako symbol odrodzenia kolejnic-

twa  Mateusz  Morawiec-

ki  wymienił decyzję o budowie 

linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. 

Pokazujemy w ten sposób, że moż-

na rozwijać kolej i kolejnictwo – 

stwierdził. Dodał, że w założeniach 

budżetowych na 2019 r. znajdują 

się istotne środki na rozwój kolej-

nictwa.  Odważnie i z optymizmem 

patrzymy  na  przyszłość  polskiej 

kolei.  

      Zaufanie, jakim obdarzają nas 

pasażerowie coraz liczniej podró-

żujący koleją, jest dla nas zobowią-

zaniem. Musimy sprostać wyzwa-

niom współczesności – powiedział 

minister  infrastruktury  Andrzej 

Adamczyk. Poinformował o budo-

wie Holdingu Grupy PKP, który 

sprosta wyzwaniom, jakie niesie za 

sobą  budowa  Centralnego  Portu 

Komunikacyjnego. Minister zapo-

wiedział podpisanie rozporządzenia 

dotyczącego warunków prowadze-

nia ruchu kolejowego i sygnaliza-

cji, które otwiera drogę do powsta-

nia w Polsce kolei poruszającej się 

z prędkością do 250 km/h.  

      Liczę, że Centralna Magistrala 

Kolejowa  będzie  pierwszą  linią, 

którą pojedziemy z taką prędkością 

–  powiedział  minister  A.  Adam-

czyk.  

      Niebawem do konsultacji  pu-

blicznych trafi również ustawa rea-

lizująca założenia Programu Uzu-

pełniania  Lokalnej  i  Regionalnej 

Infrastruktury  Kolejowej  Kolej 

Plus.  To  wymiar  naszej  walki  z 

wykluczeniem komunikacyjnym i 

determinacji,  aby  przezwyciężać 

historyczne trudności – stwierdził 

A. Adamczyk.   

      Prezes  zarządu  PKP  SA 

Krzysztof Mamiński podkreślił, że 

kolej staje się jedną z sił napędo-

wych polskiej gospodarki. 

      I  Kongres  Rozwoju  Kolei 

„Przyszłość i perspektywy” zorga-

nizowany został przez spółki Gru-

py PKP:  PKP SA,  PKP Polskie 

Linie Kolejowe SA, PKP Cargo i 

PKP Intercity. Uczestnicy kongresu 

w ramach dziewięciu paneli dysku-

towali na tematy związane m.in. z 

inwestycjami na kolei, wykorzysta-

niem funduszy unijnych, ekologią, 

innowacjami,  bezpieczeństwem, 

rozwojem przewozów pasażerskich 

i towarowych. 

      Więcej informacji o kongresie 

na  stronie  internetowej:  https://

kongresrozwojukolei.pl/ 

 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Kolej w służbie gospodarki 

I Kongres Rozwoju Kolei 

HUMOR 
  

 

HUMOR 
  

      Katechetka w szkole na lekcji 

religii zapytała, kto odpowie na 

pytanie: Kto to jest ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 

powiedział: Ksiądz to jest taki 

mężczyzna do którego wszyscy 

mówią ojcze, a tylko jego własne 

dzieci mówią wujek. 
 

*** 

https://kongresrozwojukolei.pl/
https://kongresrozwojukolei.pl/
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Plaża nad morzem, a w oddali latarnia 

morska w Kołobrzegu - zimą. 

Fot. Elżbieta Wielgomas 
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Blok z balkonami od strony ogródków 

i garaży z widokiem na pola uprawne. 

Sprzedam tanio nowy blok mieszkalny w miejscowości Podławki (malutka spokojna wieś o charakterze wczasowym, wśród pól upraw-

nych), wyśmienite połączenie autobusowe do oddalonego o ok. 8 kilometrów Kętrzyna (miasto powiatowe ok.28 tys. mieszkańców z 

dużymi zakładami pracy zatrudniającymi nawet 1.500 osób), 12 mieszkań o metrażu od 51,03 do 68,06m2 (do każdego mieszkania mo-

że być dodany w prezencie: strych, piwnica, grunt pod mieszkaniem, parking przed blokiem, a w podwórzu ogródek), 8 garaży ze stry-

chem - jedna sztuka w cenie 10.000zł netto, i 8 garaży bez strychu ale z ogródkiem - jedna sztuka w cenie 7.000zł netto. Rok oddania 

całości do użytku 2015 grudzień. Blok jest ocieplony, doprowadzony i rozprowadzony po mieszkaniach jest prąd elektryczny i woda, 

pozakładane są kaloryfery i rury, podłączony jest odpływ ścieków z łazienek i kuchni, pozakładane są wewnętrzne drzwi w mieszka-

niach; drzwi są też na strych w każdej klatce schodowej i do piwnicy. Cena całości 2.111.111 zł netto. (istnieje możliwość skorzystania 

z danego programu i otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i jest ustawowa możliwość zwolnienia z 

VAT, art..43. Ustawy o VAT.)  
Istnieje też możliwość sprzedaży poszczególnych mieszkań, cena metra kwadratowego mieszkania 2.580zł netto. 

Przed blokiem jest też wybudowana zatoka autobusowa, i trzy razy w tygodniu w ustalonej godzinie pojawia się sklep obwoźny.  

Kontakt: tel.606559313 

Strona frontowa od ulicy głównej. Przed blokiem jest zatoka przystanku 

autobusowego i przystanek sklepu mobilnego, oraz przystanek dla dzie-

ci szkolnych, przy szosie głównej jest również kaplica do nabożeństw  

w sali wiejskiej ok.150m, i nowy piękny plac zabaw dla dzieci ok.50m 

od bloku, a między salą wiejską i placem zabaw dla dzieci jest boisko 

do gry w siatkówkę. 
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      Sprawiedliwość to nie pobłażli-

wość. Kary muszą być na tyle suro-

we, by skutecznie odstraszały przed 

popełnianiem przestępstw. Muszą 

być jednocześnie na tyle elastycz-

ne, aby sądy miały możliwość orze-

kania wyroków adekwatnych do 

winy. Temu ma służyć przygotowa-

na w Ministerstwie Sprawiedliwo-

ści kompleksowa reforma Kodeksu 

karnego.  

 

      Projekt zakłada wprowadzenie 

bezwzględnego dożywocia, bez 

możliwości warunkowego zwolnie-

nia, a także zaostrzenie kar do 30 

lat pozbawienia wolności. Wprowa-

dza również nowe typy prze-

stępstw, jak np. przygotowanie do 

zabójstwa i przyjęcie zlecenia na 

nie, a także instrumenty do skutecz-

niejszej walki z „ustawianiem” 

przetargów publicznych. 

