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Ciąg dalszy s.3 

Polska nie wyraziła poparcia 

dla Globalnego Paktu ws. Uchodźców Ciąg dalszy s.49 

Ciąg dalszy s.66 

GIETRZWAŁD 
Sanktuarium Maryjne 

  

      Obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej był w domu 

moich rodziców od zawsze, jak tylko sięgam pamię-

cią. Będąc dzieckiem marzyłem aby chociaż raz być 

w Gietrzwałdzie. I jako dziecko zadawałem sobie 

nieraz pytanie: Czy będę kiedykolwiek w Gietrzwał-

Informator o nowej ustawie 

chroniącej zwierzęta 

już gotowy! 
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Konik Mazurski       

 

Ciąg dalszy s.53 

Od naszej korespondentki z Francji 

 

Szanujmy zwierzęta 
 

      Historia ludzkości od zarania dziejów po dzień 

dzisiejszy jest nierozerwalnie związana ze światem 

zwierząt. Rola zwierząt zmieniała się w zależności od 

epoki i w różnych krajach różnie tę rolę pojmowano.  

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli ... 

Ciąg dalszy s.34 

KOMUNIKAT 
Ministerstwa Sprawiedliwości 

Ciąg dalszy s.69 

Stara Różanka 
Ciąg dalszy s.52 

Podsumowanie pracy Ministerstwa Sprawiedliwości ... 
Ciąg dalszy s.30 

Najlepsze życzenia  

na Nowy Rok 
 

 2019  
 

Czytelnikom składa  

ZESPÓŁ REDAKCJI    
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      Na Lotnisku Chopina w War-

szawie oraz w Porcie Lotniczym 

Warszawa-Modlin wdrożony zo-

stanie system automatycznej od-

prawy granicznej. W podpisaniu 

umowy na instalację łącznie 25 

bramek biometrycznych wziął 

udział Krzysztof Kozłowski, wice-

minister spraw wewnętrznych i 

administracji.  

      W czwartek (29 listopada) w 

Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-

kim Zbigniew Sipiera, wojewoda 

mazowiecki, podpisał umowę na 

wdrożenie systemu automatycznej 

odprawy granicznej z przedstawi-

cielami wykonawcy - spółki Enig-

ma System Ochrony Informacji.  W 

ramach kontraktu zainstalowanych 

zostanie łącznie 25 bramek biome-

trycznych: 20 na Lotnisku Chopina 

w Warszawie oraz 5 w Porcie Lot-

niczym Warszawa-Modlin. Dzięki 

inwestycji wartej 6,7 mln zł oba 

mazowieckie lotniska będą pierw-

szymi w Polsce korzystającymi z 

udogodnień automatycznej odpra-

wy. Wpłynie to znacząco na bezpie-

czeństwo oraz komfort podróżnych. 

      Automatyzacja kontroli dostępu 

pasażerów do terminali to rozwią-

zanie całkowicie innowacyjne. Z 

jednej strony to przyspieszenie ob-

sługi pasażerów, z drugiej sprosta-

nie najwyższym standardom bez-

pieczeństwa. Lotnisko Chopina w 

Warszawie i Port Lotniczy Warsza-

wa-Modlin są lotniskami wyjątko-

wymi - są oknami na świat dla Pol-

ski – powiedział Krzysztof Ko-

złowski, wiceszef MSWiA. Sto-

łeczne lotnisko obsłużyło w 2017 

roku blisko 16 milionów pasaże-

rów, a Port Lotniczy Warszawa-

Modlin prawie 3 miliony. 

      Bramki ABC (ang. Automated 

Border Control) będą wykorzystane 

do odprawy granicznej głównie 

obywateli państw Unii Europejskiej 

i Europejskiej Wspólnoty Gospo-

darczej, posiadających biometrycz-

ne paszporty. Umożliwią podróż-

nym samodzielną odprawę. Bramki 

ABC automatycznie zweryfikują 

dane zawarte w chipie biometrycz-

nym paszportu z wizerunkiem twa-

rzy podróżnego i potwierdzą, czy 

osoba przedstawiająca dokument do 

odprawy jest jego właścicielem. 

Automatyczne połączenie urządzeń 

z bazami danych Systemu Informa-

cyjnego Schengen II, które obsłu-

guje Straż Graniczna, pozwoli m.in. 

ustalić czy podróżny nie stanowi 

zagrożenia dla bezpieczeństwa we-

wnętrznego i porządku publiczne-

go. Wdrożenie bramek biometrycz-

nych zwiększy także przepustowość 

odprawy granicznej, a tym samym 

skróci czas oczekiwania podróż-

nych z kilku minut do kilkunastu 

sekund. 

      Bramki ABC będą na co dzień 

wykorzystywane przez Straż Grani-

czą. To ta służba  odpowiedzialna 

jest za bezpieczeństwo naszych 

granic. Codziennie funkcjonariusze 

SG dbają o to, by Polacy czuli się 

bezpiecznie i żeby nasze granice 

były należycie monitorowane – 

powiedział wiceminister Krzysztof 

Kozłowski.  

      Pierwsza bramka ABC stanie 

jeszcze w tym roku, kolejne w 

przyszłym. Zautomatyzowana od-

prawa graniczna jest już przeprowa-

dzana na innych europejskich lotni-

skach, m.in. w Niemczech, Wiel-

kiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i 

Francji. Polska będzie 18 krajem, 

który posiada elektroniczny model 

kontroli pasażerów. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Lotnisko Chopina i Lotnisko Warszawa-Modlin 

z bramkami biometrycznymi 

HUMOR 
 

      Młoda nauczycielka poszła 

przeprowadzić pierwszą lekcję z 

języka polskiego w szkole podsta-

wowej. Na wizytację pierwszej 

lekcji poszedł dyrektor szkoły i 

usiadł w ostatniej ławce za Jasiem. 

      Nauczycielka napisała na tabli-

cy: Ala ma kota. Odwróciła się i 

zapytała: Kto przeczyta, co napisa-

łam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i mó-

wi: Ale ładna pupa. 

      Nauczycielka speszona odpo-

wiedziała: Nieprawda. Jasiu, bo 

dostaniesz dwójkę. 

      Zdenerwowany Jasiu siadając 

odwraca się i mówi: A TY jak nie 

wiesz, to nie podpowiadaj. 
 

*** 
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      Zwierzęta były ważne dla czło-

wieka w czasach prehistorycznych, 

o czym świadczą rysunki o wyso-

kich wartościach artystycznych 

wykonane w jaskiniach Lescaux 

we Francji, Altamira w Hiszpanii, 

na wyspie Borneo, i w wielu in-

nych miejscach.  

      Indianie zamieszkujący Amery-

kę Północną uznawali duchowość 

zwierząt i utożsamiali się wręcz ze 

światem zwierząt podkreślając 

swój stosunek do zwierząt przez 

nadawanie sobie imion, takich jak 

na przyklad Mały Bizon lub Sie-

dzący Byk.  

      W wielu kulturach zwierzęta 

przedstawiały wyłącznie wartość 

ekonomiczną i traktowano je  in-

strumentalnie. Polowano na nie, 

hodowano dla mięsa i skór, wyko-

rzystywano również do pracy jako 

zwierzęta pociągowe. Niektóre 

kultury przypisywały im także war-

tość symboliczną, sakralną lub ry-

tualną. Typowym przykładem jest 

kultura Indii, nadal kontynuowana, 

uświęcająca krowę, małpę, szczura, 

nietoperza, lub kultura starożytne-

go Egiptu czcząca wizerunki róż-

nych zwierząt, a między innymi 

kota, który był dla Egipcjan zwie-

rzęciem świętym. Zabicie 

kota groziło surowymi kara-

mi.  

      W epoce średniowiecza 

w Europie koty spotkał jed-

nak niezasłużony i okrutny 

los. Po ogłoszeniu przez 

papieża Innocentego VIII 

uroczystego dekretu (bulla z 

dn. 5 grudnia 1484 r.) skazującego 

na śmierć osoby oskarżane o czary 

rozpoczęto torturować, wrzucać 

żywe do ognia i palić na stosach 

razem z ich właścicielkami również 

koty, jako wcielenia szatana. 

      Dopiero w połowie  XVIII wie-

ku kościół wydał zakaz zabijania 

kotów pod groźbą kary klątwy, 

ponieważ eliminacji kotów towa-

rzyszył rozrost poulacji gryzoni 

podejrzewanych o rozprzestrzenia-

nie epidemii dżumy. Dziś dżuma 

nam nie grozi, lecz wielkie miasta, 

między innymi Paryż, walczą bez-

skutecznie z plagami szczurów, 

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej korespondentki z Francji 

 

 Szanujmy zwierzęta 

Kot ma zawsze swoje 

własne ścieżki życiowe. 
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Pies najwierniejszy przyjaciel człowieka, tylko czy człowiek 

to zawsze docenia. 

Pies przygotowywany 

do wejścia na ring. 
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ponieważ szczury w aglomeracjach 

miejskich  nie mają naturalnych 

wrogów, jakimi są koty, regulujące 

ich ilość. 

      Bardzo długo nie interesowano 

się psychiką zwierząt, ani ich po-

trzebami psychicznymi. Dowodzą 

tego rozważania XVIII – wieczne-

go francuskiego filozofa, René De-

scartes (Kartezjusz), który ogłosił, 

że zwierzęta to tylko ożywiona 

maszyna („animal-machine”). W 

kodeksie prawnym Napoleona Bo-

naparte wydanym na początku XIX 

w. zwierzęta mają status przedmio-

tów użytkowych i nie mają żadnych 

praw. 

      Pierwszym krajem europejskim, 

w którym powstała instytucja w 

obronie praw zwierząt była Wielka 

Brytania. Na bazie prawa zabrania-

jacego okrutnego traktowania zwie-

rząt, w 1824 r. w Londynie utwo-

rzono SPCA (Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals), 

zaś we Francji w 1845 r. powstala 

La SPA (La Société Protectrice des 

Animaux). Obie instytucje zainspi-

rował protest wobec maltretowania 

koni pociągowych, które często 

padały (zdychały) z wyczerpania 

wprost na ulicy. Około roku 1880 

podjęto pewne kroki celem opieki 

nad porzuconymi psami i kotami 

tworząc pierwsze schroniska. 

https://en.wikipedia.org/wiki/

Roy-

al_Society_for_the_Prevention_of_

Cruelty_to_Animals 

      W XX wieku w wielu krajach 

europejskich uchwalono niemałą 

ilość praw i wydano dyrektywy 

dotyczące kwestii ochrony zwierząt 

domowych, hodowlanych i dzikich. 

Niektóre z wydanych dyrektyw to: 

ustawa o zakazie okrutnego trakto-

wania zwierząt (Francja,1963 r.), 

konwencja europejska  w sprawie 

zwierząt domowych (1987 r), dy-

rektywa europejska w sprawie 

ochrony zwierząt hodowlanych (20 

lipca 1998), we francuskim kodek-

sie karnym uchwalono, że osoby 

traktujące zwierzęta w okrutny spo-

sób, znęcające się nad zwierzętami, 

mogą być skazywane na karę 

dwóch lat więzienia i 30 000 euro 

(6 stycznia 1999 r.).  

      Warto zastanowić się w tym 

miejscu, w jaki sposób należy oce-

nić człowieka, którego przed mal-

tretowaniem zwierząt powstrzymu-

ją dopiero stosowne przepisy praw-

na? I przede wszystkim dla osób z 

sadystycznymi upodobaniami mu-

szą być ustanawiane odpowiednie 

normy prawa karnego, bo jak wie-

my zwierzęta nie mogą bronić się 

same.  

      I zadajmy sobie kolejne pyta-

nie: Czy ustanowione i przyjęte do 

realizacji przepisy prawna spełniają 

swoje zadanie? Okazuje się, że nie, 

ponieważ przepisy (normy prawa) 

należy skrupulatnie respektowane, 

czyli realizować ich wykonanie.  

      W związku z powyższym w 

dalszym ciągu społeczeństwo infor-

mowane jest o aktach okrucień-

stwa, którego ofiarą padają zwie-

rzęta, i również o poważnych za-

niedbaniach właścicieli wobec 

zwierząt. Odkrywana jest też przy-

kra prawda o niewłaściwym trakto-

waniu zwierząt w intensywnych 

hodowlach, której przykładem jest 

hodowla klatkowa drobiu i króli-

ków i innych monstrualnych ho-

dowlach zwanych „farmami-

fabrykami”, w których zwierzęta 

Zima i śnieg utrudnia życie też zwierzynie leśnej. 

Czy myśliwi pamiętają o dokarmianiu w paśnikach?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals
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nie mają warunków wynikających z 

ich potrzeb biologicznych i stwarza-

ją ryzyko koncentracji czynników 

chorobotwórczych, czy też o nadu-

życiach  w rzeźniach (niektóre rzeź-

nie zamknięte z wyroku sądowego). 

Ponadto, ubój  zwierząt na mięso 

nie powinien być wykonywany w 

sposób niepotrzebnie wywołujący 

cierpienie i stres u danego zwierzę-

cia, jeśli można temu zapobiec, tym 

bardziej, że odbija się to negatyw-

nie na pracownikach rzeźni. 

      Ubój rytualny jest problemem 

kontrowersyjnym, wynikającym z 

doktryn religilnych i praktykowany  

wielu krajach europejskich według 

ustawy europejskiej z dn. 24 wrze-

śnia 2009 r., pomimo faktu zadawa-

nia bólu zwierzętom przed ubojem. 

Ubój rytualny bez uprzedniego 

ogłuszenia stosowany jest we 

wszystkich rzeźniach w Belgii i 

Holandii i 50% rzeźni we Francji.  

W Niemczech i Wielkiej Brytanii 

oszczędza się zadawania bólu w 

uboju rytualnym przez uprzednie 

ogłuszenie. W Polsce istniał zakaz 

uboju rytualnego, lecz w dniu 10 

grudnia 2014 r. wydano takie ze-

zwolenie na podstawie decyzji Try-

bunalu Konstytucyjnego wynikają-

cego z klauzuli dotyczącej praw 

społeczności żydowskiej. 

      Innym kontrowersyjnym proble-

mem są hodowle futrzarskie, gdyż 

w tym przypadku zwierzęta zbijane 

jest nie dla miesa, lecz dla futra, 

pomimo, że istnieją doskonałe imi-

tacje futer. 

      W okresie świat, takich jak Bo-

że Narodzenie, mnożą się w me-

diach petycje mające na celu zanie-

chanie produkcji gęsich wątróbek, 

gdyż proceder ten wiąże się z nie-

wyobrażalnym cierpieniem oraz 

dużą śmiertelnością (okolo 10%) 

wśród gęsi i kaczek przeznaczonych 

do tuczenia.  

      Od niedawna znane są badania 

naukowe, które wykazały, że rów-

nież ryby są jak najbardziej zdolne 

do odczuwania bólu. I choć one 

głosu nie mają, to znaleźli się lu-

dzie, którzy postanowili stanąć w 

ich obronie. Organizuje się również 

akcje protestacyjne dotyczące festi-

walu w Yulin (Chiny) : https://

www.youtube.com/watch?

v=KIq_JfoLZDY 

https://noizz.pl/zwierzeta/festiwal-

psiego-miesa-w-yulin-w-chinach/

mg0gm6e 

      Rośnie także  sprzeciw wobec 

wykorzystywania dzikich zwierząt 

w cyrkach, delfinariach (delfiny i 

orki z trudem znoszą brak wolności 

i źle czują się w wodzie chlorowa-

nej).  Zwierzęta w cyrkach są nie-

rzadko maltretowane, a po zakoń-

czeniu okresu ekspoatacji  po prostu 

zabijane (usypiane), ponieważ  

utrzymanie takich „emerytów” jest 

kosztowne.  

      Istnieją też organizacje społecz-

ne dążące do zakazu ciągle organi-

zowanych spektakli korridy. Wła-

dze niektórych miast wycofują po-

zwolenie na nie, zarówno we Fran-

cji, jak i w Hiszpanii (np. miasto 

Olvera w Hiszpanii). Mimo wysił-

ków nie udaje się uzyskać całkowi-

tego zakazu korridy.  Na domiar 

złego twórcy tego okrutnego wido-

wiska dbają o zapewnienie sobie 

następców prowadząc szkółki dla 

młodocianych matadorów, zwane 

„novillada”, w których młodzież 

ćwiczy zabijanie na małych ciela-

kach. Amatorów korridy nie braku-

je i widzą oni w niej wyłącznie tra-

dycję, zaś organizatorzy korzyści 

finansowe.  

      Obrońcy zwierząt piętnują rów-

nież polowania z nagonką, jako 

źródło silnego stresu dla zwierzyny 

i wielu nadużyć. Lawina krytyk w 

internecie miała miejsce po wielu 

wypadkach w czasie polowań z 

Konik polski w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt w 

Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (Polska).  

https://www.youtube.com/watch?v=KIq_JfoLZDY
https://www.youtube.com/watch?v=KIq_JfoLZDY
https://www.youtube.com/watch?v=KIq_JfoLZDY
https://noizz.pl/zwierzeta/festiwal-psiego-miesa-w-yulin-w-chinach/mg0gm6e
https://noizz.pl/zwierzeta/festiwal-psiego-miesa-w-yulin-w-chinach/mg0gm6e
https://noizz.pl/zwierzeta/festiwal-psiego-miesa-w-yulin-w-chinach/mg0gm6e
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nagonką w Hiszpanii, które przyczyniły się do strące-

nia w przepaść zarówno dziczyzny, jak i goniących ją 

psów. 

      Organizacje prozwierzęce osiągnęły sporo zwy-

cięstw, lecz pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. We-

dług sondażu francuskiego instytutu  Ifop i organizacji 

30 Millions d’Amis (30 Milionów Przyjaciół) 70% 

Francuzów uważa, że instytucje państwowe nie zajmu-

ją się kwestią zwierząt w sposób wystarczający.  Oka-

zało się, że się nie mylą. Mimo obietnic wiele popra-

wek do ustawy mogących stanowić postęp w kwestii 

obrony praw zwierząt zostało usuniętych. Nowy akt 

prawny (ustawa EGalim), opublikowany w listopadzie 

2018 r., zawiera informację, że parlament nie uchwa-

lił: obowiązku kamer w ubojniach, zakazu kastrowania 

żywcem prosiaków, skrócenia czasu transportu ży-

wych zwierząt, zakazu uboju bez uprzedniego ogłu-

szania. Był przeciw badaniu „in ovo” (jajek), czego 

skutkiem jest pozwolenie na mielenie żywcem zbęd-

nych piskląt po wykluciu. Chów klatkowy jest dozwo-

lony, lecz nie wolno zakładać nowych hodowli klatko-

wych. Jest też zielone światło dla tworzenia farm-

fabryk liczących od 1 000 do 4 000 sztuk zwierząt. 

Przeważyły znowu argumenty producentów. 

      Niewątpliwą zasługą obrońców zwierząt we Fran-

cji jest przyjęcie w dniu 16 lutego 2015 r. przez parla-

ment  projektu prawa dotyczącego zmiany statusu 

prawnego zwierząt i uznania zwierząt za istoty czujące 

ból. Ta modyfikacja Kodeksu Cywilnego to akt histo-

ryczny wywalczony po 10 latach refleksji i 10 miesią-

cach debat parlamentarnych, niemniej jednak jest ona 

niezadawalająca, gdyż zwierzęta, choć bronione pra-

wem, to nadal podlegają pod kategorię przedmiotów.  

      Potrzebne są kroki bardziej ambitne. Trudność 

polega na tym, że postęp w sprawie poprawy w dzie-

dzinie praw zwierząt zależy głównie od tego, w jaki 

sposób zwierzęta są postrzegane przez społeczeństwo, 

toteż potrzebna jest zmiana mentalności ludzkiej, 

większa empatia dla zwierząt ze strony ludzi i uznania, 

że zwierzęta są godne poszanowania. Tymczasem zna-

komitą inicjatywą organizacji 30 Millions d’Amis 

było opracowanie i wydanie „Code de l’ani-

mal” („Kodeks zwierząt”) będący zbiorem wszystkich 

ustaw, zarządzeń i dyrektyw oraz  wszystkich wyro-

ków precedensowych w sprawach dotyczących zwie-

rząt. Kodeks ten ułatwi prace instytucji zaangażowa-

nych w obronę praw zwierząt, które teraz dysponują 

kompletem aktów prawnych, które były rozproszone 

do tej pory w siedmiu różnych kodeksach. Miejmy 

nadzieję, że umożliwi to skuteczniejsze ściganie prze-

stępstw i wydawanie sprawiedliwszych, bo bardziej 

odważnych wyroków za przestępstwa dokonywane 

wobec zwierząt. 

      Wiele organizacji broniących zwierząt nie ograni-

cza się do formułowania petycji wysyłanych do parla-

mentu i organów administracji, czy też akcji o charak-

terze pedagogicznym zachęcających do zmiany przy-

zwyczajeń wpływających na los zwierząt. Niektóre 

organizacje ( L214, PETA, Sea Sheperd) stosują me-

todę typu „walnąć w stół”. Wiele organizacji stosuje 

metody bardziej brutalne, jak na przykład niszczenie 

pomieszczeń laboratoryjnych przeznaczonych do eks-

perymentów na zwierzętach argumentując, że istnieją 

bardziej adekwatne metody badawcze. Zbyt dużo 

zwierząt poświęca się dla eksperymentów medycz-

nych, gdyż środki finansowe na rozwój alternatyw-

nych metod badawczych są niewystarczające.  

      Dobrą nowiną jest fakt, że od 2013 r. sprzedaż 

kosmetyków testowanych na zwierzętach jest zabro-

niona w Unii Europejskiej. 

      Uświadamianie w zakresie godnego traktowania 

zwierząt może być elementem wychowania młodych 

pokoleń na odpowiedzialnych obywateli. W okresie 

świątecznym obrońcy zwierząt dodali nowe hasło: 

„Zwierzę to nie prezent”, hasło skierowane jest przede 

wszystkim do rodziców dzieci domagających się zwie-

rzaka pod choinkę. Wielu jeszcze ulega mówiąc sobie: 

„Dam się namówić, a potem zobaczę”. Taki odrucho-

wy zakup najczęściej kończy się porzuceniem zwie-

rzęcia przed wyjazdem na wakacje letnie. Schroniska 

Kura która nie da się hodować w 

klatkach, czyli zielononóżka. 
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dla zwierząt muszą przyjąć wtedy 

rekordową liczbę porzuconych 

psów i kotów. Zakup zwierzęcia 

bez zastanowienia powoduje, że 

właściciel jest nie przygotowany na 

koszty związane z wyżywieniem, 

opieką lekarską, a nawet opieką na 

co dzień. Obciążony dodatkowymi 

obowiązkami rezygnuje z zajmowa-

nia się byłym pupilem nie zdając 

sobie sprawy z tego, że zwierzę 

przywiązuje się do opiekuna, zaś 

jego cierpienie jest autentyczne. 

Jeżeli chętni zdecydują się do przy-

jęcia zwierząt pod swój dach mogą 

zaadoptować raczej zwierzątko ze 

schroniska, a wtedy łatwiej wybrać 

takie, które odpowiada ich potrze-

bom. 

      Pomoc istotom słabszym i za-

leżnym od człowieka, a takimi są 

zwierzęta, to zaszczytny i godny 

pochwały cel. Nie wszyscy jednak 

podzielają tę piękną ideę. Pod 

płaszczykiem ruchu ochrony zwie-

rząt pojawiła się spora liczba pseu-

doorganizacji, które żerują na prze-

jawach szlachetnych uczuć. I wtedy 

rzeczywistym celem nie jest dobro 

zwierząt, ale korzyści finansowe na 

przykład ze składek członkowskich, 

poprzez przyjmowanie subwencji i 

wyłudzanie odszkodowań za rzeko-

me koszty  opieki nad przygarnięty-

mi psami i kotami, które często 

pochodzą z kradzieży i nielegalnego 

odbierania ich prawowitym właści-

cielom.  Proceder ten kwitnie, gdyż 

kontrolowanie tych organizacji jest 

niedostateczne. Ich poczynania rzu-

cają cień na  struktury o nieposzla-

kowanej opinii,  działające już od 

kilkudziesięciu lat i spełniające 

dobrze swoją misję.  

      Ogromne zasługi w obronie 

praw zwierząt mają, oprócz wyżej 

wymienionych, takie organizacje 

jak: OABA (Oeuvre d’Assistance 

aux Bêtes d’Abattoirs), Fondation 

Brigitte Bardot, LFDA (La Fonda-

tion Droit Animal), oraz  międzyna-

rodowe, takie jak ONE  WOICE, 

CIWF (Compassion In World Far-

ming), WWF (World Wide Fund 

for Nature) i WELFARM 

(Protection Mondiale des Animaux 

de Ferme) i inne. 

      To właśnie te renomowane or-

ganizacje osiągnęły najwięcej, pro-

testując przeciw stosowaniu niehu-

manitarnych  praktyk niegodnych 

człowieka XXI wieku i zyskują 

coraz więcej zwolenników. Zada-

wanie cierpienia innym istotom nie 

mieści się w ogólnie przyjętych 

normach etycznych.  Może to wyni-

kać z większego uświadomienia 

ogromu krzywd wyrządzanych 

zwierzętom  oraz roli człowieka w 

niszczeniu środowiska naturalnego, 

bioróżnorodności, a w rezultacie 

również zgubnych konsekwencji 

dla człowieka. Broniąc zwierząt 

stają w obronie człowieka dając 

przykład prawdziwego humanizmu.  

      Wśród zwierząt, które bardzo 

skrzywdził człowiek można wymie-

nić kota. Nie mniej, to właśnie koty 

były ulubionym zwierzęciem wielu 

słynnych ludzi. Przypomnijmy, co 

powiedzieli: 1/. „Gdyby tak czło-

wieka skrzyżować z kotem, czło-

wiekowi wyszłoby to na dobre, ale 

kotu by z pewnością zaszkodziło.” 

Mark Twain. 2/. „Ludzi można z 

grubsza podzielić na dwie katego-

rie: miłośników kotów i osoby po-

szkodowane przez los.” Oscar Wil-

de. 3/. „ Najmarniejszy kot jest ar-

cydziełem.” Leonardo da Vinci. 

      Trudno byłoby nie przyznać im 

racji… Prawda??? 

 

E.Pietruch 

Francja 

I nasza koza w zagrodzie, która potrafi wejść 

nawet na dach a w ogrodzie poobgryzać wszystko 

to, co nie powinna. 
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      Publikujemy już 25. 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: 

LECZENIE, cyt. „(…) 

Zainteresowanym czytelnikom 

proponuje zapoznanie się z pracą 

napisaną przez Mollison P.L. i 

współautorów [94] o próbie 

blokowania przeciwciał anty-Lea i 

anty-Leb u pacjenta, któremu 

następnie przetoczono krew z 

antygenami Lea i Leb. Przed 

zmierzeniem ilości tych 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

 

Ekspert inż. Jerzy Grzeszczuk 

haptenolog z Goleniowa 

cz.25 

      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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przeciwciał ich miano we krwi 

wynosiło około 5. Wprowadzono 

do krwi rozpuszczalne antygeny 

anty-Lea i Leb, które zablokowały 

przeciwciała, a wtedy miano 

przeciwciał anty-Lea i anty-Leb 

spadło do 0, co praktycznie 

umożliwiło przetoczenie 

pacjentowi krwi z antygenami Lea i 

Leb. Po kilku dniach organizm 

pacjenta rozpoczął odtwarzanie 

przeciwciał anty-Lea i anty-Leb, a 

ich miano po dziesięciu dniach 

wzrosło do około 8 000, po czym 

następował powolny spadek. Po 

kilku tygodniach jeszcze raz 

podano do krwi pacjenta 

rozpuszczalne antygeny Lea i Leb, 

co gwałtownie obniżyło ilość 

przeciwciał anty-Lea i anty-Leb 

(jeden dzień przeciwciał tych nie 

było wcale), ale zaraz nastąpił 

szybki wzrost ich produkcji. 

Wykres badań owego pacjenta 

zakończył się w 43 dniu 

eksperymentu. Nie wiadomo, co się 

stało z pacjentem. 

      Jeśli wiedza o próbach odczula-

nia przez blokowanie przeciwciał 

ma być użyteczna w leczeniu osób 

uczulonych na antygeny, to jestem 

zwolennikiem zaprzestania form 

leczenia polegających na podawa-

niu rozpuszczalnych antygenów, 

które blokują przeciwciała i na 

krótki okres likwidują uczulenie. 

Najlepszym sposobem leczenia 

osób uczulonych na antygeny 

(ludzkie, roślinne, zwierzęce, 

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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sztucznie produkowane) jest unika-

nie kontaktu z tymi antygenami. 

 

Ryc.43 

 

Leczenie Immunosupresyjne 

      Po przeszczepieniu obcej tkanki 

(serce, nerki, płuca...), zawsze ist-

nieje niezgodność słabych, niezba-

danych antygenów, a wtedy orga-

nizm rozpoznaje obce antygeny i 

uruchamia produkcję przeciwciał, 

które niszczą przeszczep. W takim 

przypadku lekarze zapobiegają od-

rzuceniu przeszczepu podając leki 

hamujące produkcję wszelkich 

przeciwciał, nie tylko tych, które 

niszczą przeszczep. Leki te musza 

być podawane w regularnych odstę-

pach czasu, do końca życia. W ten 

sposób przedłużą się czas życia 

przeszczepionej tkanki. Leczenie 

tym sposobem jest kosztowne i po-

woduje skutki uboczne [9, 10]. 

Upusty krwi 

      Ilość przeciwciał można nieco 

obniżyć stosując regularne upusty 

krwi. Nie bez powodu Hipokrates w 

leczeniu bólów głowy, nudności i 

zaburzeń wzrokowych zalecał upu-

sty krwi. Także Heberden w książce 

„Commentaries on the History and 

Cure of Diseases”, wydanej w 1802 

roku w Londynie, zalecał leczenie 

migreny, zaburzeń wzrokowych i 

nudności poprzez częste upusty 

krwi w ilości 6 uncji (170 g) co 

kilka tygodni. 

Plazmafereza 

      Nadmierna ilość przeciwciał we 

krwi można też zmniejszyć zabiega-

mi plazmaferezy, które polegają na 

upuście 400 cm 3 krwi, a następnie 

szybkim odwirowaniu erytrocytów 

od osocza, w którym znajdują się 

przeciwciała. Erytrocyty zwraca się 

z powrotem do organizmu dawcy. 

Organizm po około 18 godzinach 

regeneruje ubytek osocza. Zabiegi 

plazmaferezy można powtarzać 

nawet co 3 dni. Kilka takich zabie-

gów znacznie zmniejsza ilość prze-

ciwciał we krwi. 

Plazmafereza 

      Nadmierną ilość przeciwciał we 

krwi można też zmniejszyć zabiega-

mi plazmaferezy, które polegają na 

upuście 400 cm3 krwi, a następnie 

szybkim odwirowaniu erytrocytów 

od osocza, w którym znajdują się 

przeciwciała. Erytrocyty zwraca się 

z powrotem do organizmu dawcy. 

Organizm po około 18 godzinach 

regeneruje ubytek osocza. Zabiegi 

plazmaferezy można powtarzać 

nawet co trzy dni. Kilka takich za-

biegów znacznie zmniejsza ilość 

przeciwciał we krewi. 

 

Leukofereza 

      Na separatorach krwi wykonuje 

się zabiegi leukoferezy. Oddziela 

się leucocyty od pozostałych ele-

mentów krwi. Leukocyty zawierają 

limfocyty T oraz limfocyty B, które 

biorą udział w produkcji przeciw-

ciał. Zmniejszenie ilości limfocy-

tów we krwi wpływa na zmniejsze-

nie produkcji przeciwciał. Wymie-

nione zabiegi obniżają równomier-

nie ilość przeciwciał wszystkich 

rodzajów: anty-A, anty-B, anty-X... 

      Upusty krwi, zabiegi plazmafe-

rezy i leukoferezy są tylko półśrod-

kiem w uzyskaniu poprawy samo-

poczucia. Jeśli na przykład przed 

zabiegiem dana osoba doznawała 

wyraźnego pogorszenia samopoczu-

cia po 4 godzinach przebywania w 

bliskości określonego wydalacza 

haptenów, to przez kilka dni po 

zabiegu można czuć się normalnie i 

mogłoby wydawać się, że nastąpiło 

wyleczenie. Ale po powrocie do 

nieumyślnego sprawcy choroby, 

podczas długotrwałych kontaktów 

nastąpi immunizacja i nawrot cho-

roby. 

      W miarę starzenia się organi-

zmu – co wymaga upływu wielu lat 

– organizm produkuje coraz mniej 

przeciwciał i jeśli nie występuje 

immunizacja, to stopniowo słabnie 

uczulenie na obce hapteny.   

Ryc. 44 
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 DOBRE  RADY 

 

      Choroby haptenowe są ściśle zwią-

zane ze środowiskiem, w którym żyje 

dany człowiek. Lekarz powinien je-

chać do chorego, zobaczyć jego wa-

runki mieszkaniowe, miejsce pracy lub 

przebywania. Częstą przyczyną choro-

by są hapteny wydalane do powietrza 

przez grzyby pleśniowe i mikroby, 

które mają swoje siedlisko na ścianie 

domu, pod podłogą, w piwnicy albo 

blisko domu. Niektóre zwierzęta 

(konie, koty, myszy, szczury, ptaki) 

mogą wydalać chorobotwórcze dla 

danych osób hapteny. Tynki na ścia-

nach, sienniki, materace, tapczany, 

fotele, krzesła, pościele, poduszki, 

pierzyny, kołdry, odzież mogą być 

nasiąknięte haptenami dawnych użyt-

kowników. W takich przypadkach 

należy ściany dobrze zmyć wodą i 

pomalować, a zagrzybione tynki ze-

rwać i założyć nowe tynki. Spleśniałe 

podłogi i belki wymienić na nowe oraz 

dobrze zabezpieczyć przed pleśnie-

niem. Stare sienniki i materace wyrzu-

cić i kupić nowe. W starych fotelach i 

tapczanach zmienić tapicerkę. Używa-

ne przez inne osoby kołdry, pościel, 

pierzyny i poduszki należy wymoczyć 

i wypłukać razem z pierzem w kilka-

krotnie zmienianej wodzie. Używaną 

przez inne osoby odzież należy przed 

założeniem wymoczyć i wyprać w 

kilkakrotnie zmienianej wodzie. 

      Zwrócić należy też uwagę na środ-

ki do impregnacji drewna, bowiem 

niektóre nie są dozwolone do stosowa-

nia w mieszkaniach. Także niektóre 

farby nie nadają się do malowania 

przedmiotów we wnętrzu mieszkań, 

dlatego przed malowaniem należy 

zapoznać się z instrukcją danej farby. 

      Rośliny ozdobne w mieszkaniu też 

mogą wydalać do powietrza szkodliwe 

dla niektórych osób hapteny. W przy-

padku, gdy trudno jest zapewnić dobrą 

wentylację mieszkania, to niektórych 

roślin ozdobnych nie powinno się trzy-

mać w mieszkaniu. 

      Należy wysłuchać chorego. Ważna 

jest kolejność zdarzeń. Jeśli choroba 

wystąpiła przed małżeństwem, to nale-

ży pamiętać, że zawarcie małżeństwa 

poprzedzają kontakty przedmałżeń-

skie, które mogły zapoczątkować cho-

robę. 

      Przetoczenia obcej krwi, cesarskie 

cięcia, skomplikowane porody, szcze-

pienia, choroby wirusowe, bakteryjne i 

grzybicze mogły spowodować immu-

nizację prowadzącą do uczulenia na 

nowe rodzaje haptenów. 

      Sprawdzić należy też, czy we wło-

sach i na skórze nie występują grzyby 

pleśniowe, czy nie ma nadżerek i trud-

no gojących się ran, czy zęby są zdro-

we, czy między palcami stóp nie ma 

pęknięć na skórze i czy paznokcie u 

rąk i nóg nie są zdeformowane, co 

może świadczyć o grzybicy. W takich 

przypadkach należy zalecić leczenie. 

      Grzyby pleśniowe we wnętrzu 

organizmu trudno jest wykryć, dlatego 

wykrywaniem i leczeniem grzybic 

powinni zająć się specjaliści. Grzyby 

wewnątrz organizmu mogą powodo-

wać zwiększenie opadania krwinek, co 

ujawnia się podczas badań OB. 

      Może się też zdarzyć, że dany ga-

tunek grzybów żyjących na skórze lub 

we włosach na głowie jest obojętny, 

nieszkodliwy dla zdrowia nosiciela. 

Ale może być szkodliwy dla osoby, z 

którymi nosiciel ma kontakty intymne, 

np. kontakty miłosne. U partnera mogą 

pojawić się wysypki alergiczne, obrzę-

ki, swędzenie i choroby powodowane 

przez wdychanie haptenów. W takim 

przypadku leczenie przyczynowe nale-

ży przeprowadzić nie na chorym, ale 

na jego zdrowym partnerze, likwidując 

dany gatunek grzybów, którego jest 

nosicielem. 

      Grzyby pleśniowe nie lubią środo-

wiska kwaśnego, dlatego zaleca się 

jeść kiszoną kapustę, kiszone ogórki, 

cytryny, miód, zakwaszać potrawy. 

Grzyby pleśniowe można też zwalczać 

przegrzewaniem organizmu, np. kąpie-

lami w saunie, ale osoby chore, z po-

wodu możliwości zasłabnięcia, powin-

ny zachować ostrożność i przed kąpie-

lą w saunie skonsultować się z leka-

rzem. 

      Leczeniem wszelkich grzybic zaj-

mują się specjaliści, więc należy do 

nich zwracać się po poradę. 

      Obecnie w Polsce łatwo jest zba-

dać grupy krwi chorego i osób z nim 

zamieszkałych. Na podstawie tabelki 5 

można ustalić prawdopodobieństwo 

naturalnego uczulenia na ludzkie anty-

geny. Na podstawie wiedzy o immuni-

zacji określa się prawdopodobieństwo 

odpornościowego uczulenia na hapte-

ny ludzi, zwierząt, roślin i mikrobów. 

W uzasadnionych przypadkach należy 

zwrócić się do specjalistów w labora-

toriach, żeby w próbówce zbadano, co 

się stanie we krwi chorego, jeśli doda 

się do niej pot domniemanego sprawcy 

choroby. Od wyników rozpoznania 

zależy sposób leczenia. Przy uczuleniu 

na ludzkie hapteny wskazane jest ogra-

niczenie częstości i długotrwałości 

więzi fizycznej w małżeństwie. Cza-

sem konieczna jest separacja organi-

zmów o konfliktowej budowie che-

micznej. 

      Jeśli choroba pojawiła się nagle, po 

immunizacji, np. po przetoczeniu krwi, 

po poronieniu albo skomplikowanym 

porodzie, to może być wskazana cza-

sowa separacja małżonków, a nawet 

czasowa separacja matki od dziecka, 

aż do czasu znacznego osłabienia 

uczulenia. 

      Jeśli budowa chemiczna organi-

zmu jest taka, że bez immunizacji, 

czyli w naturalny sposób ktoś jest sil-

nie uczulony na hapteny małżonka, to 

nie ma co liczyć na osłabienie uczule-

nia, co jest przykre i szokujące, bo-

wiem leczenie poprzez separację ludzi 

jest sprzeczne z pragnieniami ludzi i 

poglądami na etykę, moralność i wie-

rzenia. Zakochani chcą być ze sobą. 

Gdy więź fizyczna jest przyczyną cho-

roby, to zerwanie tej więzi może naru-

szyć więzi gospodarcze i duchowe. 

Naruszenie więzi małżeńskich może 

niekiedy postawić chorego człowieka 

w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 

      Gdy hapteny jednego z małżonków 

są groźne dla zdrowia i życia drugiego 

małżonka, to po udowodnieniu tego 

zjawiska niektórzy zainteresowani 

mogą się starać o unieważnienie mał-

żeństwa. Uważam, że takie decyzje 

powinny być przyjmowane ze zrozu-

mieniem zarówno przez byłych mał-

żonków, jak i przez ludzi ze środowi-

ska, w którym żyją. Byli małżonkowie 

powinni zachować wobec siebie szacu-

nek, życzliwość i zrozumienie sytuacji, 

w której się znaleźli wbrew własnej 

woli. Sprawą najważniejszą jest fakt, 

żeby żyjący w separacji małżonkowie 

pamiętali o swoich dzieciach, które 

chcą mieć poczucie bezpieczeństwa i 

szanujących się rodziców. 

      Zawsze należy zalecać prace i dłu-

gotrwałe przebywanie na świeżym 

powietrzu. Osłabione chorobą mięśnie 

wzmacniają się poprzez intensywne 

ćwiczenia rehabilitacyjne i pracę fi-

zyczną. Jeśli chory nie może chodzić, 



   Nr 01 (77)  Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r.         czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 13 

powinien ćwiczyć mięśnie w wodzie. 

Pływanie można połączyć z masażem 

wodnym. 

      Już obecnie można byłoby utwo-

rzyć poradnie dla kandydatów do 

małżeństwa. Można już wdrażać wie-

dzę o chorobach haptenowych do 

leczenia skutecznego, albo przyczy-

nowego, ale główną przeszkodą jest 

fakt, że ta wiedza z trudem dociera do 

ludzkich umysłów. Wiele osób woli 

nic nie wiedzieć o chorobach hapte-

nowych, bo od tej wiedzy można się 

rozchorować. Po pierwszym zetknię-

ciu się z taką wiedzą niektórzy wyra-

żają swoje obawy, bo nie wiadomo co 

się stanie, gdy ludzie zaczną się sto-

sować do zaleceń profilaktyki. 

      Uważam, że należy spojrzeć 

prawdzie w oczy i zapobiegać choro-

bom haptenowym oraz leczyć je sku-

tecznie, przyczynowo, a nie jak dotąd 

– objawowo, nieskutecznie, łagodzić 

tylko przebieg choroby za pomocą 

leków, które nie leczą i mają wręcz 

szkodliwe działanie uboczne. 

      Ponieważ choroby haptenowe 

występują najczęściej w rodzinie, 

dlatego kandydaci na małżonków 

mogą stosowac proste testy: 

1/. Delikatnie położyć wewnętrzną 

stronę dłoni (wielkie skupisko gru-

czołów potowych) przy nosie partne-

ra. Normalnie oddychać przez jedną 

do kilku godzin. U obojga powinno 

utrzymywać się dobre samopoczucie. 

2/. Po namiętnych pocałunkach z wy-

mianie śliny nie powinno wystąpić 

zapalenie gardła, podwyższenie tem-

peratury, wysypka alergiczna, obrzęk, 

swędzenie, ból głowy, ślepnięcie, 

omdlenie, ani inne dolegliwości. 

3/. U alergologa, podczas testów na 

skórze z rozmaitymi antygenami, 

można wykonać test ze śliną osoby, z 

którą chory współżyje (opis testu jest 

w rozdziale „Fragmenty listów” – list 

nr 57). 

 

NA  ZAKONCZENIE 

 

      Prawdopodobieństwo wystąpienia 

choroby powodowanej ludzkimi hap-

tenami w powietrzu istnieje tam, 

gdzie przy niedostatecznym dopływie 

świeżego powietrza do oddychania, w 

bezpośredniej bliskości przebywają 

co najmniej dwie osoby o zróżnico-

wanej budowie antygenowej. Dwie 

osoby o jednakowych wszystkich 

antygenach nie oddziałują na siebie 

szkodliwie, ale takie organizmy nie 

istnieją, za wyjątkiem bliźniąt jedno-

jajowych. Dość często natomiast spo-

tyka się osoby o zbliżonej budowie 

antygenowej. 