      Dziś sądy w Polsce zbyt często 

skazują brutalnych przestępców na 

rażąco niskie kary, niewspółmierne 

do popełnionych zbrodni, a często 

niższe od kar wymierzanych za te 

same czyny w innych krajach Unii 

Europejskiej. Tymczasem spraw-

ców poważnych przestępstw prze-

ciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeń-

stwu i mieniu Polaków trzeba na 

długo izolować, by nie zagrażali 

społeczeństwu, a nie traktować ich 

ulgowo.  

 

      Aby przekonać się jak wielu 

przestępców może dziś drwić z 

prawa, wystarczy przytoczyć ostat-

nie dostępne statystyki. 65 proc. 

przestępców skazanych prawomoc-

nie na karę więzienia dostaje wyrok 

z zawieszeniem, czyli pozostają na 

wolności. Spośród tych, którzy 

trafiają za kraty, ogromna część ma 

łagodne wyroki. W 2016 roku bli-

sko 45 proc. skazanych za zabój-

stwo (typ podstawowy przestęp-

stwa – od 8 do 15 lat więzienia, 25 

lat, dożywocie) zostało skazanych 

na karę do 10 lat pozbawienia wol-

ności. Niemal wszyscy (96,1 proc.) 

skazani za obrót narkotykami w 

dużej ilości (3-15 lat) dostali kary 

do 3 lat więzienia. 72 proc. skaza-

nych za gwałt (typ podstawowy 

przestępstwa – od 2 do 12 lat ) do-

stało wyroki do 3 lat więzienia. 

Takie przykłady można mnożyć.  

 

      Ale to jeszcze nie wszystko. 18 

proc. więźniów wychodzi z więzie-

nia na warunkowe przedterminowe 

zwolnienie. A blisko 40 proc. ze 

zwolnionych przed terminem ska-

zanych wraca na wolności do po-

pełniania przestępstw.  

 

Elastyczny 

wymiar kar 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Reforma kodeksu karnego 

bezpieczeństwo dla Polaków 
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      Synoptycy na najbliższe kilka 

dni zapowiadają spadek tempera-

tury. To szczególnie trudny czas 

dla osób bezdomnych i starszych. 

Z policyjnych statystyk wynika, 

że w całej Polsce do 23 stycznia 

br. z powodu wychłodzenia zmar-

ło 28 osób.  W związku z opadami 

śniegu trzeba pamiętać też o obo-

wiązku odśnieżaniu dachów.  
      MSWiA i służby apelują, aby 

zwracać szczególną uwagę na oso-

by bezdomne i starsze - zwłaszcza 

takie, które po zmroku przebywają 

na zewnątrz budynków. 

      Jak co roku służby zwracają się 

do wszystkich z apelem o to, aby 

nie być obojętnym na czyjąś krzyw-

dę. Należy zawiadomić Policję lub 

inne służby ratownicze za każdym 

razem, gdy ktoś jest narażony na 

wychłodzenie organizmu. Pamiętaj-

my, że w takiej sytuacji dzwoniąc 

na numer alarmowy 112, możemy 

uratować komuś życie. 

Policjanci  ze  szczególną  uwagą 

patrolują wszystkie miejsca, gdzie 

często przebywają bezdomni, m.in. 

kanały ciepłownicze, ogródki dział-

kowe czy pustostany. Funkcjonariu-

sze oferują pomoc każdemu, kto jej 

potrzebuje.  Osobom  bezdomnym 

zawsze proponują przewiezienie do 

ośrodka,  w  którym  można  zjeść 

ciepły posiłek i spędzić noc w bez-

piecznych warunkach. 

 

Obowiązek odśnieżania dachów 
 

      W związku z opadami śniegu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji przypomina właści-

cielom i zarządcom nieruchomości 

o konieczności odśnieżania dachów 

i usuwania lodowych sopli. 

      Odśnieżanie dachu i usuwanie 

sopli należy do obowiązków wła-

ściciela bądź zarządcy nieruchomo-

ści. Szczególną uwagę należy zwró-

cić na obiekty wielkopowierzchnio-

we, m.in. hipermarkety, hale targo-

we i sportowe oraz magazyny. 

Właściciel bądź zarządca, który nie 

wywiąże się z obowiązku odśnieża-

nia  dachu  może  zostać  ukarany 

mandatem. Można również wpro-

wadzić natychmiastowy zakaz użyt-

kowania obiektu. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Nie bądź obojętny 
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      Zmiany dadzą sądom możli-

wość orzekania zgodnie z poczu-

ciem sprawiedliwości i współmier-

nie do ciężaru winy. Dziś sędziowie 

dysponują mocno ograniczonym 

zakresem kar za najpoważniejsze 

przestępstwa: do 15 lat pozbawienia 

wolności, osobną karą 25 lat wię-

zienia i dożywociem. Nie mogą 

więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 

lat więzienia, nawet gdyby była ona 

odpowiednia. 

 

      W praktyce często decydują się 

na niższe wyroki – np. 15 zamiast 

25 lat więzienia – ze względu na 

obawę, że wyższą karę podważy 

sąd odwoławczy. Przestępcy zaś 

wychodzą na wolność jeszcze 

wcześniej w ramach warunkowego 

zwolnienia. Odbyta w rzeczywisto-

ści kara nie spełnia więc swojej roli 

– ani wychowawczej, ani odstrasza-

jącej, ani nie pozwala na wystarcza-

jąco długo odizolować niebezpiecz-

nego przestępcy od społeczeństwa. 

 

      Zmiany zakładają likwidację 

osobnej kary 25 lat więzienia i 

wprowadzenie elastycznego wy-

miaru kar. Dla przykładu tabela: 

 

 

PRZESTĘPSTWO OBECNY WYMIAR KARY WYMIAR KARY  

PO REFORMIE 

zabójstwo od 8 do 15 lat więzienia, 25 

lat więzienia albo dożywocie 

od 8 do 30 lat więzienia albo 

dożywocie 

spowodowanie ciężkiego 

uszkodzenia ciała ze 

skutkiem śmiertelnym 

od 5 do 15 lat więzienia, 25 

lat więzienia albo dożywocie 

od 5 do 30 lat więzienia albo 

dożywocie 

porwanie dla okupu 

połączone ze szczególnym 

udręczeniem 

od 5 do 15 lat albo 25 lat 

więzienia 

od 5 do 25 lat więzienia 

fałszerstwo pieniędzy od 5 do 15 lat albo 25 lat 

więzienia 

od 5 do 25 lat więzienia 

Bezwzględne 

dożywocie 
 

      Zwyrodniali zbrodniarze nie 

mogą ponownie zagrażać społe-

czeństwu. Dlatego projekt wprowa-

dza bezwzględne dożywocie bez 

możliwości warunkowego zwolnie-

nia. Ma być orzekane wobec 

sprawców, którzy są trwale niebez-

pieczni dla społeczeństwa. 

 

      Taką karę sądy będą musiały 

obligatoryjnie orzekać również 

wobec osób, które zostały w prze-

szłości skazane na dożywocie albo 

na 20 i więcej lat więzienia, a do-

puściły się kolejnego przestępstwa, 

za które orzeczono wobec nich 

dożywocie. W tych przypadkach 

wyrok dożywocia ma mieć charak-

ter bezwzględny – na zawsze po-

zbawiać możliwości ubiegania się o 

warunkowe zwolnienie. 

      Ponadto sądy mogłyby orzekać 

zakaz warunkowego zwolnienia 

przy skazaniu na dożywocie w wy-

padkach, gdy charakter i okoliczno-

ści czynu oraz właściwości osobiste 

sprawcy wskazują, iż jego pozosta-

wanie na wolności spowoduje trwa-

łe niebezpieczeństwo dla społe-

czeństwa.  

 

      Projekt wydłuża także do 35 lat 

okres, po którym skazani na 

„zwykłe”, a nie bezwzględne doży-

wocie mogą ubiegać się o warunko-

we zwolnienie. Dziś wynosi on 25 

lat. 

      Wydłuży się również okres 

próby przy warunkowym zwolnie-

niu, w czasie którego skazany na 

dożywocie nie może popełnić żad-

nego przestępstwa, ponieważ wróci 

do więzienia. Dziś ten okres wyno-

si 10 lat. Po zmianie Kodeksu kar-

nego okres próby dla skazanych na 

dożywocie będzie dożywotni. 

Zwiększy się ponadto okres prze-

dawnienia karalności zabójstwa – z 

30 do 40 lat. 

 

Surowsze kary za 

najgroźniejsze 

przestępstwa 
 

      Poczucie sprawiedliwości i 

konieczność odstraszania przed 

dokonywaniem przestępstw wyma-

ga, by zwłaszcza te najgroźniejsze 

spotykały się z możliwie surową 

karą. Dlatego zmiany zakładają ich 

zaostrzenie. Dotyczy to zbrodni, 

które stanowią niewielką część 

przestępstw – około 2600 przypad-

ków na prawie 290 tysięcy wszyst-

kich prawomocnie skazanych w 

2016 roku, ale wyrządzają najwięk-

szą krzywdę i mają najbardziej 

tragiczne, często nieodwracalne 

skutki. Te czyny muszą być karane 

bezwzględnie i surowo. Projekt 

przewiduje więc podwyższenie kar 

m.in. za: 



Nowe typy 

przestępstw 
 

      Projekt wprowadza też do Ko-

deksu karnego nowe typy prze-

stępstw za czyny, z których część w 

ogóle nie była dotąd karalna, mimo 

że była szkodliwa społecznie. To 

m.in.: 1/. przygotowanie do zabój-

stwa, za które ma grozić od 2 do 15 

lat pozbawienia wolności. 2/. Przy-

jęcie zlecenia zabójstwa – od 2 do 

15 lat więzienia. 3/. Uchylanie się 

od naprawienia szkody wyrządzo-

nej przestępstwem – od 3 miesięcy 

do 5 lat więzienia (dziś grozi jedy-

nie egzekucja komornicza). 4/. Kra-

dzież zuchwała, np. kieszonkowa 

lub gdy złodziej wyrywa torebkę na 

ulicy – od 6 miesięcy do 8 lat wię-

zienia bez względu na wartość skra-

dzionej rzeczy. 

 

Do 10 lat za kradzieże 

kart płatniczych 
 

      Projekt rozwiązuje też prawne 

problemy związane z karaniem 

osób, które dokonują transakcji 

cudzą kartą płatniczą albo dokonują 

internetowych przelewów z konta 

innej osoby bez zgody jego właści-

ciela. 

 

      Tego typu czyny były dotąd 

karane jako kradzież, ale sądy mia-

ły trudności z określeniem, czy jest 

to zwykła kradzież, za którą grozi 

od 3 do 5 lat więzienia, czy też kra-

dzież z włamaniem, karana od roku 

do 10 lat pozbawienia wolności. 

 

      W myśl projektu za tego rodza-

ju przestępstwo ma grozić kara, jak 

za kradzież z włamaniem, czyli od 

roku do 10 lat więzienia. 

 

Walka z nękaniem 

przez 

firmy windykacyjne 
 

      Telefony po nocach, wyłudza-

nie informacji o dłużnikach, a na-

wet wysyłanie oszukańczych pocz-

tówek od osób rzekomo poznanych 

na wakacjach, mających skłaniać 

adresatów do nawiązania kontaktu z 

windykatorami – to częsta praktyka 

nieuczciwych firm windykacyj-

nych. Żeby z nią walczyć i chronić 

Polaków przed agresywnymi win-

dykatorami, znowelizowany Ko-

deks karny ma wprowadzić nową 

karę – do 5 lat więzienia za upo-

rczywe nękanie w celu zwrotu wie-

rzytelności. 

 

Kary za kradzież 
tablic rejestracyjnych 

 

      Kradzież tablic rejestracyjnych 

to dla ich właściciela nie tylko fi-

nansowa strata. Często jest źródłem 

dodatkowych kłopotów związanych 

z tym, że sami padają ofiarą podej-

rzeń, iż dokonali przestępstwa. Mu-

szą tłumaczyć się z tego policji. To 

dlatego że skradzione tablice zło-

dzieje montują w samochodach, 

które służą im do innych prze-

stępstw – najczęściej okradania 

stacji benzynowych. 

 

      Zmiany w Kodeksie karnym 

mają odstraszać przed kradzieżami 

tablic dzięki surowym karom. Tego 

rodzaju kradzieże nie będą już trak-

towane jako wykroczenia, za które 

grozi kara aresztu od 5 do 30 dni, 

ograniczenia wolności do 1 miesią-

ca albo grzywny od 20 do 5000 

złotych. Będą przestępstwem zagro-

żonym karą od miesiąca do 5 lat 

więzienia. 