      Przy tej okazji chcę nadmienić, że 

już od dawna znane jest pedagogom 

zjawisko, że pary bliźniąt jednojajo-

wych bardzo dobrze czują się ze sobą 

i lubią ze sobą przebywać. Im wystar-

cza własne towarzystwo. One, w po-

równaniu z bliźniętami dwujajowymi 

(o różnej budowie antygenowej), 

znacznie częściej nie chcą nawiązy-

wać kontaktów z innymi dziećmi. Z 

tego powodu bliźnięta jednojajowe są 

przez pedagogów określane jako pary 

„nierozłączne”. Rozłączenie takich 

par jest przedmiotem szczególnej 

troski wielu pedagogów, bowiem 

pary bliźniąt jednojajowych potrafią 

razem przejść przez życie i nie czują 

potrzeby obcowania z innymi ludźmi 

[64]. (…).” 

 

  

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
http://bon-coin-sante.com
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                                  POEZJA 

Janusz Ignacy Borkowski 
 

 

 

Nasze życie 
 

Życie nie daje nam w równej mierze... 

By jeden miał, drugiemu zabierze... 

Rządzi i dzieli nadzwyczaj nieszczerze... ! 

 

Bogacze – biedni, zwycięzcy – przegrani... 

Podwładni i ci, co na szefów wybrani... 

Łachmaniarze i modnie, stylowo ubrani... 

 

Uśmiechnięci i Ci, co od łez się zanoszą,,, 

Nasyceni i Ci, co po grosz dłonie wznoszą... 

Zdrowi i Ci, co ból ledwie znoszą... 

 

Podzieliło nas życie jak chciało, niezgrabnie... 

Na część patrzy srogo, na innych powabnie... 

Tym drogi plącze, tym ścieli jedwabnie... 

 

Niesprawiedliwa hierarchia ważności... 

Zatracenie idei w hałasie próżności... 

Zanik w Opatrzność Bożą ufności... 

 

A może to wszystko sens jakiś posiada... ? 

Może swój cel ma ta ziemska biesiada... ? 

Może specjalnie zło z dobrem zasiada ? 

 

Nie wiem... Lecz gdybym nie przeżył nigdy cierpienia, ! 

Nie doceniałbym tego, że w ulgę się zmienia... !! 

I nie znalazłbym blasku, nie widząc wpierw cienia... !!! 

 

 

 

Janusz Ignacy Borkowski 

Rzadka Wola dn. 3 luty 2013 r. 
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Droga do Kościoła w Dąbiu Kuj.  
 

Im droga trudniejsza, tym cel jest cenniejszy … 

A są takie drogi, co warto je przebyć … 

Od wszelkich zdolności jest upór ważniejszy … 

A są takie miejsca, że nie sposób tam nie być …! 

 

Takim miejscem dla mnie jest Kościół Święty … 

A – drogą – wędrówka na Mszę Św. coniedzielną 

Niezwykłą troską ten dzień jest objęty,  

Mszę każdą z uwagą czczę niepodzielną! 

 

Kiedyś ta droga była błotnista … 

Uległa na deszcze i wszelkie roztopy … 

Ciężka do przejścia, na wpół kamienista.  

Mierzyły ją często me kujawskie stopy …! 

 

A mierzyły z radością, bo zawsze wiedziałem  

Że na końcu jest Kościół w Dąbiu, mego życia ostoja … 

I choć łatwo nie było, ja tak bardzo chciałem  

Być tam gdzie pragnęła, być dusza moja …! 

 

Pamiętam te redeckie lipy i wierzby przydrożne,  

Te cudy natury spotykane po drodze.  

Pamiętam, jak rwały się nogi pobożne 

W wiosennej radości i jesiennej trwodze …! 

 

To tak jak z drogą do Boga …, do Nieba … 

Jest długa i kręta, bogata w trudności.  

I wiary głębokiej, wiary potrzeba  

By dotrzeć do celu …, do Bożej miłości !!! 

 

 

Janusz Borkowski  

Redecz Krukowy dn. 24 grudnia 1977 r.  

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
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dzie? Jak może wyglądać Gietrz-

wałd obecnie? Itp.  

      Później nastało życie dorosłe i 

marzenie o byciu w Gietrzwałdzie 

uległo jakby zamazaniu. Od tam-

tych dziecięcych marzeń upłynęło 

wiele lat, nawet bardzo wiele lat, 

kilka dziesięcioleci. I nagle marze-

nie stało się rzeczywistością. 

      Jadąc z Olsztyna do Ostródy 

odwiedziłem Gietrzwałd. Miejsco-

wość Gietrzwałd jest dosłownie 

kilka metrów od szosy głównej. 

Majestatycznie wznosi się na wzgó-

rzu piękny strzelisty kościół. Po 

wjechaniu do Gietrzwałdu jechałem 

wolno, szukając miejsca postojowe-

go jak najbliżej kościoła. Znalezie-

nie miejsca postojowego w bliskim 

sąsiedztwie kościoła okazało się 

jednak bardzo trudnym zadaniem, 

ale w sumie wykonalnym. Ruch jest 

tutaj bardzo duży, również samo-

chodowy.  

      Autokarów z różnymi rejestra-

cjami było bardzo dużo, samocho-

dów osobowych jeszcze więcej, a 

najwięcej było pieszych. W tej całej 

ciżbie doszliśmy do kancelarii w 

której to zostaliśmy bardzo chłodno 

potraktowani przez kanonika peł-

niącego dyżur. Kanonik był bardzo 

nieuprzejmy jakby zadufany w so-

bie. Zupełnie nie interesował kano-

nika  nasz dziennikarz, który chciał 

za darmo przedstawić Sanktuarium 

Maryjne w Gietrzwałdzie. Kanonik 

nie udzielił nam żadnej informacji, 

nie odpowiedział na żadne pytanie, 

a odesłał nas do dewocjonaliów po 

kupno stosownej książki. Dyżurują-

cy kanonik nie potrafił też wyjaśnić 

dlaczego w kościele nie ma tablicy 

informacyjnej dotyczącej historii 

kościoła. 

 

      A w cywilizowanym świecie 

przyjęte jest, że dziennikarze otrzy-

mują w prezencie materiały, które 

mogą wykorzystać przy publikacji. 

Ale w Gietrzwałdzie jest inaczej. 

 

      W dewocjonaliach jest chyba 

wszystko co można sprzedać, są 

różne pamiątki, kartki, książeczki, 

foldery, świece przypominających 

woskowe, itp.  

      W biurze kancelarii były rów-

nież folderki z napisem, cyt.: 

„Miejsce objawień Matki Bożej 

GIETRZWAŁD 1877” Folderek 

zwrócił naszą uwagę pięknym wize-

runkiem Matki Bożej umieszczo-

nym nad zespołem kościelnym. 

Zdawało się, że jest to folderek 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

GIETRZWAŁD 
Sanktuarium Maryjne 

Wjeżdżamy do Gietrzwałdu, 

małej wsi na Warmii. 
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Sanktuarium i budynki przynależne. 

Na wprost kancelaria a w głębi kościół, 

po lewej dewocjonalia, po prawej Dom 

Pielgrzyma.  
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przedstawiający informację doty-

czącą przede wszystkim objawienia 

Matki Bożej w 1877 roku. Ale nie-

stety, w folderku zareklamował się 

przede wszystkim Zakon Kanoni-

ków Regularnych Laterańskich i 

zajął dwie środkowe strony folder-

ku.  

      Natomiast o wydarzeniu naj-

ważniejszym, czyli o samym obja-

wieniu Matki Bożej jest tylko kilka 

zdań na ostatniej czwartej stronie 

folderku, pominięto nawet informa-

cję dotyczącą mocy uzdrawiania 

cudownego źródełka. 

      W folderku brakuje nawet pod-

stawowych informacji typu: kto 

jest jego autorem i gdzie został 

wydrukowany. Ale jest zaznaczo-

ne, cyt.: „Jeśli chciałbyś wstąpić do 

Zakonu Kanoników Regularnych 

Laterańskich, zapraszamy Cię do 

naszego klasztoru w Krakowie; i są 

dwa adresy, adres seminarium w 

Krakowie.” i jest oczywiście adres. 

      Natomiast na ostatniej czwartej 

stronie jest adres Sanktuarium Mat-

ki Bożej Gietrzwałdzkiej, który 

brzmi: 

www.sanktuariummaryjne.pl” 

      Klikając na odpowiednie pozy-

cje na podanej stronie internetowej 

można dowiedzieć się więcej. Przy-

kładowo na stronie internetowej: 

http://sanktuariummaryjne.pl/

page/77/historia-sanktuarium  moż-

na przeczytać o historii kościoła; 

czyli można zapoznać się z infor-

macją która powinna być umiesz-

czona w widocznym miejscu na 

tablicy przy drzwiach wejściowych 

do kościoła, cyt.: Historia Sank-

tuarium 

      Gietrzwałd leży w połowie dro-

gi między Ostródą i Olsztynem, na 

skraju  południowej  Warmii,  oto-

czony niewielkimi wzgórkami nad 

rzeką  Giłwą,  prawym dopływem 

Pasłęki.  Akt  lokacyjny  osadzie 

wydała 19 maja 1352 roku War-

mińska Kapituła Katedralna. 

      Na początku na górce, łagodnie 

spadającej ku rzece, postawiono 

drewnianą kaplicę. Prawdopodob-

nie w tym samym czasie powstała 

parafia. Pierwszym znanym pro-

boszczem był Jan Sternchen (1405-

1409). W czasie wojny polsko-

krzyżackiej 1410-1414 wieś i ka-

plica zostały zniszczone. W XV 

wieku postawiono jednonawowy 

kościół gotycki na podmurówce z 

kamienia. Konsekrował go 31 mar-

ca 1500 roku pod wezwaniem Na-

rodzenia Najświętszej Panny Marii 

biskup Jan Wilde, sufragan war-

miński. 

      Kościół był wiele razy przebu-

dowywany. Pierwszy raz kapitalne-

go remontu i dostosowania kościo-

ła do stylu renesansowego dokona-

no pod koniec XVI wieku. Potem, 

Po prawej cudowne źródełko. Ale 

brakuje tablicy informacyjnej. 

http://www.sanktuariummaryjne.pl
http://sanktuariummaryjne.pl/page/77/historia-sanktuarium
http://sanktuariummaryjne.pl/page/77/historia-sanktuarium
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Obraz Cudownego Objawienia w przybliżeniu. 
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Stacje drogi krzyżowej. 

Miejsce Objawienia znajduje się po lewej 

stronie przy wejściu głównym do kościoła. 



Nr 01 (77) Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r.              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 21                                                                         

w okresie baroku, świątynię wypo-

sażono w nowe ołtarze. 11 czerwca 

1790 roku biskup Ignacy Krasicki 

nadał świątyni dwa nowe tytuły: 

świętego Jana Ewangelisty i świę-

tych Apostołów Piotra i Pawła. W 

XIX wieku ks. proboszcz Józef 

Jordan (1863-1869) doprowadził do 

rozbudowy kościoła, wzmocnił 

fundamenty i ściany. 

      Gietrzwałd stał się sławny dzię-

ki Objawieniom Matki Bożej, które 

trwały od 27 czerwca do 16 wrze-

śnia 1877 roku. (…).” 

 

Skrótowa informacja dotycząca 

objawienia Matki Bożej zawarta w 

folderku wywołuje pytanie podsta-

wowe: Co jest ważniejsze dla piel-

grzyma przybyłego do Gietrzwałdu, 

nabór do zakonu, czy historia obja-

wienia Matki Bożej i historia miej-

scowości? 

 

      Na tej samej stronie interneto-

wej: http://sanktuariummaryjne.pl/

page/77/historia-sanktuarium  moż-

na przeczytać też, cyt.: „Obecny 

kształt przybrała świątynia bezpo-

średnio po objawieniach, kiedy 

proboszczem był ks. Augustyn We-

ichsel (1869-1909). (…). 

      13 sierpnia 1945 roku opiekę 

nad sanktuarium gietrzwałdzkim 

powierzono Zakonowi Kanoników 

Regularnych Laterańskich. (…) Na 

mocy bulli papieża Pawła VI z dnia 

2 lutego 1970 roku kościół w Gie-

trzwałdzie otrzymał tytuł bazyliki 

mniejszej.” 

 

      Celem pełniejszego obrazu na-

leży jeszcze wrócić do folderku w 

którym to informacja zawarta na 

czwartej stronie ma brzmienie, cyt,: 

<Gietrzwałd to jedyne w Polsce, a 

jedno z dziewięciu na świecie, 

miejsce objawień maryjnych za-

twierdzonych przez Kościół. Matka 

Boża ukazywała się na klonie trzy-

nastoletniej Justynie Szafryńskiej i 

dwunastoletniej Barbarze Samu-

lowskiej. Objawienia trwały od 27 

czerwca do 16 września 1877 roku. 

Matka Boża przedstawiła się jako 

Najświętsza Maryja Panna Niepo-

kalanie poczęta. Głównym przesła-

niem objawień jest wezwanie do 

Modlitwy Różańcowej oraz zapew-

nienie: „Nie smućcie się, bo ja zaw-

sze będę przy was”.> 

 

      Natomiast znacznie bardziej 

rozbudowana jest informacja doty-

cząca Zakonu Kanoników Regular-

nych Laterańskich i ma brzmienie, 

cyt.: <Zakon Kanoników Regular-

nych Laterańskich. Kustoszami 

Sanktuarium w Gietrzwałdzie są 

Kanonicy Regularni Laterańscy – 

jeden z najstarszych zakonów ist-

niejących w Kościele. Za swego 

Ojca Duchowego zakon uznaje św. 

Augustyna – biskupa Hippony, 

który rozwinął ideę tworzenia 

Miejsce w którym stał KLON. 

http://sanktuariummaryjne.pl/page/77/historia-sanktuarium
http://sanktuariummaryjne.pl/page/77/historia-sanktuarium
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Tablica informacyjna przy kapliczce w miejscu gdzie było objawienie.  
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wspólnot księży łączących życie 

mnisze z działalnością apostolską. 

Z zakonu wywodzi się ponad 100 

świętych oraz kilku papieży. Do 

Polski przybyli w XI wieku. Pierw-

sze klasztory powstały w Trze-

mesznie, Czerwińsku, Wrocławiu i 

Mstowie. W 1405 roku przybyli do 

Krakowa. Obecnie Kanonicy Regu-

larni Laterańscy podejmują posługę 

duszpasterską na całym świecie, 

posługują w kilkunastu parafiach w 

Polsce oraz prowadzą Ośrodek Te-

rapii Uzależnień w Starych Ju-

chach. Zakon opiera swoją ducho-

wość na Regule św. Augustyna. 

Zakonnicy składają 3 śluby: posłu-

szeństwa, czystości i życia wspól-

nego bez własności. Dewizą zako-

nu są słowa zaczerpnięte z Dziejów 

Apostolskich: „Jedno serce i jedna 

dusza”.>  

      Na stronie internetowej: https://

p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Objawienia_w_Gietrzwa%C5%

82dzie  można przeczytać, cyt.: 

„Objawienia w Gietrzwałdzie – 

seria jedynych zatwierdzonych 

przez Kościół objawień w Polsce, 

które wydarzyły się we wsi Gietrz-

wałd (na Warmii) w roku 1877, 

kiedy to od 27 czerwca do 16 wrze-

śnia, na przykościelnym klonie, 

Matka Boża objawiała się dwóm 

dziewczynkom. Objawienia były 

badane przez władze kościelne w 

trakcie ich trwania. Maryja miała 

powiedzieć, że Kościół na ziemiach 

polskich nie będzie prześladowany, 

a polskich kapłanów będzie więcej, 

jeśli ludzie będą się modlić i odma-

wiać różaniec. Przemawiała do nich 

po polsku, w gwarze warmińskiej. 

Wzmocniło to ruch polski na War-

mii, zacieśniło więzi między Ko-

ściołem katolickim a polskim ru-

chem patriotycznym, a także utrwa-

liło kult maryjny w Polsce.” 

      Na tej samej stronie interneto-

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

Objawienia_w_Gietrzwa%C5%

82dzie  można przeczytać, cyt.: 

„Władze pruskie odnosiły się do 

objawień negatywnie. Odpowiedzi 

Matki Boskiej przekazane przez 

wizjonerki przyniosły wtedy pocie-

szenie Polakom. Rozpowszechniło 

się przekonanie, że przepowiednie 

się wypełniły. Dlatego też Polacy 

ze wszystkich dzielnic rozbioro-

wych gromadnie pielgrzymowali 

do Gietrzwałdu. Ostatniego dnia 

objawień wizjonerki opowiedziały, 

że Matka Boska pobłogosławiła 

pobliskie źródełko, z którego to 

woda po dziś dzień podobno uzdra-

wia chorych. W miejscu objawień 

postawiono kapliczkę z wizerun-

kiem Matki Boskiej. Z klonu za-

chował się tylko kawałek drewna, z 

którego wykonano krzyż. (…). 

      Do Sanktuarium Maryjnego w 

Gietrzwałdzie co roku przybywają 

liczne grupy pielgrzymów (w ostat-

nich latach łącznie około 1 miliona 

rocznie[2]).” 

 

      Natomiast na miejscu przy źró-

dełku nie ma tablicy informacyjnej 

o cudownym źródełku; informacje 

takie można uzyskać na przykład 

na  stronie  internetowej:  http://

www.fronda.pl/a/tak-dziala-

cudowne-zrodelko-w-sanktuarium-

w-gietrzwaldzie,79460.html   cyt.: 

<Od  początku  trwania  objawień 

dziewczynki  pytały  Maryję,  czy 

przybywający  chorzy  pielgrzymi 

doznają uzdrowienia. Matka Boża 

obiecywała,  że  ludzie  otrzymają 

łaskę  uzdrowienia,  ale  potrzebna 

jest modlitwa, pokuta, często Msza 

św. odprawiona w intencji chorego. 

      Dnia 8 września 1877 roku Naj-

świętsza  Maryja  Panna  obiecała 

pobłogosławić  źródełko  na  ziemi 

parafialnej pod laskiem.  

      Aby  nie  robić  zamieszania  i 

tłoku,  nie  powiadomiono  o  tym 

pielgrzymów. O godzinie siódmej 

wieczorem udały się do źródła wi-

zjonerki, kapłani i kilkanaście osób 

świeckich. Przy źródełku na głos 

dzwonu  kościelnego  odmówiono 

Anioł Pański, potem Litanię Lore-

tańską, w czasie której wizjonerki 

miały objawienie. Wtedy to Matka 

Boża miała pobłogosławić źródełko 

i wszystkich obecnych. Po odśpie-

waniu Salve Regina, O Sanctissima 

i  Magnificat,  wszyscy  powrócili 

pod kościół na nabożeństwo różań-

cowe.  

      Pielgrzymi od lat czerpią z nie-

go wodę, którą przynosił ulgę cier-

piącym i liczne uzdrowienia. Sam 

akt  błogosławieństwa  został 

uwieczniony  figurą  Niepokalanej 

Dziewicy. 

(…) W Gietrzwałdzie wiele osób 

doznało pokrzepienia duchowego i 

uzdrowienia z choroby, chociaż nie 

były one poddane orzeczeniu komi-

sji lekarskiej. Niektóre osoby zło-

żyły jednak stosowne oświadcze-

nia, ustne lub pisemne. Bardzo czę-

      Tekst informacyjny na tablicy umieszczonej przy kapliczce w miejscu gdzie było objawienie jest napisany 

w trzech językach: polski, angielski, niemiecki. Celem lepszej czytelności przepisany publikujemy, cyt.: 

„Drogi Pątniku, w tym miejscu od 27 czerwca do 16 września 1877 roku, na klonie objawiała się niemalże 

codziennie Matka Boża dwóm warmińskim dziewczynkom – 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Bar-

barze Samulowskiej, rozmawiając z nimi po polsku. Przedstawiła się im jako Niepokalanie Poczęta. Wzywała 

do modlitwy różańcowej, pokuty i trzeźwości. Na pytania kierowane do Niej za pośrednictwem wizjonerek, a 

dotyczące spraw osobistych, jak również całego Kościoła, zawsze odpowiadała <Odmawiajcie różanie>. 

      8 września Matka Boża pobłogosławiła źródełko znajdujące się na skraju lasu. 11 września 1977 r. Obja-

wienia Maryjne w Gietrzwałdzie, jako jedyne w Polsce, zostały uznane za autentyczne specjalnym dekretem 

Biskupa Józefa Drzazgi. 

      W czasie objawień dziewczynki pytały Maryję również o swoje życie, usłyszały wówczas, że powinny 

wstąpić do klasztoru. Obie wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Po odbyciu w Chełmnie postulatu 

wyjechały do Paryża i rozpoczęły nowicjat. 2 lutego 1889r. złożyły śluby zakonne. Justyna Szafryńska wystą-

piła ze Zgromadzenia po czternastu latach, po wygaśnięciu ślubów zakonnych. Barbara Samulowska po kilku-

letniej pracy we Francji wyjechała na misję do Gwatemali, gdzie była przełożoną Domu Zakonnego i dyrek-

torką Szpitala Głównego. Przez pewien okres czasu była również dyrektorką szpitala w miejscowości Anti-

gua. Zmarła w opinii świętości w Gwatemali 6 grudnia 1950 roku.” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gietrzwałd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gietrzwałd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warmia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_(roślina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Boża
https://pl.wikipedia.org/wiki/Różaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_warmińska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_maryjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Królestwo_Prus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Narodzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Narodzenia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Gietrzwałdzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_w_Gietrzwałdzie#cite_note-2
http://www.fronda.pl/a/tak-dziala-cudowne-zrodelko-w-sanktuarium-w-gietrzwaldzie,79460.html
http://www.fronda.pl/a/tak-dziala-cudowne-zrodelko-w-sanktuarium-w-gietrzwaldzie,79460.html
http://www.fronda.pl/a/tak-dziala-cudowne-zrodelko-w-sanktuarium-w-gietrzwaldzie,79460.html
http://www.fronda.pl/a/tak-dziala-cudowne-zrodelko-w-sanktuarium-w-gietrzwaldzie,79460.html


str. 24              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 01 (77) Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r. 

Wejście główne do kościoła/sanktuarium. I zaraz po lewej stronie za murem jest 

miejsce objawienia. Nie wiemy, dlaczego na Obrazie Cudownego Objawienia 

przedstawiony jest inny układ posadowienia kościoła i ukształtowania terenu.  
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sto są one potwierdzone świadec-

twami lekarskimi w czasie choroby, 

często nieuleczalnej, jak i po wy-

zdrowieniu.  