 

Walka z aferzystami 

gospodarczymi 
 

      Kończymy z pobłażliwością dla 

przestępców gospodarczych na 

wielką skalę. Zaostrzone dzięki 

Ministerstwu Sprawiedliwości kary 

dla oszustów VAT-owskich przy-

niosły nie tylko większe o dziesiąt-

ki miliardów przychody Skarbowi 

Państwa, ale też udowodniły, że 

surowe kary dają pożądany efekt. 

Konsekwencją są propozycje kolej-

nych zmian w Kodeksie karnym. 

 

      Nie ma powodów, by ulgowo 

traktować łapówkarzy na wielką 

skalę. Dziś za przyjęcie łapówki 

powyżej 200 tysięcy złotych grozi 
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PRZESTĘPSTWO OBECNY WYMIAR KARY WYMIAR KARY  

PO REFORMIE 

rozbój od 2 do 12 lat więzienia od 2 do 15 lat więzienia 

rozbój z użyciem broni od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

Doprowadzenie do ciężkie-

go uszczerbku na zdrowiu 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

Udział w zorganizowane 

grupie przestępczej 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

porwanie dla okupu od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

pozbawienie wolności ze 

szczególnym udręczeniem 

od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 

handel ludźmi od 3 do 15 lat więzienia od 3 do 20 lat więzienia 



od 2 do 12 lat więzienia. Nowe pra-

wo ma działać odstraszająco na 

tych, którzy wikłają się w wielkie 

afery. Przyjęcie korzyści majątko-

wej powyżej miliona złotych będzie 

zagrożone karą od 3 do 20 lat po-

zbawienia wolności. 

 

      W przypadku fałszerstw faktur 

vatowskich na wielką skalę, a więc 

powyżej 10 milionów złotych, pra-

wo ma być surowe. Pozwoli orze-

kać kary w przedziale od 5 do 25 lat 

więzienia. Dziś jest mało elastycz-

ne. Zakłada kary od 5 do 15 oraz 25 

lat pozbawienia wolności. 

 

      Zreformowany Kodeks karny 

ma też skuteczniej chronić publicz-

ny majątek i fundusze. Precyzyjne 

przepisy ułatwią walkę z 

„ustawianiem” przetargów, gdy są 

w nie choćby częściowo zaangażo-

wane publiczne pieniądze – rządo-

we, samorządowe albo z Unii Euro-

pejskiej. W budzących wątpliwości 

sprawach prokuratura będzie mogła 

podejmować działania z urzędu, a 

nie czekać na złożenie zawiadomie-

nia. Będzie to możliwe na każdym 

etapie przetargów – zarówno gdy są 

przygotowywane, jak i wtedy, gdy 

już trwają albo zostają przeprowa-

dzone. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Zaostrzenie kar za najpoważ-

niejsze przestępstwa zbliża polski 

Kodeks karny do rozwiązań funk-

cjonujących w wielu krajach Unii 

Europejskiej. Nie jest wyrazem 

restrykcyjności, lecz sprawiedliwo-

ści. To polskie prawo – na tle euro-

pejskich przepisów – było dotąd 

nazbyt pobłażliwe. Konsekwencją 

obowiązującej dotąd w Polsce libe-

ralnej doktryny prawa karnego są 

też łagodne wyroki orzekane przez 

sądy wobec sprawców najcięższych 

zbrodni – znacznie niższe niż te 

ferowane przez sądy w innych eu-

ropejskich krajach. 

 

1. Ostrzejsze przepisy 

za granicą 
 

      Wymiar kar, które ma wprowa-

dzić reforma Kodeksu karnego, 

odpowiada sankcjom stosowanym 

w innych krajach Unii Europejskiej, 

surowszym od obecnych w Polsce. 

Celem porównania (dop.red.) 

Ciąg dalszy ze s.1 

KARY JAK 

W EUROPIE 

 

 

PRZESTĘPSTWO OBECNY WYMIAR 

KARY  W POLSCE 

WYMIAR KARY  

W EUROPIE 

WYMIAR KARY  

W POLSCE  

PO REFORMIE 

zabójstwo od 8 do 15 lat więzienia, 

25 lat więzienia albo 

dożywocie. 

Francja: od 10 do 30 lat 

więzienia lub dożywocie. 

Belgia: od 20 do 30 lat 

więzienia lub dożywocie. 

Czechy: od 10 do 30 lat 

więzienia lub dożywocie. 

od 8 do 30 lat więzienia 

albo dożywocie. 

gwałt od 2 do 12 lat więzienia. Francja: 15, 20, 30 lat 

więzienia lub dożywocie. 

Niemcy od 5 do 15 lat 

więzienia. 

Słowacja: od 5 do 25 lat 

więzienia. 

od 2 do 15 lat więzienia. 

gwałt na dziecku od 3 do 15 lat więzienia 

(za zgwałcenie dziecka 

w wieku poniżej 15 lat). 

Belgia: od 20 do 30 lat 

więzienia (za zgwałcenie 

dziecka w wieku poniżej 

10 lat). 

Francja: 20 lat więzienia 

(za zgwałcenie dziecka w 

wieku poniżej 15 lat). 

od 3 do 20 lat więzienia 

(za zgwałcenie dziecka 

w wieku poniżej 15 lat). 
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handel ludźmi od 3 do 15 lat więzienia. Holandia: do 18 lat więzie-

nia. 

Węgry: od roku do 20 lat 

więzienia lub dożywocie. 

Słowacja: od 4 do 25 lat wię-

zienia lub dożywocie. 

od 3 do 20 lat więzienia. 

2. Surowsze sądy w Europie 
 

      Łagodne przepisy to łagodne wyroki. Przy obecnie obowiązującym Kodeksie karnym przestępcy w Polsce 

są traktowani przez sądy z większym pobłażaniem niż w innych europejskich krajach. (Źródło: Instytut Wy-

miaru Sprawiedliwości – Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, Warsza-

wa 2015). 

W Polsce jedynie 4 proc. skazanych za zabójstwo dostało karę dożywocia. Przykładowo w Grecji – 43 proc., 

Anglii i Walii – 34 proc., Niemczech 21 proc., a średnia UE to 12 proc.  
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Tylko 4 proc. sprawców rozbojów trafia w Polsce na 5 i więcej lat do więzienia. Na Węgrzech – 55 proc., na 

Słowacji – 49 proc., w Grecji – 43 proc., a w Niemczech 12 proc. (tyle wynosi też średnia dla krajów UE).  

Zaledwie 2 proc. przestępców skazanych za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka dostaje w Polsce 

wyrok od 5 lat więzienia wzwyż. Na Słowacji – 14 proc., na Węgrzech 12 proc., w Czechach – 7 proc., a śred-

nia unijna to 4 proc.  

Polskie sądy skazują tylko 4 proc. sprawców narkotykowych na 5 lub więcej lat więzienia. Na Węgrzech ten 

odsetek wynosi 45 proc., na Słowacji – 36 proc., w Anglii i Walii – 13 proc., a średnia dla krajów UE to 7 proc.  

 

W zreformowanym Kodeksie karnym znajdą się bardziej konkretne niż obecnie wskazówki dla sądu, co brać 

pod uwagę przy wymierzaniu kary jako okoliczność łagodzącą (np. dobrowolne naprawienie szkody czy ujaw-

nienie przestępstwa), a co jako obciążającą (np. uprzednia karalność, wykorzystanie bezradności ofiary, jej 

niepełnosprawności, choroby lub podeszłego wieku, a także szczególne okrucieństwo). Dziś te wskazówki są 

bardzo ogólne. 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 



str. 68               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           Nr 02 (78) Wieści Światowe 01 lutego 2019 r. 

      13. stycznia 2019 roku w Mel-

bourne odbył się 27. finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

celu zebrania funduszy na wsparcie 

najmłodszych pacjentów w pol-

skich szpitalach i placówkach zdro-

wia. To już trzeci finał w Melbour-

ne. Jesteśmy jednym z trzech szta-

bów w Australii. W tym roku do 

Melbourne and Perth dołączyło 

Sydney. 

Tym razem, lokalizacja naszego 

wydarzenia była niesamowita. Uda-

ło nam się wynająć miejsce w klu-

bie jachtowym w Port Melbourne 

(Port Melbourne Yacht Club), nad 

samą plażą - oczywiście. 

      Taka lokalizacja prosiła się, aby 

temat całej imprezy był letni, plażo-

wy, tym bardziej, że nasza 

"zadyma" miała odbywać się w 

środku lata.  Impreza otrzymała 

więc nazwę Beach Party. Zorgani-

zowaliśmy plażowe rekwizyty i 

poprosiliśmy gości, aby przyszli w 

japonkach (thongs) najbardziej po-

pularnych  letnich butach wśród 

Australijczyków. 

Finał WOŚP został zorganizowany 

przez grupę ponad 40. wolontariu-

szy.  

      Nasze  zadania polegały na szu-

kaniu sponsorów do sfinansowania 

imprezy i darczyńców fantów na 

nasze aukcje internetowe i na ży-

wo.  

      Zebraliśmy ogromną ilość fan-

tów. Były  to rzeczy drobne, po-

cząwszy od długopisów i  szmatek 

do czyszczenia okularów z polskim 

motywem folklorystycznym,  a 

skończywszy na piłach do drewna, 

obrazach podarowanych przez lo-

kalnych artystów i Thermomixie.   

      Mieliśmy znaczną ilość prezen-

tów z Polski -  gadżety z Siema 

shop, podpisane przez polskie 

gwiazdy książki i kalendarze. Na-

sze 2. bratnie sztaby z Tokio i Wło-

cławka też przysłały nam atrakcyj-

ne produkty.  

      Aukcje internetowe zakończyły 

się już 10/01, a Aukcje na Żywo i 

tak zwane Silent Auctions przepro-

wadzone zostały podczas imprezy. 

      Wolontariusze zorganizowali 

też jedzenie i picie dla gości. Mieli-

śmy więc polskie smakołyki takie 

jak kiełbaski z rożna,  pierogi, paj-

da chleba ze smalcem i ogórkiem, 

gofry i różnego rodzaju ciasta. A w 

miejscowym barze nasi wolontariu-

sze przygotowywali smaczne, letnie 

bezalkoholowe drinki. Sprzedawa-

nie jedzenia i picia oprócz zapew-

nienia posiłku gościom było rów-

nież jedną z metod generowania 

pieniędzy na rzecz WOŚP. 

      Imprezę  umilała nam muzyka 

w wykonaniu naszych lokalnych 

artystów polskich. 

      Oprócz wspomnianych już 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

List z 

AUSTRALII 

LISTY 
 

      Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wy-

rażane przez ich autorów. Redakcja nie ponosi  odpowie-

dzialności za treść listów. Listy nie spełniające przyjętych 

norm społecznych i prawnych nie będą publikowane.  

(dop.red.) 

Japonki (thongs) najbardziej popularne  letnie buty wśród Au-

stralijczyków. 

Fot. Agnieszka Frąckowiak  
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Od lewej: Agnieszka, Ania. 
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Wolontariusze WOŚP 2019 Melbourne.  

fot.: Jowita Jackowski  

Od lewej: Jola Najder, Małgosia Przybylska w Aukcji na Żywo. 

Fot.: Janusz Półtoranos 
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atrakcji był jeszcze kącik zabaw dla 

dzieci, gry na plaży i inne konkur-

sy.    

      Nasze specjalne serce  i ramka 

WOŚP okazały się świetnymi re-

kwizytami do robienia zdjęć przez 

naszych gości. 

      Bardzo fajną i pożyteczną 

atrakcją było szkolenie ratowników 

wodnych  z Life Saving Club.  

      Finał WOŚP w Melbourne za-

kończył się o godz. 1800 czyli 4. 

godziny przed rozpoczęciem finału 

w Polsce. I do domów wracaliśmy 

radośni. 

      Niestety następnego dnia za-

smuciła nas bardzo przykra wiado-

mość z Polski na temat ataku 

na  prezydenta Gdańska. 

Przez następne dni śledziliśmy wy-

darzenia i przeżywaliśmy tę trage-

dię razem z Wami. 

 

      Do tej pory zrobiliśmy już roz-

liczenie i wysłaliśmy do Pol-

ski...$17.630.85. 

 

Ania 

Melbourne, Australia 

 

 

Goście z  wolontariuszami  WOŚP na tarasie klubu jachtowego w Port Melbourne (Port Melbourne Yacht 

Club), na plaży nad samym morzem, - zdjęcie zrobione na zakończenie imprezy.  

Od lewej: Magdalena GRKOW, 

Grażyna Półtoranos, Iwona Bia-

łek. Paweł Frąckowiak i Andrzej 

Białek. 

Fot.: Janusz Półtoranos 
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      Europa wybrała swojego kan-

dydata na szefa Światowej Agen-

cji Antydopingowej. Minister 

Witold Bańka zwyciężył już w 

pierwszej turze!  

      Etap kontynentalny wyborów 

odbył się w siedzibie Rady Euro-

py w Strasburgu  
      30 stycznia 2019 r. w Strasbur-

gu podczas 45. nadzwyczajnego 

posiedzenia Europejskiego Komite-

tu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA) 

państwa członkowskie Rady Euro-

py wybrały swojego kandydata na 

szefa Światowej Agencji Antydo-

pingowej (WADA). Minister Wi-

told Bańka zwyciężył już w pierw-

szej turze zdecydowaną większo-

ścią głosów.  