      W  roku  1962  ks.  Franciszek 

Węglarczyk CRL założył "Księgę 

łask i uzdrowień otrzymanych za 

przyczyną NMP w Gietrzwałdzie"> 

 

      A  na  stronie  internetowej 

https://ekai.pl/140-lat-temu-matka-

boza-objawila-sie-w-gietrzwaldzie/  

można  przeczytać,  cyt.: 

„Gietrzwałd jest jedynym w Polsce 

i jednym z 12 na świecie miejsc 

objawień  maryjnych  uznanych 

przez Stolicę Apostolską za auten-

tyczne. (…) Gietrzwałd (niem. Die-

trichswalde) został założony przez 

Warmińską  Kapitułę  Katedralną. 

Przywilej lokacyjny wystawiono 19 

maja 1352 r. Odbiorcą przywileju 

był  zasadźca Dittrich, od którego 

imienia osada przyjęła swą nazwę. 

Na przełomie XIV i XV w. wybu-

dowano na jej terenie kościół. Kult 

Najświętszej Maryi Panny w Gie-

trzwałdzie  datuje  się  od  drugiej 

połowy XIV wieku. (…). 

      Gietrzwałd  zamieszkiwali  naj-

pierw potomkowie  dawnych  Pru-

sów, a potem głównie „Warmiacy”, 

potomkowie przybyszów z Polski, 

którzy od XIV wieku zasiedlali ten 

teren.  Posługiwali  się  charaktery-

styczną gwarą,  która do XIX w. 

pozostawała pod wpływem literac-

kiego języka polskiego, który był 

językiem literatury religijnej.  

      Po pierwszym rozbiorze nastą-

piło  oderwanie Warmii  od reszty 

Polski i wówczas zaczęła tam przy-

bywać  także  ludność  niemiecka. 

Spowodowało to przyswojenie licz-

nych  germanizmów.  W  gwarze 

warmińskiej  charakterystyczne  są 

też  nieliczne  zapożyczenia  leksy-

kalne z dawnego języka pruskiego. 

(…). W 1873 r. język polski został 

zabroniony we wszystkich szkołach 

warmińskich, a pod wpływem Kul-

turkampfu zaczęto rugować z War-

mii niepokornych kapłanów i zgro-

madzenia  religijne,  z  wyjątkiem 

tych, które zajmowały się działal-

nością charytatywną. (…). 

       27 czerwca 1877 r.  13-letnia 

Justyna Szafryńska wracała z ko-

ścioła w Gietrzwałdzie do domu. 

Przygotowywała się do I Komunii 

świętej i właśnie zdała egzamin u 

proboszcza, ks. Augustyna Weich-

sela. Gdy na głos dzwonu odmówi-

ła Anioł Pański, na klonie rosnącym 

koło plebanii zobaczyła niezwykłą 

jasność, a w niej biało ubraną po-

stać, siedzącą na złocistym tronie, 

udekorowanym perłami. Po chwili 

zauważyła jasny blask zstępujący z 

nieba i anioła ze złotymi skrzydła-

mi,  w białej  szacie.  Gdy dziew-

czynka  odmówiła  Pozdrowienie 

Miejsce objawienia, po lewej stronie 

przy wejściu głównym do kościoła. 

https://ekai.pl/140-lat-temu-matka-boza-objawila-sie-w-gietrzwaldzie/
https://ekai.pl/140-lat-temu-matka-boza-objawila-sie-w-gietrzwaldzie/
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Anielskie,  postać  podniosła  się  z 

tronu i wraz z aniołem uniosła się 

do nieba. Tak rozpoczęły się obja-

wienia Matki Bożej, które trwały do 

16 września. (…).  

      Objawienia  wstrząsnęły  War-

mią i życiem lokalnej społeczności. 

Z perspektywy coraz trudniejszego 

położenia ludności polskiej w pań-

stwie pruskim potraktowano je jako 

ważny znak, symbol obrony zarów-

no katolików, jak i polskiej społecz-

ności. Polacy ze wszystkich zabo-

rów zaczęli gromadnie nawiedzać 

Gietrzwałd, aczkolwiek przybywali 

tu  także  pielgrzymi  narodowości 

niemieckiej,  Kaszubi,  Mazurzy, 

Litwini,  itd.  Choć  objawienia  te 

spowodowały  odrodzenie  polsko-

ści, w sensie religijnym miały cha-

rakter  uniwersalny,  owocowały 

odrodzeniem  życia  religijnego  i 

podniesieniem świadomości religij-

nej wiernych oraz ich postaw mo-

ralnych. (…). Co roku do Gietrz-

wałdu 29 czerwca, 15 sierpnia i 8 

września  przybywały  rzesze  pol-

skich pielgrzymów ze wszystkich 

zaborów. Pielgrzymowali też Niem-

cy,  Kaszubi,  Mazurzy  i  Litwini. 

Napływ  pątników  skłaniał  kolej-

nych  proboszczów,  bratanka  ks. 

Augustyna Weichsla, Juliusza, Jana 

Hanowskiego,  Hieronima  Nahlen-

za, Franciszka Klinka do rozbudo-

wy sanktuarium. (…). 

      Po zakończeniu I wojny świato-

wej  (…)  ludność  zamieszkująca 

Warmię, Mazury i Powiśle miała 

zdecydować  o  przyłączeniu  tych 

ziem do nowo powstałego państwa 

polskiego lub o pozostawieniu ich 

w granicach Prus Wschodnich. Wy-

niki plebiscytu były dla Polski dru-

zgocącą klęską. W samym Gietrz-

wałdzie za Polską oddano 178 gło-

sów,  a  za  Prusami  Wschodnimi 

412. (…). 

      Ówczesny  biskup  warmiński, 

Filip  Krementz,  jeszcze  podczas 

trwania objawień w 1877 r. zwołał 

specjalną  komisję  teologów,  by 

gruntownie zbadali sprawę. Komi-

sja przebywała w Gietrzwałdzie już 

od  20  sierpnia,  jeszcze  podczas 

trwania objawień. Zbadała przede 

wszystkim osobowość i wiarygod-

ność dziewczynek, a także treść i 

zgodność ich wypowiedzi oraz od-

działywanie  wydarzeń  na  społe-

czeństwo.” 

 

      Celem pełnego  obrazu  należy 

jeszcze dodać, że obecnie Gietrz-

wałd  jest  pięknym  Sanktuarium 

Maryjnym. Pielgrzymów jest bar-

dzo dużo, toteż bardzo trudno jest 

znaleźć  miejsce  do  zaparkowania 

samochodu.  Rejestracje  pojazdów 

były  najróżniejsze,  bardzo  dużo 

było też autokarów. A do cudowne-

go  źródełka  była  ciągła  kolejka. 

Chcąc  pobrać  wodę  trzeba  było 

stanąć w kolejce. Owszem, kolejka 

bardzo szybko się przesuwała. 
 

Gietrzwałd odwiedził: 

R.Milewski 

Cudowne źródełko. Ale bra-

kuje tablicy informacyjnej. 
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      Zasada jednej rozprawy w spra-

wach cywilnych, sankcje za przewle-

kanie procesów czy rezygnacja z nie-

potrzebnych przesłuchań – to pakiet 

przygotowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości zmian, które rady-

kalnie przyspieszą sądowe postępo-

wania. 
 

      Wprowadzana przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości reforma sądownictwa 

już doprowadziła do skrócenia postępo-

wań w najważniejszych dla Polaków 

sprawach. Radykalną poprawę ma 

przynieść przygotowana nowelizacja 

kodeksów postępowań cywilnego i 

karnego. 

 

Zasada jednej rozprawy 
 

      Regułą w mniej skomplikowanych 

sprawach cywilnych ma być tylko jed-

na rozprawa, na której zapadnie wyrok. 

Temu ma służyć wprowadzenie posie-

dzenia przygotowawczego i obowiązku 

pisemnej odpowiedzi na pozew. 

 

      Pozwany w procesie cywilnym 

będzie zobowiązany do tego, by jesz-

cze przed rozpoczęciem postępowania 

pisemnie odnieść się do zarzutów z 

pozwu. To pozwoli sędziemu na wcze-

śniejsze zapoznanie się z argumentami 

obu stron, występowanie w roli rozjem-

cy, a jeśli nie dojedzie do ugody – to 

sprawne przygotowanie planu rozpra-

wy i wcześniejsze wezwanie stron do 

uzupełnienia dowodów. 

 

      Sprawa w sądzie cywilnym roz-

pocznie się od posiedzenia przygoto-

wawczego. Sędzia będzie zabiegał o 

zawarcie przez strony ugody lub przy-

stąpienie do mediacji. Dziś praktycznie 

każdą sprawę kieruje na rozprawę. W 

rezultacie sądy są zasypywane ogrom-

ną liczbą spraw. 

 

Krótkie terminy 
 

      Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie 

cywilnym nie będzie możliwe już na 

pierwszej rozprawie, to sędzia na po-

siedzeniu przygotowawczym będzie 

zobowiązany od razu wyznaczyć kilka 

następujących bezpośrednio po sobie 

terminów rozpraw. Tak aby nie było 

wielomiesięcznych przerw między ni-

mi. 

 

Zeznania na piśmie 
 

      Przyspieszeniu cywilnych postępo-

wań ma służyć rozszerzenie możliwo-

ści składania zeznań na piśmie. Będzie 

dotyczyć stron postępowania i świad-

ków, którzy nie mogą stawić się na 

rozprawę, np. ze względu na pobyt za 

granicą. 

 

Sankcje za przewlekanie 

postępowań 
 

      W przypadkach celowego przewle-

kania cywilnych postępowań będzie 

można zasądzić wobec strony stosują-

cej wybiegi prawne nawet dwukrotnie 

wyższe odsetki od zasądzonej kwoty i 

podwojone koszty procesu. 

 

Koniec nadużywania zażaleń 
 

      Zmiany w prawie cywilnym mają 

prowadzić do wyeliminowania patolo-

 

DOBRA ZMIANA 

w SĄDACH 
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gicznych praktyk polegających na 

niekończącym się składaniu zażaleń 

w tych samych sprawach, mimo że 

sąd je odrzuca. To częsta i nieetycz-

na metoda stosowana np. przez po-

zwane firmy, które świadomie wy-

dłużają postępowania, chcąc znie-

chęcić oszukane przez siebie osoby 

do kontynuowania procesu. 

 

      Ponawiane zażalenia w już roz-

strzygniętych sprawach będą włącza-

ne do akt bez wydawania przez ten 

sam sąd ponownych decyzji. Tak 

samo będą traktowane inne wnioski 

procesowe składane w celu przewle-

kania postępowania, np. o wykład-

nię, sprostowanie czy uzupełnienie 

orzeczenia albo ponawiane wielo-

krotnie wnioski o wyłączenie sędzie-

go. Takie rozwiązanie nie ogranicza 

praw stron procesu. Nieuwzględnio-

ne zażalenie pozostaną w aktach i 

mogą być dla stron powodem pod-

ważenia wyroku w drugiej instancji. 

 

Szybki tryb dla przedsiębiorców 
 

      Usprawnieniu postępowań w 

sprawach gospodarczych, w których 

stronami są przedsiębiorcy, będą 

służyć szybsze procedury i ustalenie 

zalecanego terminu rozpoznania 

sprawy, który ma być krótszy niż 

sześć miesięcy. 

 

Firmy są profesjonalnie przygotowa-

ne do prowadzenia spraw prawnych i 

dysponują pełną dokumentacją zwią-

zaną ze swoją działalnością, dlatego 

sprostanie przyśpieszonym procedu-

rom zwykle nie jest dla nich proble-

mem. Jeśli jednak uznają przyspie-

szony tryb za niekorzystny dla sie-

bie, będą mogli wnieść o skorzysta-

nie ze „zwykłego” postępowania. 

 

Sądy bliżej ludzi 
 

      Osoby składające pozwy prze-

ciwko firmom, które mają siedziby z 

dala od ich miejsca zamieszkania, 

nie będą zmuszone jeździć do sądów 

tam, gdzie są zarejestrowane te fir-

my. Same będą mogły wybrać, czy 

ich pozew rozpatrzy sąd mieszący 

się w ich miejscowości albo w pobli-

żu, czy też tam, gdzie firma ma sie-

dzibę. A jeśli firma złoży pozew 

przeciwko klientowi, np. za nieopła-

cony rachunek, to sprawa będzie 

rozpatrywana przez sąd właściwy dla 

miejsca zamieszkania klienta, a nie 

np. w Warszawie, gdzie mieści się ta 

firma. 

 

      Ta zmiana to ułatwienie dla Po-

laków, którzy są zmuszani do pono-

szenia kosztów związanych z wyjaz-

dem na rozprawy w odległym od 

nich sądzie. To jednocześnie metoda 

na skrócenia postępowań w spra-

wach cywilnych, których znaczna 

część zostanie przeniesiona z najbar-

dziej obłożonych sądów w dużych 

miastach do sądów w mniejszych 

miejscowościach. 

 

Zwięzłe uzasadnienia 
 

      W pisemnych uzasadnieniach 

wyroków sędziowie nie będą musieli 

przepisywać treści zeznań i doku-

mentów z akt sprawy ani cytować 

orzeczeń Sądu Najwyższego – wy-

starczy zarysowanie istoty problemu. 

Nie będą też musieli odnosić się do 

całości rozstrzygnięcia. 

      To strona, która wniesie do sądu 

o sporządzenie pisemnego uzasad-

nienia, określi, czy oczekuje na pi-

śmie pełnego uzasadnienia, czy tylko 

we fragmencie odnoszącym się do 

tej części wyroku, od której zamierza 

się odwołać. 

 

      Takie rozwiązanie nie tylko od-

ciąży sędziów, którzy zaoszczędzony 

czas będą mogli poświęcić na rozpo-

znawanie innych spraw. Przede 

wszystkim skróci drogę do wniesie-

nia ewentualnej apelacji. Kwestionu-

jące wyrok strony nie będą musiały 

miesiącami czekać na sporządzenie 

pełnego pisemnego uzasadnienia, 

które daje możliwość złożenia apela-

cji. 

 

Bez gadulstwa 

 

      Sędziowie nie będą zmuszeni w 

sprawach karnych do odczytywania 

na rozprawie setek, a czasem i tysię-

cy kart spraw. Dziś mają taki obo-

wiązek, co w przypadku skompliko-

wanych spraw, gdy na stół sędziow-

ski trafiają setki tomów akt, wydłuża 

postępowania nawet o miesiące. 

 

      Nie będą również ogłaszać wyro-

ków i postanowień na posiedzeniu, 

na które nikt się nie stawił. Dziś mu-

szą to robić, nawet jeśli poza sędzią 

nie ma nikogo na sali. Ten obowią-

zek odciąga sędziów od poważnej 

pracy. 

 

Zwolnienie lekarskie 

nie zablokuje procesu 
 

      Rozstrzygający w sprawach kar-

nych sąd będzie mógł przesłuchać 

świadków i przeprowadzić inne za-

planowane dowody mimo nieobec-

ności oskarżonych. Dziś musi wy-

znaczyć kolejny termin rozprawy, 

jeśli podsądni zasłaniają się np. 

zwolnieniem lekarskim. To częsta 

metoda obstrukcji sądowej. 

 

Ścisłe przestrzeganie terminów 
 

      Złożony po terminie wniosek 

dowodowy w sprawie karnej, np. 

dokument czy powołanie świadka, 

ma być co do zasady odrzucany. 

Zgłaszanie takich wniosków to dziś 

częsta prawnicza sztuczka służąca 

przewlekaniu procesów. 

 

Rezygnacja z niepotrzebnych 

przesłuchań 
 

      Nowelizacja kodeksu postępowa-

nia karnego zwalnia prokuraturę czy 

policję z obowiązku przesłuchania 

wszystkich pokrzywdzonych w spra-

wach dotyczących np. masowych 

oszustw. Bywa że poszkodowanych 

są tysiące, a przesłuchanie kolejnej 

osoby nie wnosi niczego nowego, a 

jedynie drastycznie wydłuża postę-

powanie. 

 

Odczytanie zeznań 

zamiast przesłuchania 
 

      Żeby nie przewlekać rozpraw w 

sprawach karnych, sąd będzie mógł 

zrezygnować z przesłuchania świad-

ków, o których wiadomo, że nie 

wniosą do sprawy nic istotnego. Wy-

starczy odczytanie zeznań takiego 

świadka złożonych przed prokurato-

rem. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Skrócenie postępowań sądo-

wych nawet o ponad pół roku, 

mniej biurokracji, radykalna 

redukcja funkcyjnych stanowisk 

w sądach i więcej spraw przypa-

dających na jednego sędziego – 

dzięki wprowadzanej przez Mi-

nisterstwo Sprawiedliwości re-

formie sądy stają się wreszcie 

przyjazne dla obywateli, a Polacy 

coraz krócej czekają na rozstrzy-

gnięcia w najważniejszych dla 

siebie sprawach. 

 

      Mimo że najważniejsze zmiany 

są wprowadzane zaledwie od po-

nad roku, gdy weszły w życie 

pierwsze ustawy reformujące są-

downictwo, a liczba napływających 

do sądów spraw sukcesywnie ro-

śnie, udało się zahamować trwają-

cy od 10 lat negatywny trend pole-

gający na wydłużaniu czasu postę-

powań sądowych. Co istotne, po-

prawa dotyczy tak ważnych spraw 

dla Polaków szukających sprawie-

dliwości w sądach, jak np. prze-

strzeganie praw pracowników. 

 

      Szansą na radykalną dobrą 

zmianę jest uproszczenie procedur 

sądowych, co zakładają przygoto-

wane przez Ministerstwo Sprawie-

dliwości projekty nowelizacji ko-

deksów postępowania cywilnego i 

karnego. Jest nią też napływ no-

wych, świetnie wykształconych 

kadr do sądownictwa. W tym roku 

liczba asesorów w sądach powięk-

szy się o 61 absolwentów renomo-

wanej Krajowej Szkoły Sądownic-

twa i Prokuratury, w przyszłym 

przybędzie ich około 80. 

 

Szybko 
 

      Aż 7 miesięcy krócej wyniósł 

w trzecim kwartale 2018 roku śred-

ni czas rozpatrywania wnoszonych 

przez inspektorów pracy spraw o 

ustalenie stosunku pracy w porów-

naniu do okresu sprzed reformy, a 

więc 2016 roku. Postępowania z 

zakresu ubezpieczeń i prawa pracy 

trwają w sądach rejonowych prze-

ciętnie pół roku, a więc o 3 miesią-

ce krócej. 

 

      Jednocześnie w ciągu trzech 

kwartałów 2018 roku sądy rejono-

we rozpatrzyły niemal dwukrotnie 

więcej spraw dotyczących prawa 

pracy niż przed rokiem – ich liczba 

wzrosła z 45 tysięcy do 87 tysięcy. 

Do tej kategorii spraw, ważnych 

dla Polaków dotkniętych nieuczci-

wością pracodawców, Minister-

stwo Sprawiedliwości przykłada 

szczególną wagę. Dlatego zniosło 

opłaty sądowe dla pracowników, 

którzy dochodzą swoich praw w 

sądach pracy. 

      Wyraźna poprawa nastąpiła 

również w przypadku spraw kar-

nych. Czas trwania postępowań 

rozpatrywanych przez sądy okręgo-

we skrócił się o prawie trzy miesią-

ce w stosunku do 2015 roku. Wy-

nosi przeciętnie ponad 7 i pół mie-

siąca. 

 

      Istotną i korzystną reformą 

było wprowadzenie losowego wy-

boru sędziów do rozstrzygania po-

szczególnych spraw. Daje dodatko-

wą gwarancję ich uczciwości i nie-

zawisłości. Uniemożliwia przy-

dzielanie spraw specjalnie wybra-

nym sędziom, którzy mieliby wy-

dawać wyroki zgodne z oczekiwa-

niami swoich zwierzchników. 

 

Efektywnie 
 

      Wprowadzana reforma przy-

czyniła się do efektywniejszej pra-

cy sędziów. Każdy z nich rozstrzy-

ga w coraz większej liczbie spraw. 

Średnia liczba postępowań przypa-

dających na sędziego już wzrosła z 

218 do 229 (o 5 procent)  w spra-

wach cywilnych  i o ponad 10 pro-

cent z 250 do 277 w sprawach kar-

nych w porównaniu do 2016 roku. 

 

      Sprzyja temu drastyczne ogra-

niczanie funkcyjnych stanowisk w 

sądach. Przed reformą sprawowała 

je prawie połowa z około 10 tysię-

cy sędziów. Zajmowali się admini-

stracyjnymi obowiązkami, zamiast 

tym, do czego zostali powołani, 

czyli orzekaniem. Liczba funkcyj-

nych stanowisk już została zmniej-

szona o ponad 400. 

 

      Kolejne zmiany mają służyć 

zwalczaniu podobnych patologii. 

Są szczególnie ważne z uwagi na 

to, że Polska jest w europejskiej 

czołówce pod względem liczby 

sędziów w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców, zarobki początkują-

cych sędziów w przeliczeniu na 

średnią krajową są dwukrotnie 

wyższe niż np. w Niemczech, a 

jednocześnie efektywność sądów 

odbiega od europejskiej średniej. 

 

Przyjaźnie 
 

      Sądy są bliżej ludzi. Jest coraz 

mniej biurokracji i coraz więcej 

„papierkowych” spraw załatwia się 

szybko przez internet, m.in. z za-

kresu Krajowego Rejestru Sądowe-

go, ksiąg wieczystych czy Krajo-

wego Rejestru Karnego. Poprzez 

platformę e-Płatności można np. 

uregulować opłatę sądową, a za 

pomocą portalu S24 złożyć wnio-

sek o wpis do rejestru spółek. Tak-

że sprawozdania finansowe przed-

siębiorców wpisanych do KRS są 

składane wyłącznie w postaci elek-

tronicznej. 