Witold Bańka – 28 głosów,  

Linda Hofstad Helleland 

(Norwegia) – 16 głosów,  

Philippe Muyters (Belgia) – 5 gło-

sów.  
 

      Od maja 2017 r. minister Bańka 

jest przedstawicielem Europy w 

Komitecie Wykonawczym tej orga-

nizacji.  

Zasadnicze punkty jego programu 

to: 1/. Budowa międzynarodowej 

sieci NADO (Narodowych Organi-

zacji Antydopingowych) poprzez 

finansowanie ze środków Funduszu 

Solidarności Antydopingowej. 2/. 

Zwiększenie zaangażowania za-

wodników w walkę z dopingiem. 

3/. Zmiana podejścia do kwestii 

laboratoriów antydopingowych – 

stawianie na jakość i ilość. 4/. Za-

pewnienie ścisłej współpracy mię-

dzy rządami, ruchem sportowym, 

NADO i wszystkimi interesariusza-

mi.  

 

CAHAMA 

 

      CAHAMA stanowi forum dla 

przedstawicieli państw członkow-

skich Rady Europy, w ramach któ-

rego prowadzona jest debata na 

temat bieżących spraw związanych 

z działalnością Światowej Agencji 

Antydopingowej (WADA). Komitet 

ten jest odpowiedzialny za wypra-

cowanie stanowiska europejskiego 

w sprawach dotyczących walki z 

dopingiem, które znajdują się na 

agendzie WADA. CAHAMA przy-

gotowuje również mandat dla 

przedstawicieliEuropy w organach 

statutowych WADA, tj. Komitecie 

Wykonawczym oraz Zarządzie, 

przed każdym ich posiedzeniem 

(maj-wrzesień-listopad).  

 

Wybór Szefa WADA 
 

      Światowa Agencja Antydopin-

gowa (WADA) to najważniejsza 

organizacja zajmująca się zwalcza-

niem dopingu w sporcie. Powstała 

w 1999 r. ze wspólnej inicjatywy 

Międzynarodowego Komitetu 

Olimpijskiego i władz publicznych 

całego świata, które podpisały w tej 

sprawie deklarację. Zadaniem WA-

DA jest wyznaczanie standardów 

walki z dopingiem oraz ich monito-

rowanie. Flagowym projektem 

Agencji jest Światowy Kodeks An-

tydopingowy i dokumenty niższego 

rzędu – międzynarodowe standardy, 

które wspólnie służą harmonizacji 

działań w zakresie walki z dopin-

giem.  

      Przewodnictwo w WADA spra-

wują rotacyjnie rządy oraz ruch 

sportowy. Ustępujący szef WADA, 

Sir Craig Reedie, reprezentuje ruch 

sportowy. Stąd kolejna osoba kieru-

jąca tą organizacją wywodzić się 

będzie ze struktur rządowych. Wy-

bór oficjalnego kandydata na szefa 

WADA na latach 2020-2022 nastą-

pi w maju br. w Montrealu podczas 

specjalnego posiedzenia władz pu-

blicznych reprezentowanych w 

      Otwarcie wystawy „Materialne 

i niematerialne Dziedzictwo UNE-

SCO w Krajach Partnerstwa 

Wschodniego” odbyło się 22 stycz-

nia br. o godzinie 1200 w hali wylo-

tów lotniska Chopina w Warsza-

wie. 

      Jest to ekspozycja, której uro-

czystego otwarcia dokonał dyrektor 

Departamentu Wschodniego - Peł-

nomocnik Ministra Spraw Zagra-

nicznych ds. Partnerstwa Wschod-

niego Jan Hofmokl wraz z ambasa-

dorem Rumunii Panem Ovidiu 

Drangą - przedstawicielem Prezy-

dencji w Radzie UE, i będzie stano-

wić inaugurację obchodów 10. 

rocznicy powstania Partnerstwa 

Wschodniego, którego jednym z 

inicjatorów była Polska. W wyda-

rzeniu, jako współgospodarze wy-

stawy, do uroczystego otwarcia 

wystawy zaproszeni zostali również 

akredytowani w Polsce ambasado-

rowie Armenii, Azerbejdżanu, Bia-

łorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, 

jak też przedstawiciele korpusu 

dyplomatycznego oraz pracownicy 

MSZ.  

      W ramach wystawy będzie 

można zobaczyć 30 fotografii 

przedstawiających wyjątkowe miej-

sca, przedmioty i ludzi związanych 

z dziedzictwem krajów zza 

wschodniej granicy Polski. Ideą 

wystawy jest przybliżenie miesz-

kańcom i gościom stolicy tradycji i 

spuścizny Krajów Partnerstwa 

Wschodniego.  

      Wystawę będzie można oglądać 

do 12 kwietnia 2019 r. 

  

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Otwarcie wystawy 

 

Minister Witold Bańka 

zwyciężył 
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WADA. Wówczas rządy wszyst-

kich kontynentów wskażą jedną 

osobę, która zostanie przedstawio-

na do zatwierdzenia przez Zarząd 

WADA i przejmie stery w organi-

zacji począwszy od 1 stycznia 2020 

r.  

 

Katowice 2019 
 

Kandydatura na szefa WADA zo-

stanie zatwierdzona podczas Świa-

towej Konferencji Antydopingo-

wej, która odbędzie się w listopa-

dzie 2019 roku w Katowicach. Za-

kłada się, że podczas tego wydarze-

nia Katowice odwiedzi około 2 000 

przedstawicieli wszystkich środo-

wisk zaangażowanych w walkę z 

dopingiem w sporcie z całego glo-

bu. Podczas wydarzenia zostaną 

także zatwierdzone zmiany w 

Światowym Kodeksie Antydopin-

gowym. Wydarzenie organizowane 

w Polsce będzie piątą edycją cy-

klicznej imprezy. Poprzednie odby-

ły się w Lozannie, Kopenhadze, 

Madrycie i Johannesburgu. 

 

Ministerstwo Sportu  

i Turystyki 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Projekt stanowiska rządu odno-

śnie projektu dyrektywy Parlamen-

tu Europejskiego i Rady w sprawie 

zniesienia sezonowych zmian czasu 

i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE 

został zaakceptowany przez Parla-

ment RP 23 października 2018 r.  

      Główne założenia stanowiska: 

1/. Rząd RP popiera podjęcie przez 

Komisję Europejską dyskusji nt. 

odejścia od sezonowych zmian 

czasu, jednak uważa, że zapropo-

nowany w projekcie dyrektywy 

termin na jej wdrożenie oraz har-

monogram prac nad projektem 

(zaproponowany przez prezydencję 

austriacką) byłby zbyt napięty. Stąd 

strona polska z zadowoleniem 

przyjęła nową propozycję Komisji 

z listopada 2018 r., zgodnie z którą 

odejście od zmiany czasu nastąpi w 

roku 2021. 2/. W opinii Rządu, dla 

podjęcia decyzji w zakresie zmian 

czasu, potrzebna jest analiza możli-

wych skutków i problemów – za-

równo w skali Unii Europejskiej 

(UE), jak i w poszczególnych pań-

stwach członkowskich. 3/. Nie-

zbędne jest także skoordynowanie 

podejścia państw członkowskich, 

które uwzględniałoby właściwe 

funkcjonowanie rynku wewnętrz-

nego.  

      Decyzja o tym, czy Polska 

przyjmie czas letni, czy zimowy 

nie została jeszcze podjęta. Zależy 

ona od wyników konsultacji, badań 

opinii publicznej i uzgodnień z 

krajami z naszego regionu.  

     Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii - właściwe w sprawie 

- chcąc poznać preferencje repre-

zentatywnej grupy Polaków - zleci-

 

Sezonowe 

zmiany czasu 
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      1. stycznia 2019 r. nastąpiło 

ustawowe przekształcenie użytko-

wania wieczystego gruntów użytko-

wanych na cele mieszkaniowe we 

własność. Sejm prowadzi prace nad 

zgłoszonym w ubiegłym roku se-

nackim projektem nowelizacji usta-

wy o przekształceniu prawa użytko-

wania wieczystego gruntów zabu-

dowanych na cele mieszkaniowe w 

prawo własności tych gruntów. Na 

gruntach należących do Skarbu 

Państwa bonifikata za przekształce-

nie użytkowania wieczystego we 

własność nie będzie niższa niż za-

proponowana przez lokalny samo-

rząd. Wiceminister Artur Soboń 

zapowiedział, że jeżeli lokalny sa-

morząd zdecyduje o wyższej boni-

fikacie niż 60 proc. proponowanych 

przez Skarb Państwa, to automa-

tycznie na tym terenie zostanie ona 

podwyższona przez wojewodę do 

"samorządowego" poziomu. Przed-

stawił też zmiany dotyczące ujed-

nolicenia zasad udzielania bonifikat 

na przekształcenie garaży i miejsc 

postojowych. 

      "Wprowadzimy zasadę, w któ-

rej samorząd dostanie możliwość 

udzielenia bonifikaty na przekształ-

cenie garażu, czy miejsca postojo-

wego w sposób jednoznaczny, nato-

miast na gruntach Skarbu Państwa 

takie bonifikaty będą wprost z usta-

wy wynikały" - powiedział Soboń. 

      Wiceminister mówił też, że 

zostanie wprowadzony mechanizm, 

który jest odpowiedzią na podwyż-

kę opłat za użytkowanie wieczyste, 

która miała miejsce pod koniec 

ubiegłego roku już po wejściu w 

życie ustawy o przekształceniu 

użytkowania wieczystego we wła-

sność. 

      "Wszędzie tam, gdzie informa-

cje o podwyżkach dotarły już po 

nowym roku, czyli w momencie w 

którym nie było już użytkowania 

wieczystego, wszędzie tam postę-

powania zostaną umorzone i miesz-

kańcy nie będą mieli tych podwy-

żek" - stwierdził Soboń. 

      Jak wyjaśnił taka podwyżka 

powodowałaby dodatkową niespra-

wiedliwość. 

      "Nie może być takiej sytuacji, 

że ktoś odebrał i mu skutecznie 

doręczono, a komuś nie doręczono 

skutecznie i na takiej nieruchomo-

ści będą dwie różne sytuacje, ktoś 

kto będzie miał wyższą opłatę i 

ktoś kto będzie miał niższą opłatę. 

Jeśli nawet jeden mieszkaniec nie 

będzie skutecznie powiadomiony o 

podwyżce to wtedy umarzamy całe 

to postępowanie" - dodał. 

 

Zbigniew Przybysz 

Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Będą umorzenia 

na korzyść obywatela 

ło po zmianie na czas zimowy w 

2018 r. sondaż, z którego wynika, 

że zdecydowana większość z biorą-

cych w nim udział osób opowiada 

się za odejściem od zmiany czasu. 

Drugi sondaż zostanie przeprowa-

dzony po zmianie czasu zimowego 

na letni w 2019 r.  

      Z kolei Główny Urząd Miar 

uruchomił na swojej stronie: http://

gum.gov.pl/pl/

aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy

-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-

ktore-rozwiazanie-jest-dla-

Ciebi.html prezentację pokazującą 

długość światła słonecznego w róż-

nych porach dnia po przejściu wy-

łącznie na czas letni lub wyłącznie 

na czas zimowy.    

      Projekt dyrektywy jest obecnie 

przedmiotem dyskusji na forum 

Unii Europejskiej. Z ostateczną 

decyzją w sprawie zmiany czasu 

należy poczekać do finalnej wersji 

projektu dyrektywy.  

      Regulacje przewidziane w pro-

jekcie dyrektywy będą wymagały 

zmian w ustawie z 10 grudnia 2003 

r. o czasie urzędowym na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 

04.02.2004 r.) oraz uchylenia roz-

porządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z 3 listopada 2016 r. w spra-

wie wprowadzania i odwoływania 

czasu letniego środkowoeuropej-

skiego w latach 2017-2021.    

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości 

i Technologii 

Rzeczypospolitej Polskiej 

HUMOR 
 

      Na wydziale prawa student 

przychodzi na egzamin z logiki i 

bezczelnie  pyta  profesora:  

- Pan się łapie w tej logice panie 

Profesorze? 

      Oczywiście, co za pytanie. 

      To ja mam taką propozycję 

panie Profesorze. Zadam panu py-

tanie i jeśli pan nie odpowie stawia 

mi pan 5, a jeśli pan odpowie wy-

wala mnie pan na zbity pysk. 

      Dobrze. Niech pan pyta. 

      Co obecnie jest: legalne, ale 

nielogiczne, co jest logiczne ale 

nielegalne, a co nie jest ani logicz-

ne ani legalne? 