 

Godnie 

 

      Celem reformy jest też wspar-

cie Polaków dochodzących spra-

wiedliwości w sądach. Temu służą 

m.in. promowane przez Minister-

stwo Sprawiedliwości bezpłatne 

dyżury mediacyjne w wielu sądach 

rejonowych i okręgowych. Podczas 

dyżuru obywatele mają możliwość 

uzyskania szybkiej i praktycznej 

porady. Dzięki nowym rozwiąza-

 

Szybkie, sprawne i przyjazne sądy 
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niom, które powstały we współpra-

cy z Kancelarią Prezydenta RP i 

Instytutem Wymiaru Sprawiedliwo-

ści, bezpłatną pomoc prawną będą 

mogli uzyskać już od 1 stycznia 

2019 roku wszyscy potrzebujący, 

których nie stać na prawnika. 

 

      Dobre zmiany mają prowadzić 

do tego, aby sądy służyły wszyst-

kim Polakom – bez względu na to, 

czy są zamożni czy biedni. Wysokie 

opłaty sądowe nie mogą być barie-

rą, która powstrzymuje ich przed 

dochodzeniem swoich praw. Dlate-

go Ministerstwo Sprawiedliwości 

radykalnie zwiększyło liczbę osób 

zwolnionych z opłat z uwagi  na ich 

sytuację materialną. Wprowadziło 

wynoszące aż dwie trzecie zniżki 

dla osób poszkodowanych przez 

nieuczciwych sprzedawców i dra-

stycznie ograniczyło koszty wnie-

sienia powództwa w sporach z ban-

kami. 

      

  

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Ta bitwa jeszcze się nie skoń-

czyła. O całości reformy sądownic-

twa, będziemy mogli mówić wtedy, 

gdy do końca ją zrealizujemy. Ma-

teria jest bardzo oporna, napotyka-

my na  ogromny sprzeciw części 

środowiska sędziów, która poprzed-

nio miała ogromną sferę przywile-

jów, a także totalnej opozycji. Ale 

już dziś widać nasze rozwiązania, 

które były strzałem w dziesiątkę,  

na przykład losowy przydział spraw 

sędziom – podkreślił Minister Spra-

wiedliwości Prokurator Generalny 

Zbigniew Ziobro na dzisiejszej (5 

grudnia 2018 r.) konferencji praso-

wej, podsumowującej trzy lata pra-

cy Ministerstwa Sprawiedliwości.  

      Skrócenie postępowań sądo-

wych nawet o ponad pół roku, 

mniej biurokracji, radykalna reduk-

cja funkcyjnych stanowisk w są-

dach i więcej spraw przypadających 

na jednego sędziego – dzięki wpro-

wadzanej przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości reformie sądy stają się 

wreszcie przyjazne dla obywateli, a 

Polacy coraz krócej czekają na roz-

strzygnięcia w najważniejszych dla 

siebie sprawach.  

 

      Żaden z nas nie powie odpo-

wiedzialnie, że w sądach jest ideal-

nie. Bo nie jest idealnie i naszym 

zadaniem jest, żeby ta sytuacja się 

poprawiała. Ale są już promyki 

nadziei, widać poprawę sytuacji w 

niektórych kategoriach spraw, tych 

najbardziej społecznie wrażliwych 

– mówił wiceminister Łukasz Pie-

biak.  

 

      Mimo że najważniejsze zmiany 

są wprowadzane zaledwie od ponad 

roku, gdy weszły w życie pierwsze 

ustawy reformujące sądownictwo, a 

liczba napływających do sądów 

spraw sukcesywnie rośnie, udało 

się zahamować trwający od 10 lat 

negatywny trend polegający na 

wydłużaniu czasu postępowań są-

dowych. Co istotne, poprawa doty-

czy tak ważnych spraw dla Pola-

ków szukających sprawiedliwości 

w sądach, jak np. przestrzeganie 

praw pracowników. 

 

      Z mojego punktu widzenia naj-

ważniejsze jest, że skrócił się czas 

trwania postępowań w sprawach 

rodzinnych, w sprawach gospodar-

czych i niektórych typów postępo-

wań w sprawach cywilnych – rela-

cjonował z własnego doświadcze-

nia sędzia Krzysztof Kurosz, prezes 

Sądu Rejonowego Łódź-

Śródmieście, który wziął udział w 

konferencji.  

 

      Szansą na radykalną dobrą 

zmianę jest uproszczenie procedur 

sądowych, co zakładają przygoto-

wane przez Ministerstwo Sprawie-

dliwości projekty nowelizacji ko-

deksów postępowania cywilnego i 

karnego. Jest nią też napływ no-

wych, świetnie wykształconych 

kadr do sądownictwa. W tym roku 

liczba asesorów w sądach powięk-

szy się o 61 absolwentów renomo-

wanej Krajowej Szkoły Sądownic-

twa i Prokuratury, w przyszłym 

przybędzie ich około 80. 

 

      Jednym z elementów, który 

wpłynął na poprawę wyników pra-

cy w sądzie, który reprezentuję, 

było zwiększenie ilości etatów w 

2017 roku.  Przyszli świetnie wy-

kształceni młodzi ludzie, asesorzy 

sądowi, którzy doskonale dają so-

bie radę zarówno w sprawach go-

spodarczych, jak pracowniczych. 

Ten efekt  jest zauważalny – zazna-

czył sędzia Krzysztof Kurosz.  

 

Szybko 
 

      W skali całego kraju aż 7 mie-

sięcy krócej wyniósł w trzecim 

kwartale 2018 roku średni czas 

rozpatrywania wnoszonych przez 

inspektorów pracy spraw o ustale-

nie stosunku pracy w porównaniu 

do okresu sprzed reformy, a więc 

2016 roku. Postępowania z zakresu 

ubezpieczeń i prawa pracy trwają w 

sądach rejonowych przeciętnie pół 

roku, a więc o 3 miesiące krócej. 

 

      Jednocześnie w ciągu trzech 

kwartałów 2018 roku sądy rejono-

we rozpatrzyły niemal dwukrotnie 

więcej spraw dotyczących prawa 

pracy niż przed rokiem – ich liczba 

wzrosła z 45 tysięcy do 87 tysięcy. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Podsumowanie pracy Ministerstwa Sprawiedliwości 

trzy lata dobrych zmian 
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Do tej kategorii spraw, ważnych dla 

Polaków dotkniętych nieuczciwo-

ścią pracodawców, Ministerstwo 

Sprawiedliwości przykłada szcze-

gólną wagę. Dlatego zniosło opłaty 

sądowe dla pracowników, którzy 

dochodzą swoich praw w sądach 

pracy. 

 

      Wyraźna poprawa nastąpiła 

również w przypadku spraw kar-

nych. Czas trwania postępowań 

rozpatrywanych przez sądy okręgo-

we skrócił się o prawie trzy miesią-

ce w stosunku do 2015 roku. Wy-

nosi przeciętnie ponad 7 i pół mie-

siąca. 

 

      Istotną i korzystną reformą było 

wprowadzenie losowego wyboru 

sędziów do rozstrzygania poszcze-

gólnych spraw. Daje dodatkową 

gwarancję ich uczciwości i niezawi-

słości. Uniemożliwia przydzielanie 

spraw specjalnie wybranym sę-

dziom, którzy mieliby wydawać 

wyroki zgodne z oczekiwaniami 

swoich zwierzchników. 

 

Efektywnie 
 

      Wprowadzana reforma przyczy-

niła się do efektywniejszej pracy 

sędziów. Każdy z nich rozstrzyga w 

coraz większej liczbie spraw. Śred-

nia liczba postępowań przypadają-

cych na sędziego już wzrosła z 218 

do 229 (o 5 procent)  w sprawach 

cywilnych  i o ponad 10 procent z 

250 do 277 w sprawach karnych w 

porównaniu do 2016 roku. 

 

      Sprzyja temu drastyczne ograni-

czanie funkcyjnych stanowisk w 

sądach. Przed reformą sprawowała 

je prawie połowa z około 10 tysięcy 

sędziów. Zajmowali się administra-

cyjnymi obowiązkami, zamiast 

tym, do czego zostali powołani, 

czyli orzekaniem. Liczba funkcyj-

nych stanowisk już została zmniej-

szona o ponad 400. 

 

      Kolejne zmiany mają służyć 

zwalczaniu podobnych patologii. Są 

szczególnie ważne z uwagi na to, że 

Polska jest w europejskiej czołówce 

pod względem liczby sędziów w 

przeliczeniu na liczbę mieszkań-

ców, zarobki początkujących sę-

dziów w przeliczeniu na średnią 

krajową są dwukrotnie wyższe niż 

np. w Niemczech, a jednocześnie 

efektywność sądów odbiega od 

europejskiej średniej. 

 

Przyjaźnie 
 

      Sądy są bliżej ludzi. Jest coraz 

mniej biurokracji i coraz więcej 

„papierkowych” spraw załatwia się 

szybko przez internet, m.in. z za-

kresu Krajowego Rejestru Sądowe-

go, ksiąg wieczystych czy Krajowe-

go Rejestru Karnego. Poprzez plat-

formę e-Płatności można np. uregu-

lować opłatę sądową, a za pomocą 

portalu S24 złożyć wniosek o wpis 

do rejestru spółek. Także sprawoz-

dania finansowe przedsiębiorców 

wpisanych do KRS są składane 

wyłącznie w postaci elektronicznej. 

 

Godnie 

 

Celem reformy jest też wsparcie 

Polaków dochodzących sprawiedli-

wości w sądach. Temu służą m.in. 

promowane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości bezpłatne dyżury 

mediacyjne w wielu sądach rejono-

wych i okręgowych. Podczas dyżu-

ru obywatele mają możliwość uzy-

skania szybkiej i praktycznej pora-

dy. Dzięki nowym rozwiązaniom, 

które powstały we współpracy z 

Kancelarią Prezydenta RP i Instytu-

tem Wymiaru Sprawiedliwości, 

bezpłatną pomoc prawną będą mo-

gli uzyskać już od 1 stycznia 2019 

roku wszyscy potrzebujący, których 

nie stać na prawnika. 

 

      Dobre zmiany mają prowadzić 

do tego, aby sądy służyły wszyst-

kim Polakom – bez względu na to, 

czy są zamożni czy biedni. Wyso-

kie opłaty sądowe nie mogą być 

barierą, która powstrzymuje ich 

przed dochodzeniem swoich praw. 

Dlatego Ministerstwo Sprawiedli-

wości radykalnie zwiększyło liczbę 

osób zwolnionych z opłat z uwagi 

na ich sytuację materialną. Wpro-

wadziło wynoszące aż dwie trzecie 

zniżki dla osób poszkodowanych 

przez nieuczciwych sprzedawców i 

drastycznie ograniczyło koszty 

wniesienia powództwa w sporach z 

bankami. 

 

Wprowadzana przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości reforma sądownic-

twa już doprowadziła do skrócenia 

postępowań w najważniejszych dla 

Polaków sprawach. Radykalną po-

prawę ma przynieść przygotowana 

nowelizacja kodeksów postępowań 

cywilnego i karnego. Również te 

zmiany zostały zaprezentowane 

podczas konferencji.  

 

Zasada jednej rozprawy 

 

      Regułą w mniej skomplikowa-

nych sprawach cywilnych ma być 

tylko jedna rozprawa, na której 

zapadnie wyrok. Temu ma służyć 

wprowadzenie posiedzenia przygo-

towawczego i obowiązku pisemnej 

odpowiedzi na pozew. 

 

      Pozwany w procesie cywilnym 

będzie zobowiązany do tego, by 

jeszcze przed rozpoczęciem postę-

powania pisemnie odnieść się do 

zarzutów z pozwu. To pozwoli sę-

dziemu na wcześniejsze zapoznanie 

się z argumentami obu stron, wystę-

powanie w roli rozjemcy, a jeśli nie 

dojedzie do ugody – to sprawne 

przygotowanie planu rozprawy i 

wcześniejsze wezwanie stron do 

uzupełnienia dowodów. 

 

      Sprawa w sądzie cywilnym 

rozpocznie się od posiedzenia przy-

gotowawczego. Sędzia będzie za-

biegał o zawarcie przez strony ugo-

dy lub przystąpienie do mediacji. 

Dziś praktycznie każdą sprawę kie-

ruje na rozprawę. W rezultacie sądy 

są zasypywane ogromną liczbą 

spraw. 

 

Krótkie terminy 
 

      Jeśli ogłoszenie wyroku w pro-

cesie cywilnym nie będzie możliwe 

już na pierwszej rozprawie, to sę-

dzia na posiedzeniu przygotowaw-

czym będzie zobowiązany od razu 

wyznaczyć kilka następujących 

bezpośrednio po sobie terminów 

rozpraw. Tak aby nie było wielo-

miesięcznych przerw między nimi. 

 

Zeznania na piśmie 
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      Przyspieszeniu cywilnych po-

stępowań ma służyć rozszerzenie 

możliwości składania zeznań na 

piśmie. Będzie dotyczyć stron po-

stępowania i świadków, którzy nie 

mogą stawić się na rozprawę, np. ze 

względu na pobyt za granicą. 

 

Sankcje za przewlekanie 

postępowań 
 

      W przypadkach celowego prze-

wlekania cywilnych postępowań 

będzie można zasądzić wobec stro-

ny stosującej wybiegi prawne na-

wet dwukrotnie wyższe odsetki od 

zasądzonej kwoty i podwojone 

koszty procesu. 

 

Koniec nadużywania zażaleń 
 

      Zmiany w prawie cywilnym 

mają prowadzić do wyeliminowa-

nia patologicznych praktyk polega-

jących na niekończącym się składa-

niu zażaleń w tych samych spra-

wach, mimo że sąd je odrzuca. To 

częsta i nieetyczna metoda stoso-

wana np. przez pozwane firmy, 

które świadomie wydłużają postę-

powania, chcąc zniechęcić oszuka-

ne przez siebie osoby do kontynuo-

wania procesu. 

 

      Ponawiane zażalenia w już roz-

strzygniętych sprawach będą włą-

czane do akt bez wydawania przez 

ten sam sąd ponownych decyzji. 

Tak samo będą traktowane inne 

wnioski procesowe składane w celu 

przewlekania postępowania, np. o 

wykładnię, sprostowanie czy uzu-

pełnienie orzeczenia albo ponawia-

ne wielokrotnie wnioski o wyłącze-

nie sędziego. Takie rozwiązanie nie 

ogranicza praw stron procesu. Nie-

uwzględnione zażalenie pozostaną 

w aktach i mogą być dla stron po-

wodem podważenia wyroku w dru-

giej instancji. 

 

Szybki tryb dla przedsiębiorców 

 

      Usprawnieniu postępowań w 

sprawach gospodarczych, w któ-

rych stronami są przedsiębiorcy, 

będą służyć szybsze procedury i 

ustalenie zalecanego terminu rozpo-

znania sprawy, który ma być krót-

szy niż sześć miesięcy. 

 

      Firmy są profesjonalnie przygo-

towane do prowadzenia spraw 

prawnych i dysponują pełną doku-

mentacją związaną ze swoją dzia-

łalnością, dlatego sprostanie przy-

śpieszonym procedurom zwykle nie 

jest dla nich problemem. Jeśli jed-

nak uznają przyspieszony tryb za 

niekorzystny dla siebie, będą mogli 

wnieść o skorzystanie ze 

„zwykłego” postępowania. 

 

Sądy bliżej ludzi 
 

      Osoby składające pozwy prze-

ciwko firmom, które mają siedziby 

z dala od ich miejsca zamieszkania, 

nie będą zmuszone jeździć do są-

dów tam, gdzie są zarejestrowane te 

firmy. Same będą mogły wybrać, 

czy ich pozew rozpatrzy sąd mie-

szący się w ich miejscowości albo 

w pobliżu, czy też tam, gdzie firma 

ma siedzibę. A jeśli firma złoży 

pozew przeciwko klientowi, np. za 

nieopłacony rachunek, to sprawa 

będzie rozpatrywana przez sąd wła-

ściwy dla miejsca zamieszkania 

klienta, a nie np. w Warszawie, 

gdzie mieści się ta firma. 

 

      Ta zmiana to ułatwienie dla 

Polaków, którzy są zmuszani do 

ponoszenia kosztów związanych z 

wyjazdem na rozprawy w odległym 

od nich sądzie. To jednocześnie 

metoda na skrócenia postępowań w 

sprawach cywilnych, których 

znaczna część zostanie przeniesiona 

z najbardziej obłożonych sądów w 

dużych miastach do sądów w 

mniejszych miejscowościach. 

 

Zwięzłe uzasadnienia 
 

      W pisemnych uzasadnieniach 

wyroków sędziowie nie będą mu-

sieli przepisywać treści zeznań i 

dokumentów z akt sprawy ani cyto-

wać orzeczeń Sądu Najwyższego – 

wystarczy zarysowanie istoty pro-

blemu. Nie będą też musieli odno-

sić się do całości rozstrzygnięcia. 

To strona, która wniesie do sądu o 

sporządzenie pisemnego uzasadnie-

nia, określi, czy oczekuje na piśmie 

pełnego uzasadnienia, czy tylko we 

fragmencie odnoszącym się do tej 

części wyroku, od której zamierza 

się odwołać. 

 

      Takie rozwiązanie nie tylko 

odciąży sędziów, którzy zaoszczę-

dzony czas będą mogli poświęcić 

na rozpoznawanie innych spraw. 

Przede wszystkim skróci drogę do 

wniesienia ewentualnej apelacji. 

Kwestionujące wyrok strony nie 

będą musiały miesiącami czekać na 

sporządzenie pełnego pisemnego 

uzasadnienia, które daje możliwość 

złożenia apelacji. 

 

Bez gadulstwa 

 

      Sędziowie nie będą zmuszeni w 

sprawach karnych do odczytywania 

na rozprawie setek, a czasem i ty-

sięcy kart spraw. Dziś mają taki 

obowiązek, co w przypadku skom-

plikowanych spraw, gdy na stół 

sędziowski trafiają setki tomów akt, 

wydłuża postępowania nawet o 

miesiące. 

 

      Nie będą również ogłaszać wy-

roków i postanowień na posiedze-

niu, na które nikt się nie stawił. 

Dziś muszą to robić, nawet jeśli 

poza sędzią nie ma nikogo na sali. 

Ten obowiązek odciąga sędziów od 

poważnej pracy. 

 

Zwolnienie lekarskie 

nie zablokuje procesu 
 

      Rozstrzygający w sprawach 

karnych sąd będzie mógł przesłu-

chać świadków i przeprowadzić 

inne zaplanowane dowody mimo 

nieobecności oskarżonych. Dziś 

musi wyznaczyć kolejny termin 

rozprawy, jeśli podsądni zasłaniają 

się np. zwolnieniem lekarskim. To 

częsta metoda obstrukcji sądowej. 

 

Ścisłe przestrzeganie terminów 
 

      Złożony po terminie wniosek 

dowodowy w sprawie karnej, np. 

dokument czy powołanie świadka, 

ma być co do zasady odrzucany. 

Zgłaszanie takich wniosków to dziś 

częsta prawnicza sztuczka służąca 

przewlekaniu procesów. 

 

Rezygnacja z niepotrzebnych 

przesłuchań 
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      Nowelizacja kodeksu postępo-

wania karnego zwalnia prokuraturę 

czy policję z obowiązku przesłu-

chania wszystkich pokrzywdzonych 

w sprawach dotyczących np. maso-

wych oszustw. Bywa że poszkodo-

wanych są tysiące, a przesłuchanie 

kolejnej osoby nie wnosi niczego 

nowego, a jedynie drastycznie wy-

dłuża postępowanie. 

 

Odczytanie zeznań  

zamiast przesłuchania 
 

      Żeby nie przewlekać rozpraw w 

sprawach karnych, sąd będzie mógł 

zrezygnować z przesłuchania 

świadków, o których wiadomo, że 

nie wniosą do sprawy nic istotnego. 

Wystarczy odczytanie zeznań takie-

go świadka złożonych przed proku-

ratorem. 

 

*** 
 

      Podczas konferencji przyto-

czono też wiele innych reform i 

działań przeprowadzonych z suk-

cesem podczas trzech lat pracy 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wiceminister sprawiedliwości 

Marcin Warchoł podkreślił m.in. 

efekty zwalczania przestępstw 

vatowskich, a także zmiany doty-

czące skuteczności egzekwowania 

alimentów.  

 

      W 2015 roku luka vatowska 

wynosiła przeszło 40 miliardów 

złotych, a niemal dwa razy tyle 

wynosiły szkody z powodu wysta-

wiania pustych faktur. Poprzez 

zmiany w prawie karnym i uszczel-

nienie VAT-u osiągnęliśmy taki 

efekt, że w momencie wejścia w 

życie zmian do Kodeksu karnego 

wyłudzenia VAT zostały ograni-

czone o ponad 80 procent. Kolejna 

sprawa – byliśmy w ogonie Europy 

pod względem ściągalności alimen-

tów. Po wprowadzeniu zmian ścią-

galność wzrosła o 100 procent. Te 

liczby mówią same za siebie – za-

znaczył Marcin Warchoł.  

 

      Inne przeprowadza-

ne przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości refor-

my i skuteczne działa-

nia to m.in.: 
1/. Większe prawo do obrony ko-

niecznej – to napastnik ma się bać. 

Nie jest już tak, że osoba broniąca 

swojego majątku czy życia będzie 

karana, bo za mocno, za ostro się 

broniła. Zarzuty usłyszy napastnik, 

a nie jego ofiara. 

2/. Stop piratom drogowym – więk-

sze kary dla pijanych i odurzonych 

narkotykami kierowców. Więzienie 

za jazdę samochodem po utracie 

prawa jazdy. 

3/. Koniec nadużyć komorników – 

muszą teraz wykazywać się rzetel-

nością i najwyższymi moralnymi 

standardami. Nowa ustawa o ko-

mornikach daje gwarancję, że ofia-

rami komorniczych egzekucji nie 

będą już więcej padać postronne 

osoby. 

4/. Odpowiedzialność karna pod-

miotów zbiorowych – koniec z wy-

korzystywaniem firm do oszukiwa-

nia ludzi. Teraz za takie oszustwa 

zapłaci sama firma, a nie trzeba 

będzie wiele lat czekać na osądze-

nie winnych menadżerów.  

 

5/. Nowe prawo przeciwko naduży-

ciom koncernów przy budowie 

dróg i autostrad – wprowadzamy 

zasadę: nie zapłacisz podwykonaw-

com, sam nie dostaniesz pieniędzy. 

6/. Przeciw przekręcaniu liczników 

– za takie oszustwa grozić będzie 

kara nawet 5 lat więzienia. Karane 

będzie również samo zlecenie prze-

kręcenia licznika. 

7/. Walka z mafiami lekowymi – 

leki nie mogą dalej znikać z pol-

skich aptek. Nowe prawo skutecz-

nie uniemożliwi nielegalne wywo-

żenie leków za granicę. 

8/. Zakaz odbierania dzieci za biedę 

– zmiany w prawie zabroniły odbie-

rania rodzicom dzieci tylko i wy-

łącznie z powodu biedy. Sądy nie 

mogą ingerować w życie rodziny, 

pochopnie rozdzielając dzieci od 

rodziców. 

9/. Przywracanie poczucia sprawie-

dliwości - zniesienia została w pra-

wie zasada „owoców zatrutego 

drzewa”, która prowadziła do bez-

karności przestępców nawet w 

przypadku ewidentnych dowodów 

ich winy. Byli uniewinniani wy-

łącznie z powodu błędów procedu-

ralnych przy zbieraniu dowodów. 

10/. Tańsza pomoc adwokata - Mi-

nister Sprawiedliwości Zbigniew 

Ziobro obniżył stawki radcowskie i 

adwokackie.  Opłaty muszą 

uwzględniać realną sytuację mate-

rialną Polaków, a nie tylko boga-

tych elit.  

11/. Pomoc dla potrzebujących - 

bezpłatną pomoc prawną będą mo-

gli uzyskać już od 1 stycznia 2019 

roku wszyscy potrzebujący, których 

nie stać na prawnika. Do tej pory 

mogli z niej korzystać tylko niektó-

rzy, np. bezrobotni, emeryci, renci-

ści, czy niepełnosprawni. 

12/. Elektroniczny rejestr sprawców 

wykroczeń - służył będzie policji, 

prokuraturze i sądom do tego, by 

sprytni „zawodowi” złodzieje, po-

pełniający „drobne” kradzieże w 

różnych miastach, nie odpowiadali 

za pojedyncze wykroczenia, lecz 

zsumowane przestępstwo. 

13/. Ochrona polskich dzieci – no-

we prawo wprowadziło zakaz wy-

dawania dziecka z terytorium na-

szego kraju do czasu uprawomoc-

nienia się postanowienia sądu. 

Zmieniliśmy dotychczasową polity-

kę, która przez lata nie stała na stra-

ży dzieci. 

14/. Walka z pedofilami – urucho-

miliśmy rejestr sprawców prze-

stępstw na tle seksualnym. Głównie 

po to, by chronić najmłodszych. 

Rodzice mogą z większym spoko-

jem myśleć o bezpieczeństwie swo-

ich dzieci. 

15/. Rozliczenie dzikiej reprywaty-

zacji - za sprawą Ministerstwa 

Sprawiedliwości powstała Komisja 

Weryfikacyjna, która rozlicza 

„dziką reprywatyzację" w Warsza-

wie. Komisja odzyskuje wielomi-

lionowe majątki, które na podsta-

wie podrobionych testamentów i 

dokumentów czy wskutek podszy-

wania się pod spadkobierców pra-

wowitych właścicieli, przez lata 

trafiały w ręce oszustów.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      We wszystkich krajach Unii 

Europejskiej obowiązywać będzie 

jednolita zasada poszanowania 

tożsamości narodowej, kulturo-

wej, religijnej i językowej dziec-

ka, gdy trafia ono do rodziny za-

stępczej. To wielki sukces starań 

prowadzonych na forum Unii 

Europejskiej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Dziś (7 grudnia 

2018 r.) Rada UE ds. Wymiaru 

Sprawiedliwości i Spraw We-

wnętrznych w Brukseli jedno-

myślnie przyjęła przepis, który 

realizuje polską inicjatywę.  

 

      Ten sukces został wypracowany 

profesjonalnym działaniem przed-

stawicieli Ministerstwa Sprawiedli-

wości, szczególnie ministra Micha-

ła Wójcika. Naszym obowiązkiem 

jest dbać przede wszystkim o pol-

skie dzieci. Cieszymy się również z 

tego, że zaproponowane przez nas 

rozwiązanie, które dziś zostało 

przyjęte, jest uniwersalne. Dotyczy 

polskich dzieci, ale też dzieci in-

nych krajów, innych kultur i innego 

języka – podkreślił na konferencji 

prasowej Minister Sprawiedliwości 

Prokurator Generalny Zbigniew 

Ziobro.  

      Przedstawiciele wszystkich 

krajów wspólnoty opowiedzieli się 

za wprowadzeniem do rozporządze-

nia Bruksela II BIS, które reguluje 

współpracę w sprawach rodzinnych 

i małżeńskich, poprawki zainicjo-

wanej przez polskie Ministerstwo 

Sprawiedliwości w grudniu 2017 

roku.  Nowy przepis zwiększa 

ochronę dzieci i zapewnia praktycz-

ną realizację gwarancji zawartych 

w Konwencji ONZ o prawach 

dziecka.  

      Już dwa lata temu sygnalizowa-

liśmy, że będziemy czynili wszyst-

ko, aby w Unii Europejskiej zawsze 

była brana pod uwagę tożsamość 

dziecka, gdy jest ono umieszczane 

w pieczy zastępczej. Miałem okazję 

być w wielu krajach i rozmawiać na 

ten temat z naszymi rodakami. Pro-

sili żeby im pomóc w takich sytua-

cjach. Dzisiejsza decyzja Rady UE 

ds. Wymiaru Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych to wielki 

sukces Polski, polskiego rządu i 

Ministerstwa Sprawiedliwości – 

mówił wiceminister Michał Wójcik, 

który pilotował realizację inicjaty-

wy.  

 

Ważne dla 

polskich rodzin 
       

      Zmienione dzięki polskim stara-

niom rozporządzenie zobowiązuje 

państwa członkowskie UE, by  za-

chowywały prawa dziecka do tożsa-

mości narodowej, kulturowej, reli-

gijnej i językowej w postępowa-

niach o ustanowienie pieczy zastęp-

czej. Chodzi o to, by dzieci, jeśli są 

kierowane pod zastępczą opiekę, 

trafiały do rodzin z podobnego krę-

gu kulturowego, a najlepiej do 

krewnych z kraju pochodzenia dzie-

ci. Do tej pory zasada ta nie była w 

praktycerespektowana, choć wyni-

ka z Konwencji ONZ o prawach 

dziecka. Zdarzały się nawet przy-

padki oddawania dzieci, których 

rodzice są chrześcijanami, do ro-

dzin muzułmańskich.  

      To sprawa niezwykle ważna dla 

wielu polskich rodzin żyjących w 

krajach UE. W samych tylko Niem-

czech mieszka obecnie około 800 

tys. Polaków mających wyłącznie 

obywatelstwo polskie. A osób, któ-

re mają podwójne obywatelstwo, 

polskie i niemieckie - około 1,5 

miliona. Ministerstwo Sprawiedli-

wości udziela pomocy polskim oby-

watelom, gdy za granicą są pozba-

wiani praw do wychowywania wła-

snych dzieci, a dziecko trafia często 

do rodziny, w której nie mówi się w 

języku polskim. Pomoc ta była jed-

nak utrudniona,  

bo prośby o interwencję docierały 

do Ministerstwa Sprawiedliwości 

zazwyczaj, gdy dana sprawa była 

już zaawansowana, a dziecko 

umieszczone w rodzinie zastępczej.  

 

Gwarancja 

praw dzieci 
       

      Rozporządzenie w nowym 

brzmieniu zapobiega takim sytua-

cjom. Działania w celu zapewnienia 

praw dziecka do tożsamości naro-

dowej, kulturowej, religijnej i języ-

kowej mają być podejmowane na 

jak najwcześniejszym etapie postę-

powań. Służyć temu będzie zapro-

ponowany przez Polskę mechanizm 

informacyjny. Państwo, w którym 

dziecko przebywa, będzie powiada-

miać o wszczętej procedurze pań-

stwo, z którym dziecko ma istotny 

związek. Powiadomienie może zo-

stać przekazane kanałami konsular-

nymi lub w drodze powiadomienia 

właściwej w takich sprawach insty-

tucji, w przypadku Polski – Mini-

sterstwa Sprawiedliwości. Szybka 

informacja pozwoli na ustalenie i 

wskazanie np. krewnych dziecka, 

którzy są gotowi do podjęcia się 

opieki nad nim.  

      To gwarancje nie tylko na pa-

pierze, bo za naruszenie przepisów 

rozporządzenia grozi odpowiedzial-

ność przed Trybunałem Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej. Skargę do 

trybunału może wnieść Komisja 

Europejska oraz każde z państw 

członkowskich.  

 

Droga do sukcesu 
       

      Sukces wymagał wielu starań. 

Sprawie ochrony tożsamości dzieci 

poświęcone były liczne wizyty za-

graniczne Sekretarza Stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwości Michała 

Wójcika, a także jego wystąpienie 

podczas wysłuchania publicznego 

w Parlamencie Europejskim.  Dzię-

ki aktywnym działaniom do inicja-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Sukces propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości w Brukseli 

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci 
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      Po październikowym wzroście 

na rynku ciągników nowych notuje-

my w listopadzie spadek rejestracji 

i to zarówno do poprzedniego mie-

siąca jak również do listopada 

2017. Według danych Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

(CEPIK) zarejestrowano bowiem 

568 szt. nowych ciągników, co daje 

o 227 sztuk mniej niż przed miesią-

cem (795 szt.) i 152 sztuk mniej niż 

przed rokiem (spadek o 21 %).  

      W analizie za okres styczeń – 

listopad, nadal notujemy spadek 

rejestracji w stosunku do analogicz-

nego okresu 2017. Przez 11 miesię-

cy bieżącego roku zarejestrowano o 

874 sztuk ciągników mniej niż rok 

wcześniej. Miesiąc temu różnica 

wynosiła 722 sztuk. Dokładnie no-

tujemy 7528 sztuk nowych ciągni-

ków w stosunku do 8402 sztuk w 

2017, co daje nam spadek o 10,4%. 

      Po jedenastu miesiącach 2018 

wzrost rejestracji w wyższych kate-

goriach mocy – powyżej 100 KM 

utrzymuje się w kategorii 141-200 

KM i powyżej 200 KM. W listopa-

dzie utrzymał się trend sprzed mie-

siąca i notujemy również więcej 

rejestracji niż przed rokiem w naj-

niższej kategorii - do 30 KM. 

 

Średnia moc 

 

      Średnia moc ciągników nowo 

rejestrowanych w tym roku była 

najwyższa w województwie dolno-

śląskim 152,7 KM oraz zachodnio-

pomorskim 150,9 KM. Ciągniki o 

najniższej mocy rejestruje się w 

województwie małopolskim (92,0 

KM). 

Województwa 

 

      Województwo mazowieckie 

pozostaje liderem jeżeli chodzi o 

ilość rejestracji w 2018 roku. Do-

tychczas w mazowieckim zareje-

strowano 1376 sztuk nowych cią-

gników, o 89 sztuk więcej niż przed 

rokiem. Stanowi to 18,3 % sprzeda-

ży krajowej.  

      Pozostałe województwa, gdzie 

rejestruje się więcej ciągników niż 

przed rokiem to opolskie, a także 

lubuskie i pomorskie. Trzy woje-

wództwa o największej ilości reje-

stracji (mazowieckie, wielkopolskie 

i lubelskie) stanowią 38,6 % rynku 

krajowego. 

      Od stycznia do końca listopada 

osoby prywatne zarejestrowały 

5825 szt. nowych ciągników, co 

stanowiło 77,4% wszystkich reje-

stracji. W zeszłym roku w tym sa-

mym czasie osoby prywatne zareje-

strowały 6247 sztuk ciągników. 

Rynek ciągników używanych 

 

      Sprzedaż ciągników używanych 

przekroczyła 15 tys. sztuk. Od po-

czątku roku sprzedano 15 494 sztuk 

ciągników używanych w porówna-

niu do 15 231 sztuk w ubiegłym 

roku. Daje to wzrost o 1,7 %. 

      Zdecydowana większość ciągni-

ków używanych jest pochodzenia 

zagranicznego. Aż 86 % rynku 

wtórnego stanowią ciągniki z zagra-

nicy. Od stycznia sprowadzono ich 

13 330 sztuk, 2164 sztuk czyli 14 % 

to ciągniki używane krajowe.  

      Najwięcej ciągników używa-

nych sprzedaje się tych najstar-

szych, w kategorii powyżej 20 lat. 

Ta kategoria wiekowa stanowi 

54,3% udziałów całego rynku cią-

gników używanych. 

      Najwięcej ciągników używa-

nych w okresie styczeń – listopad 

2018 rejestrowanych jest, podobnie 

jak przed rokiem, w woj. mazo-

wieckim, lubelskim, wielkopolskim 

i podlaskim. 

 

Sprzedaż przyczep rolniczych w 

Polsce wg danych z CEPiK 
 

      W listopadzie ilość rejestracji 

nowych przyczep spada w porów-

naniu do października i wynosi 325 

sztuk w stosunku do 395 sztuk w 

październiku. Jest to jednak najlep-

szy listopad od dwóch lat. Rok 

wcześniej zarejestrowano 275 sztuk 

nowych przyczep, a w 2016 tylko 

164 sztuk. W perspektywie od 

stycznia do listopada, sprzedaż 

utrzymuje się na wyższym pozio-

mie niż rok wcześniej: 4668 sztuk 

w stosunku do 4307 sztuk, co daje o 

8,4 % więcej. 

 

Województwa 

 

 

Sprzedaż ciągników i przyczep w Polsce 

według danych z CEPIK 

tywy przyłączyła się Grupa Wy-

szehradzka, a potem kolejne pań-

stwa. Za prezydencji bułgarskiej w 

UE polską propozycję poparły m.in. 

Litwa, Łotwa, Portugalia i Rumu-

nia. Następnym krokiem było wpro-

wadzenie poprawki  do priorytetów 

prezydencji Austrii.  Finałem jest 

jednomyślne przyjęcie naszego roz-

wiązania przez Radę UE ds. Wy-

miaru Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych.  

      To decyzja, o której możemy 

mówić w kategoriach sukcesu tym 

bardziej, że początkowo znaczna 

część krajów sprzeciwiała się na-

szym rozwiązaniom. Ale to właśnie 

trudny proces negocjacji, rozmów, 

budowy koalicji i przekonywania 

poszczególnych krajów doprowa-

dził do tego sukcesu – zaznaczył 

Zbigniew Ziobro.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Województwem o największej 

ilości rejestracji, licząc od początku 

roku, jest woj. wielkopolskie. Zare-

jestrowano tu 620 sztuk nowych 

przyczep. W kolejnym – lubelskim 

583 sztuk. Na dalszym miejscach 

są: mazowieckie (504 sztuk) i pod-

laskie (499 sztuk). 

 

Rynek przyczep używanych 

 

      Na rynku wtórnym również 

notuje się wzrosty. W okresie sty-

czeń – listopad 2018 zarejestrowa-

no 3919 sztuk przyczep używanych 

co stanowi wzrost o 337 sztuk tj. 

9,4 %. W układzie regionów, woje-

wództwami gdzie rejestruje się naj-

więcej przyczep używanych są woj. 

wielkopolskie 876 sztuk i kujawsko 

– pomorskie 637 sztuk. 

 

Hubert Seliwiak 

Polska Izba Gospodarcza 

Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

 

      W niektórych mediach od 

kilku dni uporczywie powielana 

jest nieprawdziwa teza, że w Na-

rodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-

nej „przepadają” miliardy zło-

tych na poprawę jakości powie-

trza, przez co smog „dusi” Pola-

ków. Publikacje – oparte na wy-

biórczo cytowanym raporcie Naj-

wyższej Izby Kontroli – nie dość, 

że zawierają dane sprzed prawie 

dwóch lat i nie uwzględniają uru-

chomienia we wrześniu br. pro-

gramu Czyste Powietrze, to aż 

roją się od błędów, mitów, przei-

naczeń, nadinterpretacji, a nawet 

manipulacji. Oto jak wyglądają 

fakty. 

      Już 11 września 2018 r. Naj-

wyższa Izba Kontroli (NIK) ogłosi-

ła na swojej stronie internetowej 

informację o wynikach kontroli pt. 

„Ochrona powietrza przed zanie-

czyszczeniami”, która została za-

twierdzona przez Prezesa NIK 27 

sierpnia 2018 r.  

Mit 1: Dane z raportu NIK 

nie były dotychczas znane 
      Dokument ten jest zatem od 

trzech miesięcy dobrze znany me-

diom, opinii publicznej i każdemu, 

kto zechce zajrzeć na witrynę NIK. 

A tymczasem „Gazeta Wyborcza” 

w artykule pt. „Smog dusi, miliardy 

przepadają” (piątek, 7 grudnia 2018 

r.) nagle ogłosiła piórem red. Do-

miniki Wantuch, że „dotarła w 

czwartek” do „najważniejszych 

punktów” raportu NIK. Już to każe 

zastanowić się nad intencjami oraz 

rzetelnością wspomnianej publika-

cji.      

Mit 2: Pieniądze na walkę 

ze smogiem gdzieś „zginęły” 

      Dalej z faktami w tym artykule 

jest już tylko gorzej. „Z 6,5 mld zł 

zgromadzonych na rachunku Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska w I poł. 2017 r. tylko 210 

mln przeznaczono na ochronę po-

wietrza” – obwieściła „Gazeta Wy-

borcza”, powołując się na wspo-

mniany raport NIK. „Izba pyta fun-

dusz, gdzie reszta kasy” – stwier-

dziła autorka artykułu, próbując 

stworzyć aurę sensacji i sugerując, 

że pieniądze w NFOŚiGW być mo-

że gdzieś „zginęły”. Tym tokiem 

narracji podążyły także inne media, 

które w swoich publikacjach powo-

ływały się na artykuł „Gazety Wy-

borczej” i podane w nim dane oraz 

interpretacje.  

      Prawda jest zupełnie inna. 

Środki zgromadzane przez 

NFOŚiGW znajdują się na opro-

centowanych rachunkach banko-

wych przekazanych w zarząd u 

Ministra Finansów. Ich wydatko-

wanie następuje w wyniku ustawo-

wej działalności NFOŚiGW, w tym 

przede wszystkim finansowania 

ochrony środowiska. Środki te nie 

„przepadają”, nie są zwracane na 

rachunek budżetu państwa. Zasób 

niewykorzystany w danym roku 

pozostaje do wykorzystania w la-

tach kolejnych.  

Mit 3: Program Czyste Powietrze 

nie istnieje 

      Rozwiązanie kwestii smogu 

wymaga skoordynowanych działań 

wszystkich organów i instytucji 

państwa, a także znacznych zaso-

bów środków pieniężnych. I tylko 

dlatego, że Narodowy Fundusz 

dysponuje obecnie zasobem około 

4,8 mld zł środków ukierunkowa-

nych na odnawialne źródła energii 

(OZE) i efektywność energetyczną 

oraz, że będzie otrzymywał przy-

chody z opłaty antyemisyjnej, mógł 

podjąć się realizacji ogólnopolskie-

go programu priorytetowego Czyste 

Powietrze, skierowanego potencjal-

nie do ponad 4 mln rodzin, z budże-

tem uczestników programu wyno-

szącym 103 mld zł. Jego wdrażanie 

rozpoczęło się 19 września 2018 r., 

ale ten fakt „Gazeta Wyborcza” 

całkowicie pominęła, gdyż najwi-

doczniej nie pasował on do głów-

nej, choć fałszywej tezy, że 

NFOŚiGW po macoszemu traktuje 

ochronę powietrza.  Warto tutaj 

zaakcentować, że program Czyste 

Powietrze  jest projektem  po-

wszechnym i kompleksowym – w 

odróżnieniu od poprzednich progra-

mów, które były nastawione na 

działania punktowe.  

Mit 4: Tylko 210 mln zł z 

 

Przepadają miliardy na ochronę powietrza? 

Jest odwrotnie: 
NFOŚiGW intensywnie wspiera walkę ze smogiem 
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NFOŚiGW na ochronę powietrza 

      Gruntownego sprostowania i 

wyjaśnienia wymaga ów kluczowy 

„news” „Gazety Wyborczej”, że „z 

niemal 6,5 mld zł na koncie NFOŚ 

w I półroczu 2017 r. tylko 210 mln 

trafiło na zadania związane z ochro-

ną powietrza”. O ile bowiem rze-

czywiste wypłaty na działania zwią-

zane z ochroną powietrza wyniosły 

wspomniane 210 mln zł w I półro-

czu 2017 r., o tyle w całym roku 

kwota wypłat na ten cel zamknęła 

się już sumą 770 mln zł. To bardzo 

istotne dopełnienie.  

Mit 5: NFOŚiGW może 

dowolnie wydawać pieniądze 

      Trzeba przy tym mieć na uwa-

dze niezwykle ważny fakt, że zgro-

madzone środki – według przepi-

sów Prawa ochrony środowiska 

(POŚ) – w części przeznaczane są 

tylko i wyłącznie na wyraźnie 

wskazane cele. I tak z ogólnej kwo-

ty 6,5 mld zł, na cele ochrony po-

wietrza (definiowanej jak przedsię-

wzięcia z zakresu efektywności 

energetycznej i OZE) mogła być 

wydatkowana co najwyżej kwota 

4,2 mld zł. I to przy założeniu, że 

nie byłyby finansowane przez 

NFOŚiGW inne, tak ważne sfery, 

jak na przykład gospodarka wodno-

ściekowa, edukacja ekologiczna, 

czy zapobieganie i likwidacja nad-

zwyczajnych zagrożeń środowiska. 

Natomiast pozostałe środki nie mo-

gą być przeznaczone na działania 

antysmogowe, gdyż w ramach tzw. 

„zobowiązań wieloletnich” aloko-

wane muszą być na przedsięwzięcia 

konkretnie wskazane, m.in. z zakre-

su gospodarki odpadami, geologii, 

górnictwa (łącznie na ten cel było 

1,2 mld zł). Pozostałe środki tzw. 

funduszu podstawowego (1,1 mld 

zł) mogły być przeznaczane na cele 

wskazane w ustawie Prawo ochro-

ny środowiska.  