      Profesor nie znał odpowiedzi i 

postawił studentowi 5. Następnie 

woła swojego najlepszego studenta 

i pyta go o odpowiedź na to samo 

pytanie. Ten mu natychmiast odpo-

wiada: 

      Ma pan panie Profesorze 65 lat 

i jest pan żonaty z 25 letnią kobie-

tą, co jest legalne, ale nielogiczne. 

Pana żona ma 20-letniego kochan-

ka, co jest logiczne ale nielegalne. 

Pan stawia kochankowi swojej 

żony 5, chociaż powinien go pan 

wywalić na zbity pysk. I to nie jest 

ani logiczne ani legalne. 

*** 

http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html
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      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekaże ponad 2,3 mln zł dofi-

nansowania Przedsiębiorstwu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ząb-

kach na budowę budynku admi-

nistracyjno-gospodarczego na 

obszarze stacji uzdatniania wody 

w Ząbkach – Drewnicy. Nowocze-

sna konstrukcja zabudowań, 

opierająca się na proekologicz-

nych rozwiązaniach, powoli za-

dbać o efektywność energetyczną, 

a co za tym idzie o czyste powie-

trze. 

      Pomoc finansowa została udzie-

lona w ramach program prioryteto-

wego Narodowego Funduszu Po-

prawa jakości powietrza, Część 5) 

Budynki użyteczności publicznej o 

podwyższonym standardzie energo-

oszczędności. 

Dwie umowy – jedna regulująca 

przekazanie dotacji (ponad 950 tys. 

zł), druga potwierdzająca udzielenie 

preferencyjnej pożyczki (1,4 mln 

zł) z NFOŚiGW – na inicjatywę 

ząbkowskiego PWiK Sp. z o. o. 

zostały podpisane 24 stycznia br. w 

Warszawie przez Prezesa Zarządu 

NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz 

Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w 

Ząbkach Janusza Tomasza Czarno-

górskiego. W uroczystości podpisa-

nia umowy uczestniczyła także 

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata 

Zyśk.  

      Projekt za prawie 6,9 mln zł 

posłuży beneficjentowi do zbudo-

wania do końca sierpnia 2019 r. na 

terenie stacji uzdatniania wody 

„Drewnica” energooszczędnego 

budynku o powierzchni użytkowej 

1200 m2. Budynek zostanie wypo-

sażony m.in. w pompę ciepła oraz 

57-panelową instalację fotowolta-

iczną. W budynku, o regulowanej 

 

NFOŚiGW wsparł działania 

w obszarze poprawy 

efektywności energetycznej w Ząbkach 

Na zdjęciu od lewej: Kierownik Wydziału Budownictwa NFOŚiGW Sebastian Nowak, prezes Zarządu PWiK 

Sp. z o.o. w Ząbkach Janusz Tomasz Czarnogórski, burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk, prezes Zarządu 

NFOŚiGW Kazimierz Kujda, dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta, 

koordynator projektu w NFOŚiGW Arkadiusz Śniegula. 
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temperaturze, zostanie zapewniony 

standard energetyczny mierzony 

wielkością nieodnawialnej energii 

pierwotnej EP = 58,80 kWh/m2 na 

rok, czyli o ponad 60% lepszym niż 

w obiektach referencyjnych. Plano-

wany efekt ekologiczny projektu to 

zmniejszenie zużycia energii pier-

wotnej (ponad 450 GJ/rok) oraz 

zmniejszenie emisji CO2 (prawie 

30 ton/rok).  

      Ząbkowskie przedsiębiorstwo 

wodno-kanalizacyjne posiada do-

świadczenie w realizacji projektów 

w obszarze prac budowlano-

montażowych. Dzięki pożyczce 

NFOŚiGW zrealizowano już budo-

wę stacji uzdatniania wody oraz 

kanalizacji. Spółka dysponuje nie-

zbędnym potencjałem techniczno-

organizacyjnym potrzebnym dla 

realizacji projektów w tym obsza-

rze. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

 

Redakcja 
Wieści Światowe 
 

      Jako stała czytelniczka czasopi-

sma Wieści Światowe, pragnę po-

dzielić się kilkoma spostrzeżeniami 

utrwalonymi na fotkach. Pragnę 

pokazać jak obecnie wygląda życie 

w Chicago przy wyjątkowo niskich 

temperaturach, tej zimy mróz jest 

szczególnie dokuczliwy.  

      W załączeniu przesyłam kilka 

zdjęć z Chicago (USA) celem opu-

blikowania, ukazujących aktualną 

scenerię zimową. W Chicago do-

świadczamy mrozy niespotykane 

od pokoleń. Zdjęcia wykonałam 30 

LISTY 
 

      Publikowane listy Czytelników oznaczają poglądy wyra-

żane przez ich autorów. Redakcja nie ponosi  odpowiedzial-

ności za treść listów. Listy nie spełniające przyjętych norm 

społecznych i prawnych nie będą publikowane.  

(dop.red.) 

Ciąg dalszy ze a.1 

 

List z 

CHICAGO (USA) 
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stycznia 2019 w zimowej scenerii przy temperaturze – 

29C°, taka temperatura będzie utrzymywać się do jutra 

(31.01.2019) a potem ma być ocieplenie. 

      Bardzo tęgie mrozy spowodowały, że miasto na 

chwilę zamarło, nie działały banki, poczta, sklepy, 

szkoły, i  wiele różnych zakładów pracy było nieczyn-

ne. 

      Chwilowe zamarcie miasta spowodowała fala ark-

tycznego zimna, która dotarła do Chicago i innych 

stanów na środkowym Zachodnie, to skutek wiru po-

larnego. Masy zamarzniętego powietrza, które normal-

nie wirują nad Biegunem Północnym, tym razem skie-

rowały się na północ nad Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej; wiadomość taką podało centrum meteoro-

logicznego. I na końcu mogę stwierdzić że w Chicago 

jest silny mróz, ale nie padły rekordy zimna. 

      Jedynie co jest na plus to to, że przy tak silnym 

mrozie nie ma korków na ulicy. Brak korków na ulicy 

w tak dużym mieście też jest ewenementem, ulicami 

Chicago przejeżdża tylko kilka samochodów dziennie. 

Ludzi też praktycznie, w zasadzie można powiedzieć, 

że nie widać. 

      Natomiast 31. stycznia 2019 jest już lepiej i tempe-

ratura dochodzi do – 27, w tej chwili, czyli ok. 700h. 

Miasto ruszyło, zaczęło żyć, dzisiaj już widać że na-

wet tętni życiem, mam nadzieję że instytucje nieczyn-

ne bardzo szybko wznowią swoją działalność. 

Bożena 

Chicago (USA) 
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