Mit 6: Narodowy Fundusz odpo-

wiada za ochronę środowiska w 

Polsce 

      Autorka tekstu w „Gazecie Wy-

borczej” (red. Dominika Wantuch), 

albo celowo, albo z niewiedzy, usi-

łowała wmówić czytelnikom, że 

kontrola NIK miała wyjaśnić, jak 

wydaje swoje pieniądze „fundusz 

odpowiedzialny za ochronę środo-

wiska”. To bardzo istotne przeina-

czenie dotyczące zadań NFOŚiGW, 

który przecież nie odpowiada „za 

ochronę środowiska”, lecz za jej 

finansowanie.  

      Mówi o tym wyraźnie ustawa 

Prawo ochrony środowiska w art. 

400b: „Celem działania Narodowe-

go Funduszu jest finansowanie 

ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w 

art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-22 i 24-

42 oraz art. 410a ust. 4-6.”. A także 

„tworzenie warunków do wdrażania 

finansowania ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej”.  

      A co najważniejsze, art. 400q 

stwierdza jednoznacznie:  

1/. „Narodowy Fundusz i woje-

wódzkie fundusze prowadzą samo-

dzielną gospodarkę finansową, po-

krywając z posiadanych środków i 

uzyskiwanych wpływów wydatki 

na finansowanie zadań określonych 

w ustawie oraz kosztów działalno-

ści.” 

2/. „Narodowy Fundusz i woje-

wódzkie fundusze prowadzą gospo-

darkę finansową w sposób zapew-

niający pełne wykorzystanie środ-

ków pochodzących z Unii Europej-

skiej niepodlegających zwrotowi 

przeznaczonych na ochronę środo-

wiska i gospodarkę wodną. 

Mit 7: NFOŚiGW posiada tylko 

zasoby – bez żadnych zobowiązań 

      Ocenianie zasobności Narodo-

wego Funduszu tylko na podstawie 

zgromadzonych środków pienięż-

nych jest wysoce wątpliwe, ponie-

waż nie bierze pod uwagę tego, że 

NFOŚiGW posiada zobowiązania 

do wypłaty środków wynikające z 

podpisanych umów (aktualnie 3,3 

mld zł), podjętych decyzji (0,3 mld 

zł), zawartych promes (2,2 mld zł) 

oraz tego, że część ze złożonych 

wniosków na kwotę 5,2 mld zł 

przekształci się w umowy.  

      Dodatkowo trzeba mieć na uwa-

dze fakt, że od 2020 r. Narodowy 

Fundusz nie będzie już otrzymywał 

wpływów z tytułu opłat zastęp-

czych z prawa energetycznego i 

ustawy o efektywności energetycz-

nej wynoszących około 800 mln zł 

rocznie. A więc finansowanie reali-

zowanych programów prioryteto-

wych musi opierać się o posiadane 

zasoby środków pieniężnych i 

zwroty pożyczek. 

      Reasumując, gdyby porównać 

wszystkie posiadane środki pienięż-

ne Narodowego Funduszu (6,5 mld 

zł) ze zobowiązaniami warunkowy-

mi (podpisane umowy, podjęte de-

cyzje o dofinansowaniu w kwocie 

łącznej 3,2 mld zł), promesami (2,2 

mld zł) oraz tylko ogłoszonymi 

planowanymi zobowiązaniami z 

tytułu programu priorytetowego 

Czyste Powietrze (ponad 50 mld zł) 

– NFOŚiGW okazuje się być insty-

tucją bez wolnych środków pienięż-

nych.  

Mit 8: Narodowy Fundusz 

zgromadził 

na rachunku 6,5 mld zł 

      „Gazeta Wyborcza” napisała 

sprzecznie z faktami, że „tylko w I 

połowie 2017 r. NFOŚiGW zgro-

madził na swoim rachunku prawie 

6,5 mld zł. W całym 2017 r. ponad 

12 mld zł”.  

      Otóż nieprawdą jest, że Narodo-

wy Fundusz zgromadził „w całym 

2017 r. ponad 12 mld zł”. Co wię-

cej, NFOŚiGW nigdy w swojej 

historii nie posiadał na rachunkach 

wskazanej kwoty 12 mld zł. To 

kompletne nieporozumienie lub 

świadoma manipulacja. 

      Fakty są takie, że kwota 12 mld 

zł została wydatkowana przez Na-

rodowy Fundusz na finansowanie 

ochrony środowiska (wszystkie 

cele) w formie bezzwrotnej w la-

tach 2014 – I półrocze 2017 r. – i to 

biorąc pod uwagę zarówno środki 

własne NFOŚiGW w wysokości 4,6 

mld zł, jak i środki europejskie ob-

sługiwane lub będące w dyspozycji 

Narodowego Funduszu (ale nie-

przechodzące przez jego rachunki 

bankowe) w kwocie 7,4 mld zł. 

Mit 9: Wszystkie pieniądze z UE 

są na ochronę środowiska 

      „Objaśniając” czytelnikom źró-

dła finansowe NFOŚiGW, „Gazeta 

Wyborcza” napisała: „Pieniądze 

pochodzą z opłat i kar za korzysta-

nie ze środowiska, opłat sektora 

energetycznego, ze sprzedaży 

uprawnień do emisji CO2, z opłat 

recyklingowych pojazdów wycofa-

nych z eksploatacji czy sprzedawa-

nych koncesji. Do tego dochodzą 

fundusze norweskie i unijne, m.in. 

pieniądze z Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, programu Life”. Po 
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tej wyliczance w artykule zawarto – 

niestety – kolejną nieuprawnioną 

sugestię, że z pieniędzmi w 

NFOŚiGW dzieje się być może coś 

niejasnego: „Ale czy wszystkie 

trafiają na działania związane z 

ochroną środowiska? Zdaniem NIK 

nie” – stwierdziła autorka, dając do 

zrozumienia, że środki Funduszu 

Spójności, EFRR, LIFE są w cało-

ści przeznaczone na ochronę środo-

wiska. To kolejna manipulacją, 

gdyż jedynie ich część 

(środowiskowa) jest przeznaczona 

na te działania. Pozostałe środki 

kierowane są m.in. na wspieranie 

transportu, cele społeczne, współ-

pracę międzynarodową. 

      Cel i kierunki przeznaczania 

środków Narodowego Funduszu 

zostały jasno określone w ustawie 

Prawo ochrony środowiska. Chodzi 

generalnie – powtórzmy – o 

„finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej”. Na nic inne-

go (poza kosztami działalności in-

stytucji) te środki nie zostaną wy-

datkowane. Trafią więc na wspiera-

nie finansowe ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

      W zakresie środków europej-

skich obsługiwanych przez Narodo-

wy Fundusz, przeznaczonych na 

ochronę środowiska w okresie obję-

tym kontrolą, można wyróżnić wy-

płaty programów, które według 

instytucji zarządzających w pełni 

wykorzystały dostępne zasoby 

(ISPA/FS; POI i Ś 2007-2013; 

NMF i MF EOG), wypłacając na 

działania z zakresu ochrony powie-

trza (w okresie 2014 – I półrocze 

2017 r.): 1/. ISPA/FS –15,6 mln zł 

(System ciepłowniczy Krakowa). 

2/. POIiŚ 2007-2013 – 921,3 mln 

zł. 3/. NMF i MF EOG – 371,1 mln 

zł. 

      Okres kontroli objął również 

początkową fazę wdrażania POIiŚ 

2014-2020 w zakresie ochrony po-

wietrza, w ramach którego wydat-

kowano 1,5 mln zł w I połowie 

2014 r. Obecnie kwota zawartych 

341 umów określa wydatkowanie w 

tym zakresie w wysokości 5,4 mld 

zł. 

Mit 10: NFOŚiGW zmniejsza 

kwoty na poprawę 

jakości powietrza 

      W błąd może wprowadzać czy-

telników także pozbawione nie-

zbędnego komentarza, a kluczowe 

w narracji „Gazety Wyborczej” 

stwierdzenie, że NFOŚiGW „jak 

wskazuje NIK, na przestrzeni ostat-

nich lat zmniejsza kwoty wydawane 

na ochronę powietrza”. Dla wspar-

cia tej tezy, w artykule nastąpiło 

wyliczenie: „W 2014 r. ze zgroma-

dzonych na rachunkach 4,2 mld zł 

wydał na poprawę jakości powie-

trza 1,2 mld zł. W 2015 r. – z 4,2 

mld zł wydał 1,3 mld zł. Ale już w 

2016 r. z uzbieranej kwoty ponad 5 

mld na ochronę powietrza wydał 

722 mln zł”. Przedstawiane dane 

będą jednak tylko półprawdą bez 

podania kilku istotnych czynników: 

1/. Koniec perspektywy finansowej 

UE 2007-2013 i początek nowej – 

etap ten charakteryzował się wystę-

powaniem wypłat środków UE je-

dynie z w ramach „starej perspekty-

wy”. Słabe przygotowanie przez 

poprzednie władze wdrażania per-

spektywy POIiŚ 2014-2020 dopro-

wadziło do tego, że Narodowy Fun-

dusz był w stanie w I połowie 2017 

r. wypłacić jedynie 1,5 mln zł na 

ochronę powietrza (tabela poniżej). 

2/. Ograniczenie nieefektywnego 

wydatkowania środków dotacyj-

nych zgodnie z zapisami Strategii 

działania Narodowego Funduszu 

na lata 2016-2020 (tabela poniżej).  

 

      Trzeba mieć również na uwadze 

fakt, że porównywanie stanu środ-

ków (wszystkich) z wydatkami na 

cele ochrony powietrza jest niepo-

prawne i zupełnie chybione meto-

dologicznie, gdyż kwota zgroma-

dzonych środków zawiera również 

te, które nie mogą być przeznacza-

ne na ochronę powietrza 

(zobowiązania wieloletnie inne niż 

OZE i efektywność energetyczna). 

Mit 11: NFOŚiGW „w ogóle” 

nie wspiera ograniczania 

emisji z transportu 

      Na koniec „Gazeta Wyborcza” 
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zafundowała czytelnikom jeszcze 

jedną nieprawdę. Po informacji, że 

„powstaje właśnie międzynarodo-

wy raport europejskich najwyż-

szych izb kontroli dotyczący emisji 

zanieczyszczeń i koniecznych 

działań, które należy podjąć”, pa-

dło kategoryczne stwierdzenie: 

„Już dziś (…) raport wskazuje, że 

natychmiast trzeba będzie podjąć 

działania dotyczące ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń z transportu, 

których NFOŚ do tej pory w ogóle 

nie realizował”.  

      Trudno o większe przekłama-

nie w obliczu faktów. Powyższe 

stwierdzenie jest całkowicie nie-

prawdziwe, gdyż nawet w informa-

cji przedstawionej przez 

NFOŚiGW dla NIK w ramach 

omawianej w artykule kontroli 

wskazano wyraźnie na wypłaty 

środków w kwocie 66 mln zł doko-

nanych w latach 2015-2016 w ra-

mach programu GIS (Green Invest-

ment Scheme), Część 7) GAZELA 

– Niskoemisyjny transport miejski.  

      Działania związane z ograni-

czeniem emisji z transportu drogo-

wego realizowane są w NFOŚiGW 

konsekwentnie od lat. Pierwszym 

w tym obszarze był właśnie wspo-

mniany wyżej program GAZELA – 

Niskoemisyjny transport miejski, w 

ramach którego wydatkowano 

środki na niskoemisyjne autobusy.  

      Duża intensyfikacja działań 

NFOŚiGW w tym obszarze zauwa-

żalna jest od 2016 r. Obecnie w 

ofercie Narodowego Funduszu 

znajdują się cztery programy prio-

rytetowe, których celem jest popra-

wa jakości powietrza poprzez ogra-

niczenie emisji pochodzenia komu-

nikacyjnego. Łączny budżet tych 

programów to około 2,48 mld zł w 

perspektywie do 2023 r.: 1/. Sys-

tem Zielonych Inwestycji (GIS – 

Green Investment Scheme) – GE-

PARD – Bezemisyjny transport 

publiczny (budżet 196 mln zł – 

nabór konkursowy zakończy się 17 

grudnia 2018 r.). 2/. Gepard II, a w 

nim: 1/. Część 1) Wspieranie inno-

wacyjnych rozwiązań w zakresie 

transportu bezemisyjnego (budżet 

2,2 mld zł). 2/. Część 2) Strategia 

rozwoju elektromobilności (budżet 

10 mln zł – trwa nabór konkurso-

wy). 3/. Część 3) Śląsk – zagłębie 

bezemisyjnego transportu publicz-

nego (budżet 70 mln zł). 

      W 2019 r. zostanie uruchomio-

ny Fundusz Niskoemisyjnego 

Transportu, zarządzany przez 

NFOŚiGW. Przewiduje się, że do 

2027 r. będzie on dysponował 

środkami finansowymi w wysoko-

ści 6,7 mld zł.  

      W świetle tych danych z gruntu 

nieprawdziwe stwierdzenie, że 

Narodowy Fundusz „w ogóle nie 

realizował” działań dotyczących 

ograniczania emisji zanieczyszczeń 

z transportu – stanowiące na doda-

tek puentę całego artykułu – poka-

zuje z jak nierzetelną publikacją 

mamy do czynienia i jak niepraw-

dziwe oraz zmanipulowane dane za 

jej sprawą przedostały się do opinii 

publicznej. Dlatego Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej czuł się w 

obowiązku przedstawić w tej kwe-

stii stosowne fakty.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

       We wtorek 11 grudnia obra-

dowała Komisja Wspólna Przed-

stawicieli Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej i Konferencji Episkopatu 

Polski.  
       Posiedzenie zorganizowane 

zostało  w  siedzibie  Konferencji 

Episkopatu Polski. Pracom komisji 

współprzewodniczyli:  ze  strony 

rządowej  –  Joachim  Brudziński, 

Minister  Spraw  Wewnętrznych  i 

Administracji, a ze strony kościel-

nej  –  abp Sławoj  Leszek Głódź, 

Metropolita Gdański. 

  

      Podczas obrad poruszono aspekt 

współpracy  w  zakresie  ochrony 

danych  osobowych.  Konferencja 

Episkopatu Polski przyjęła 13 mar-

ca  br.  dekret  ogólny  w  sprawie 

ochrony danych osobowych w Ko-

ściele katolickim. Celem jego publi-

kacji było uaktualnienie i dostoso-

wanie  dotychczas  istniejących  w 

Kościele  zasad  ochrony  danych 

osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem ich danych osobowych 

do RODO. Dekret ustanowił rów-

nież instytucję Kościelnego Inspek-

tora Ochrony Danych. Ponadto w 

trakcie  prac legislacyjnych podej-

mowanych przez Ministerstwo Cy-

fryzacji w związku z wdrażaniem 

RODO,  zorganizowanych  zostało 

szereg spotkań z przedstawicielami 

Konferencji Episkopatu Polski. Ich 

efektem było wypracowanie przepi-

sów krajowych, które w pełni re-

spektują  brzmienie  RODO  oraz 

powołanego  dekretu  w  zakresie 

autonomiczności  systemu ochrony 

danych osobowych w tym zakresie 

obowiązującego w Kościele katolic-

kim. 

  

      W trakcie posiedzenia poruszo-

ne  zostały  zagadnienia  dotyczące 

edukacji w tym kwestie dotyczące 

wyboru przedmiotu religii lub etyki.  

  

      Uczestnicy dyskutowali o spra-

wach ochrony życia człowieka od 

poczęcia do naturalnej śmierci. 

  

      Przedstawiciele komisji zajmo-

wali się również kwestią ochrony 

dzieci i młodzieży przed nadużycia-

 

Komunikat po obradach 

Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP 

i Konferencji Episkopatu Polski 
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mi  seksualnymi  w Kościele  i  w 

społeczeństwie.  

  

      W posiedzeniu Komisji Wspól-

nej wzięli udział: 1/. Ze strony Rzą-

du Rzeczypospolitej Polskiej: Joa-

chim Brudziński,  Minister  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji, 

Współprzewodniczący  Komisji 

Wspólnej  Przedstawicieli  Rządu 

RP i KEP; Elżbieta Rafalska, Mini-

ster Rodziny Pracy i Polityki Spo-

łecznej,  członek  Komisji;  Paweł 

Szefernaker,  Sekretarz  Stanu  w 

MSWiA,  członek  Komisji  oraz 

zaproszeni: Zbigniew Ziobro, Mini-

ster Sprawiedliwości; Łukasz Szu-

mowski, Minister Zdrowia; Marek 

Zagórski, Minister Cyfryzacji; Ja-

rosław Sellin,  Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie  Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego; Maciej 

Kopeć, Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie  Edukacji Narodowej oraz 

Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, An-

drzej Rudlicki, Dyrektor Departa-

mentu  Wyznań  Religijnych  oraz 

Mniejszości Narodowych i Etnicz-

nych w MSWiA i Małgorzata Woź-

niak, Dyrektor Departamentu Ko-

munikacji Społecznej MSWiA. 2/. 

Ze strony Konferencji Episkopatu 

Polski: abp Sławoj Leszek Głódź, 

Metropolita  Gdański,  Współprze-

wodniczący  Komisji  Wspólnej 

Przedstawicieli Rządu RP i KEP; 

kard. Kazimierz Nycz, Metropolita 

Warszawski, członek Komisji; abp 

Wojciech  Polak,  Metropolita 

Gnieźnieński, Prymas Polski, czło-

nek Komisji; abp Andrzej Dzięga, 

Metropolita  Szczecińsko-

Kamieński,  członek Komisji;  abp 

Marek  Jędraszewski,  Metropolita 

Krakowski,  członek  Komisji;  bp 

Artur G. Miziński, Sekretarz Gene-

ralny Konferencji Episkopatu Pol-

ski, członek Komisji oraz zaprosze-

ni:  ks.  Piotr  Kroczek,  Kościelny 

Inspektor  Ochrony  Danych;  ks. 

Przemysław Drąg, Dyrektor Krajo-

wego Ośrodka Duszpasterstwa Ro-

dzin; ks. Dariusz Konieczny, Kie-

rownik Biura Sekretariatu KEP, s. 

Katarzyna Więcek, Referent Praw-

ny Sekretariatu KEP i ks.  Paweł 

Rytel-Andrianik, Rzecznik KEP. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 oraz Biuro Prasowe 

Konferencji Episkopatu Polski 

  

  

 

W Nowym Roku 

Anno Domini 2019 
 

życzliwości na każdy dzień,  

sukcesów w osiąganiu wyznaczonych celów, 

spełnienia marzeń dużych i małych, 

powodów do radości 

wywołujących uśmiech na twarzy, 

błogosławieństwa BOŻEGO na każdy dzień, 
 

Czytelnikom Wieści Światowych 
 

składa Zarząd Sp. z o.o. 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Szamotułach 
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      To nieprawda, że wskutek pro-

testu pracowników sądów tysiące 

dzieci z domów dziecka i zakładów 

poprawczych nie będą mogły wró-

cić do swoich rodzinnych domów 

na czas świąt Bożego Narodzenia. 

Zgodnie z przepisami zgodę na 

świąteczne wizyty u rodzin wydają 

bowiem dyrektorzy placówek a nie 

sądy. Tak jest w przypadku domów 

dziecka i zakładów poprawczych, a 

w rodzinach zastępczych decyzję 

podejmują sami rodzice zastępczy. 

Nie potrzeba do tego zgody sądu i 

protest tu niczego nie utrudnił. 

      Sądowa zgoda jest wymagana 

jedynie wobec wychowanków mło-

dzieżowych ośrodków wychowaw-

czych (MOW). Ministerstwo Spra-

wiedliwości przeanalizowało sytua-

cję w sądach i nie stwierdziło istot-

nych opóźnień w wydawaniu takich 

zgód. W sądach, nawet tych gdzie 

protest spowodował problemy z 

obsługą administracyjną, wszelkie 

pilne sprawy dotyczące małoletnich 

i nieletnich są rozpoznawane w 

pierwszej kolejności.  

      Ministerstwo Sprawiedliwość 

zwraca się do wszystkich mediów z 

prośbą o nierozpowszechnianie 

informacji, które mijają się z praw-

dą. Pozbawione podstaw stwierdze-

nia jakoby "przymusowe pozostanie 

w domu dziecka dotknie nawet kil-

kunastu tysięcy dzieci", mogą wy-

wołać niepotrzebny niepokój wśród 

osób, które mają skomplikowaną 

sytuację rodzinną. Ministerstwo 

Sprawiedliwości zapewnia, że spra-

wy dotyczące małoletnich i nielet-

nich traktuje priorytetowo, dlatego 

już wczoraj skierowało do preze-

sów sądów apelacyjnych pismo 

zobowiązujące do zapewnienia 

sprawnego działania sędziów ro-

dzinnych, zwłaszcza przy termino-

wym rozpoznawaniu wniosków o 

zgodę na powrót wychowanków 

MOW do swoich domów rodzin-

nych na czas świąt. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Informacja w sprawie świątecznych urlopów 

wychowanków placówek opiekuńczych 

      Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przekaże prawie 12 mln zł na 

projekty termomodernizacji za-

bytkowych budynków w czterech 

parafiach: Wszystkich Świętych 

w Warszawie przy placu Grzy-

bowskim, Sanktuarium Kalwa-

ryjskiego pw. Św. Mikołaja w 

Wielu, Wszystkich Świętych w 

Brusach oraz budynków należą-

cych do Archidiecezji Wrocław-

skiej na słynnym Ostrowie Tum-

skim – najstarszej części Wrocła-

wia.  

      Remonty termomodernizacyjne 

przyczynią się do redukcji zużycia 

energii pierwotnej i końcowej oraz 

spowodują obniżenie kosztów zuży-

cia energii elektrycznej i cieplnej. 

W zmodernizowanych obiektach 

będzie stałe ciepło – niezależnie od 

pory dnia i chłodnej aury na ze-

wnątrz. Dodatkowo prace remonto-

we będą miały również walor kon-

serwatorski, gdyż zostaną przepro-

wadzone w obiektach zabytkowych, 

cennych dla kultury narodowej.  

      Na dofinansowanie dla wspo-

mnianych beneficjentów złoży się 

10 993 540 zł dotacji oraz 919 760 

zł niskooprocentowanej pożyczki. 

Wszystkie cztery umowy przekaza-

nia wsparcia podpisano w siedzibie 

NFOŚiGW. Dofinansowanie umoż-

liwił program priorytetowy Popra-

wa jakości powietrza, Część 2) 

Zmniejszenie zużycia energii w bu-

downictwie.  

 

Kościół parafii 

Wszystkich Świętych 

w Warszawie 
    

  Projekt pn. Termom odernizacja 

budynku kościoła Wszystkich Świę-

tych w Warszawie został dofinanso-

wany przez NFOŚiGW kwotą 

3 315 792 zł. Umowę potwierdzają-

cą przekazanie dotacji podpisali 

Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazi-

mierza Kujda oraz Proboszcz Para-

fii ks. dr Piotr Waleńdzik. Całkowi-

ty koszt inwestycji wyniesie 

3 684 213 zł. Będzie ona przepro-

wadzona do 27 grudnia 2019 r. W 

finansowanie projektu zostaną za-

angażowane również środki własne 

beneficjenta w wysokości 368 421 

zł.  

      Prace obejmą modernizację 

instalacji wentylacji mechanicznej 

nawiewno/wywiewnej (o mocy Vn/

Vw = 1400/1400 m3/h z odzyskiem 

ciepła min. 67%, Vw = 3745 m3/h) 

oraz modernizacje systemu grzew-

czego (w tym wymianę wewnętrz-

nej instalacji c.o., wymianę węzła 

ciepłowniczego, wykonanie przyłą-

cza do nowego węzła ciepła oraz 

wykonanie instalacji elektrycznej 

do nowego węzła). Przewidywane 

jest także ocieplenie stropów pod 

 

Zabytkowe obiekty sakralne 

przejdą termomodernizację 

dzięki wsparciu z NFOŚiGW 
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nieogrzewanymi poddaszami 

(3328,14 m2) za pomocą wełny 

mineralnej. Ponadto zmodernizowa-

ne zostanie 1018 punktów oświetle-

nia wbudowanego. Wszystko to 

zaprocentuje także zyskami środo-

wiskowymi. Nastąpi zmniejszenie 

zużycia energii pierwotnej w bu-

dynkach publicznych (1 852,48 GJ/

rok). Równolegle zmniejszy się 

emisja CO2 (211,09 Mg/rok).  

      Powierzchnia budynków obję-

tych remontem termomodernizacyj-

nym wyniesie 4 236,40 m2, a po-

wierzchnia całkowita modernizowa-

nego obiektu – ponad 500 m2. 

      Kościół Wszystkich Świętych 

umiejscowiony na placu Grzybow-

skim w Warszawie zaczęto budo-

wać w 1861 r. według projektu ar-

chitekta Henryka Marconiego. W 

czasie wojny obronnej w 1939 r. 

świątynia została uszkodzona, jed-

nak najbardziej ucierpiała podczas 

walk Powstania Warszawskiego i 

niemieckich ostrzałów artyleryj-

skich. W czasie okupacji kościół 

znajdował się w granicach getta – 

uczęszczali do niego chrześcijanie 

pochodzenia żydowskiego. Wobec 

prześladowań Żydów w getcie, pro-

boszcz parafii ks. Marceli Godlew-

ski zaangażował się w tym trudnym 

czasie w ich ratowanie. Niedawno, 

w 2017 r., kościół ten jako pierwszy 

w Polsce, z inicjatywy środowisk 

żydowskich, otrzymał tytuł House 

of Life (Dom Życia) przyznawany 

przez Międzynarodową Fundację 

Raoula Wallenberga. W kościele 

znajduje się również tablica upa-

miętniająca Polaków ratujących 

Żydów w latach 1939–1945, którą 

ufundował premier Jerzy Buzek i 

poświęcił prymas Józef Glemp.  

      Świątynia pw. Wszystkich 

Świętych jest jedną z trzech naj-

większych w Warszawie (obok ba-

zyliki Najświętszego Serca Jezuso-

wego na Pradze i Świątyni Opatrz-

ności Bożej w Wilanowie). W jej 

wnętrzu znajdują się relikwie św. 

Jana Pawła II.  

      Przeprowadzamy kompleksowy 

remont kościoła Wszystkich Świę-

tych. Projekt termomodernizacji 

wpisuje się w działania, które mają 

na celu przywrócenie jego przedwo-

jennego stanu. Można bowiem po-

wiedzieć, że po II wojnie światowej 

nie został odbudowany do końca, 

wiele rzeczy było zrobionych w la-

tach 50. i 60. dość pośpiesznie, tak-

że z powodu braku pieniędzy. Teraz 

chcemy całością prac remontowych 

przywrócić kościołowi przedwojen-

ny blask i świetność – powiedział 

ks. dr Piotr Waleńdzik.  

      Proboszcz objaśnił także kwe-

stie techniczne podejmowanych 

prac: – Termomodernizacja dotyczy 

wielu wątków, bo między innymi 

obejmuje wymianę sieci grzewczej, 

która jest z lat 60 ubiegłego wieku. 

Zdążyła się mocno zużyć i nie przy-

staje do realiów, gdyż obecne prze-

syłowe sieci grzewcze są o wiele 

bardziej oszczędne. Ważną kwestią 

jest także docieplenie stropu oraz 

rozwiązanie problemu wentylacji, 

która po wojnie nie została przy-

wrócona do użytecznego stanu. I 

jeszcze oprawy oświetleniowe – 

dzisiaj wszyscy przechodzą na źró-

dła energooszczędne i my też chce-

my zużywać mniej energii. To bę-

dzie generować mniejsze koszty dla 

parafii, a i dla środowiska okaże się 

przyjazne – podsumował ks. dr 

Piotr Waleńdzik.  

 

Budynki Parafii 

Św. Mikołaja 

w Wielu na Pomorzu 
 

      1 270 665 zł dotacji NFOŚiGW 

przekaże na projekt pn. Moderniza-

cja energetyczna budynków użytecz-

ności publicznej należących do Pa-

rafii Rzymskokatolickiej św. Miko-

łaja w Wielu (w woj. pomorskim, w 

powiecie kościerskim). Umowa w 

tej sprawie została podpisana przez 

Dyrektora Departamentu Budow-

nictwa Energooszczędnego 

NFOŚiGW Sebastiana Nowaka 

oraz Proboszcza Parafii w Wielu ks. 

Jana Flisikowskiego.  

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 

1 411 851 zł, w ramach którego 

beneficjent zaangażował też środki 

własne w wysokości 141 186 zł. 

Koniec remontu przewidziano na 30 

kwietnia 2019 r. Efektem ekolo-

gicznym ma być zmniejszenie zuży-

cia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych o 1825,45 GJ/rok oraz 

zmniejszenie emisji CO2 o 133,99 

Mg/rok.  

      Aby cele te zostały osiągnięte, 

w ramach projektu zaplanowano 

m.in. wymianę instalacji wentylacji 

mechanicznej z układem odzysku 

ciepła i chłodzeniem pasywnym, 

wymianę oświetlenia na LED, a 

także wymianę opraw oświetlenio-

wych i instalacji elektrycznej. Rów-

nolegle zostanie wykonana instala-

cja ogniw fotowoltaicznych wraz z 

systemem opomiarowania i automa-

tyki o mocy 24,64 kWp oraz insta-

lacja ogniw fotowoltaicznych wraz 

z systemem opomiarowania i auto-

matyki o mocy 14,56 kWp.  

      Będzie również zainstalowana 

pompa ciepła o mocy 100 kW wraz 

z organizacją maszynowni, odwier-

tów, instalacji dolnego źródła ciepła 

z podłączeniem do maszynowni, 

przyłącza rurą preizolowaną, auto-

matyki i sterowania. Przewidziano 

wykonanie instalacji ogrzewania 

grzejnikowego niskotemperaturo-

wego. Zainstalowane zostanie c.o. 

podłogowe wraz z połączeniem do 

MPC. Ocieplony dach za pomocą 

wełny mineralnej, wraz z konstruk-

cją wsporczą ocieplenia, zapewni 

komfort termiczny pomieszczeń.  

      Warto nadmienić, że kościół 

parafialny św. Mikołaja w Wielu 

został zbudowany przed II wojną 

światową i jest największą budowlą 

sanktuarium. W 1998 r. został on 

wpisany na listę zabytków woje-

wództwa pomorskiego. Parafia w 

Wielu słynie też z Kalwarii Wie-

lewskiej, czyli zespołu zabytków 

sakralnych upamiętniających Mękę 

Jezusa Chrystusa. Została ona zbu-

dowana w latach 1915-1927. W 

rejestrze zabytków województwa 

pomorskiego znalazła się w tym 

samym roku, co kościół. 

      Dwie parafie – Wiele i Brusy – 

są związane przez Kalwarię Wie-

lewską. Dzisiaj wspólnie podpisuje-

my umowę o dofinansowanie prac, 

które pragniemy podjąć w naszych 

świątyniach i obiektach parafial-

nych. To wielkie wydarzenie dla 

naszej społeczności lokalnej, także 

dlatego, że to są najzimniejsze ko-

ścioły w okolicy, jedne z najzimniej-

szych na Pomorzu. Ogrzewanie ich 

pompami ciepła spowoduje, że i 

komfort bycia w świątyniach dla 

naszych wiernych będzie większy – 

powiedział Proboszcz Parafii w 
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Wielu ks. Jan Flisikowski.  

      Dziękuję Narodowemu Fundu-

szowi za dofinasowanie projektu w 

Kalwarii Wielewskiej i sąsiedniej 

parafii w Brusach. To duża korzyść 

społeczna, gdyż jest to teren parku 

krajobrazowego. Ponadto przedsię-

wzięcie przyniesie dużą oszczęd-

ność energii, co ma wpływ na 

ochronę środowiska. Nastąpi 

znaczne obniżenie kosztów utrzyma-

nia tych zabytkowych obiektów sa-

kralnych – zaznaczył z kolei obec-

ny na uroczystości podpisania umo-

wy senator Waldemar Bonkowski. 

 

Budynki parafii 

Wszystkich Świętych 

w Brusach na Pomorzu 

      Umowę potwierdzającą przeka-

zanie dotacji przez NFOŚiGW w 

wysokości 1 195 169 zł dla projek-

tu pn. Modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej 

należących do Parafii Rzymskoka-

tolickiej p.w. Wszystkich Świętych 

w Brusach, podpisali Dyrektor De-

partamentu Budownictwa Energo-

oszczędnego NFOŚiGW Sebastian 

Nowak oraz proboszcz parafii w 

Brusach ks. Jan Flaczyński. Całko-

wity koszt przedsięwzięcia wynie-

sie 1 327 963 zł, przy czym Parafia 

w Brusach zaangażuje własne środ-

ki w wysokości 132 794 zł.  

      W planie inwestycji przewidzia-

no wymianę instalacji wentylacji 

mechanicznej z układem odzysku 

ciepła i chłodzeniem pasywnym. 

Wymienione zostanie tradycyjne 

oświetlenie na LED, oprawy oświe-

tleniowe i instalacja elektryczna. 

Wykonana będzie instalacja ogrze-

wania grzejnikowego niskotempe-

raturowego oraz wymienione zosta-

ną grzejniki instalacji c.o. Pojawi 

się instalacja ogrzewania podłogo-

wego zasilana jedną z czterech no-

wych pomp ciepła. Zaplanowano 

również wymianę stolarki okiennej 

na nową (o współczynniku przeni-

kania ciepła U=0,9 W/m2K), wy-

mianę stolarki drzwiowej na nową 

(o współczynniku przenikania cie-

pła U=1,30 W/m2K). Ocieplony 

wełną mineralną (skalną) ma zostać 

również dach. Ponadto wprowadzo-

na zostanie izolacja termiczna ścian 

zewnętrznych (także poddasza) 

styropianem.  

      Instalacje pomp ciepła o mocy 

40 kW, 16 kW, 10 KW, 60 kW 

będą się odbywały wraz z wykona-

niem maszynowni, odwiertów, in-

stalacji dolnego źródła ciepła z pod-

łączeniem do maszynowni, automa-

tyki i sterowania. Termin zakończe-

nia realizacji przedsięwzięcia wy-

znaczono na 30 kwietnia 2019 r. 

Skutkiem przeprowadzenia remon-

tu ma być zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej w budynkach 

publicznych o 3050,34 GJ/rok, oraz 

zmniejszenie emisji CO2 o 259,48 

Mg/rok.  

      Kościół p.w. Wszystkich Świę-

tych w Brusach w woj. pomorskim 

został wybudowany w II poł. XIX 

w.  

 

Budynki 

Domów Kanonicznych 

Archidiecezji Wrocławskiej 

na Ostrowie Tumskim 

we Wrocławiu  

      5 211 914 zł dotacji oraz 919 

760 zł preferencyjnej pożyczki 

NFOŚiGW przeznaczył na projekt 

Archidiecezji Wrocławskiej pn. 

Zmniejszenie emisji CO2 przez po-

prawę efektywności energetycznej 

w zabytkowych budynkach Domów 

Kanoniczych Archidiecezji Wro-

cławskiej, zlokalizowanych we 

Wrocławiu na Ostrowie Tumskim 

przy ul. Katedralnej 5, 10-16, św. 

Idziego 4-6, 9 oraz pl. Katedralnym 

19. Umowę przekazania funduszy 

popisali: Wiceprezes NFOŚiGW 

Anna Król i Ekonom Archidiecezji 

Wrocławskiej ks. Stanisław Stelma-

szek.  

      Ostrów Tumski, który był nie-

gdyś wyspą, jest najstarszą, pełną 

zabytków częścią Wrocławia. Ar-

cheolodzy i historycy początek jego 

zamieszkania wyznaczają na X-XI 

w. i wskazują nań jako siedzibę 

pierwszych Piastów. W XII w. po-

jawiły się tutaj pierwsze budowle 

murowane (zastępując drewniane), 

prawdopodobnie za sprawą wnuka 

Bolesława Krzywoustego, Bolesła-

wa Wysokiego, który wybrał to 

miejsce na swoją siedzibę. W 1315 

r. dokonano formalnej sprzedaży 

Ostrowa Tumskiego władzom ko-

ścielnym. Z czasem stał się ośrod-

kiem władzy biskupiej. Co cieka-

we, na Ostrowie Tumskim mieszkał 

kilka razy Mikołaj Kopernik.  

      Działania przewidziane w pro-

jekcie będą prowadzone w zabytko-

wych wnętrzach. Chodzi m.in. o 

docieplenie ścian zewnętrznych o 

powierzchni 3572,24 m2, docieple-

nie ścian wewnętrznych (104,9 

m2), docieplenie ścian w gruncie 

(89,71 m2) oraz docieplenie podłóg 

na gruncie (1149,52 m2).  

      Zaplanowano również docieple-

nie stropów na strychach i podda-

szach o powierzchni 1171,66 m2, 

docieplenie stropów nad nieogrze-

waną piwnicą (129,58 m2), docie-

plenie stropodachu (437,91 m2), 

docieplenie dachu (926,16 m2). 

Będą przeprowadzone również pra-

ce przy wymianie stolarki okiennej 

(powierzchnia 552,08 m2), stolarki 

drzwiowej zewnętrznej (79,85 m2). 

Nastąpi ponadto wymiana trzech 

kompletów instalacji centralnego 

ogrzewania, trzech kompletów in-

stalacji ciepłej wody użytkowej, 

źródeł ciepła na trzy gazowe kotły 

kondensacyjne z kompletnym 

osprzętem i armaturą montaż na-

wiewników ciśnieniowych. Remont 

obejmie również wymianę oświe-

tlenia na trzy LED-owe komplety, 

wprowadzenie automatyki sterują-

cej systemem c.o. oraz c.w.u. Nieo-

dzowne będzie osuszanie ścian 

piwnic oraz odprowadzenie wód 

opadowych od budynku.  

      Projekt będzie prowadzony do 

końca 2019 r. Zaplanowany efekt 

ekologiczny przedsięwzięcia to 

zmniejszenie zużycia energii pier-

wotnej w budynkach publicznych o 

7137,54 GJ/rok oraz zmniejszenie 

emisji CO2 o 532,85 Mg/rok. Prze-

prowadzenie projektu w całości 

będzie kosztowało 6 131 674 zł.  

      Przedsięwzięcia termomoderni-

zacyjne, takie jak wyżej opisane, 

przynoszą jednocześnie oszczędno-

ści finansowe i lepszą termodyna-

mikę użytkowanych pomieszczeń. 

Równolegle dają wiele korzyści 

środowiskowych, w tym zmniejsze-

nia emisji CO2 do atmosfery, czyli 

niwelowanie nadmiernego efektu 

cieplarnianego.  
 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
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       Minister Infrastruktury zatwier-

dził do realizacji 12 programów 

inwestycji dla zadań drogowych, 

których łączny koszt to ponad 185 

mln zł. Są to zadania związane z 

rozbudową odcinków dróg krajo-

wych i wzmocnieniem ich na-

wierzchni do przenoszenia obciążeń 

rzędu 11,5 t/oś, poprawą bezpie-

czeństwa uczestników ruchu drogo-

wego poprzez przebudowę skrzyżo-

wań, chodników i sygnalizacji 

świetlnej, a także budową lub prze-

budową mostów i przepustów. 

      Zadania te będą realizowane w 

10 województwach: pomorskim, 

warmińsko-mazurskim, lubuskim, 

dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, 

opolskim, śląskim, małopolskim i 

podkarpackim. 

Województwo pomorskie 
      Rozbudowa drogi krajowej nr 

25 na odcinku Człuchów – granica 

województwa. W ramach zadania 

zostanie rozbudowany i dostosowa-

ny do nośności 11,5 t/oś odcinek 

DK 25 o długości 10 km. Wybudo-

wane zostaną ciągi pieszo-

rowerowe długości ok. 9 km oraz 

chodniki o długości ok. 500 m. Po-

wstaną też zatoki autobusowe oraz 

oświetlenie. Ponadto wybudowane 

zostaną obejścia miejscowości Glę-

dowo oraz Jęczniki. Realizacja: lata 

2020 - 2021 

Województwo warmińsko-

mazurskie 
      Rozbudowa drogi krajowej nr 

53 na odcinku Kośno – Tylkowo. W 

ramach rozbudowy na 3,3 km od-

cinku DK 53 zostanie poszerzona 

jezdnia oraz wzmocniona konstruk-

cja nawierzchni do nośności 115 

kN/oś. Przebudowane zostanie też 

20 istniejących obecnie zjazdów. 

Wybudowane zostaną zatoki auto-

busowe wraz z prowadzącymi do 

nich chodnikami. W obrębie przy-

stanków i chodników zostaną za-

montowane balustrady i bariery 

ochronne. Realizacja: lata 2019 – 

2020 

      Rozbiórka istniejącego i budo-

wa nowego mostu przez rzekę 

Orzyszę w miejscowości Mikosze w 

ciągu drogi krajowej nr 16. Zadanie 

obejmuje budowę nowego mostu 

wraz z dojazdami i wykonanie oraz 

rozbiórkę drogi objazdowej wraz z 

mostem tymczasowym. Ogranicze-

nie nośności obecnie istniejącego 

mostu wybudowanego w 1925 r. 

powoduje konieczność poruszania 

się pojazdów ciężarowych i autobu-

sów objazdem o długości 70 km. 

Realizacja: 2019 r. 

Województwo lubuskie 
      Przebudowa mostu drogowego 

w miejscowości Wołogoszcz w 

ciągu drogi krajowej nr 22. Inwesty-

cja zlokalizowana jest w powiecie 

strzelecko-drezdeneckim w gminie 

Dobiegniew i polega na przebudo-

wie mostu w ciągu DK 22. Realiza-

cja: 2019 r. 

Województwo dolnośląskie 
      Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 

12 na odcinku Drożów – Nielubia. 

Inwestycja zlokalizowana jest w 

powiecie polkowickim oraz gło-

gowskim i polega na budowie chod-

nika oraz montażu znaków aktyw-

nych D-6 i oświetlenia przejść dla 

pieszych. Realizacja: 2019 r. 

Województwo łódzkie 
      Budowa drogi dla rowerów i 

pieszych w pasie drogi krajowej nr 

12 na odcinku Piotrków Trybunal-

ski – Przygłów. Zadanie obejmuje 6 

km odcinek DK 12. W ramach in-

westycji zostanie wybudowana 

dwukierunkowa droga dla rowerów 

i pieszych o szerokości od 3 m do 

3,5 m i łącznej długości 740 m. Po-

nadto zaplanowano usunięcie kolizji 

teletechnicznych oraz budowę kana-

łu technologicznego o długości ok. 

6,2 km. Realizacja: lata 2019 - 2020 

Województwo lubelskie 

      Przebudowa przepustu w ciągu 

drogi krajowej nr 82 w miejscowo-

ści Wesołówka. Inwestycja obejmu-

je przebudowę przepustu w ciągu 

DK 82. Roboty będą odbywały się 

na 40 m odcinku drogi. Realizacja: 

2020 r. 

Województwo opolskie 
      Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 

94 na odcinku Walidrogi – Nakło. 

Zadanie polega na budowie ronda 

turbinowego na skrzyżowaniu DK 

94 z drogą powiatową nr 1712 oraz 

ciągu pieszo-rowerowego o długo-

ści 860 m i 2 zatok autobusowych. 

Realizacja: 2019 r. 

Województwo śląskie 
      Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drodze krajowej nr 

78 w miejscowości Nieborowice. 

      Zadanie obejmuje budowę ako-

modacyjnej sygnalizacji świetlnej 

na około 500 m odcinku DK 78. 

Realizacja: 2018 r. 

Województwo małopolskie 
      Rozbudowa drogi krajowej nr 

94 do parametrów drogi dwujez-

dniowej klasy GP na odcinku Gie-

bułtów – Modlnica. Inwestycja 

obejmuje rozbudowę DK 94 na od-

cinku długości 1,6 km z istniejącego 

przekroju 1x2 do przekroju 2x2 z 

pasem dzielącym o szerokości 1 m 

oznaczonym malowaniem pozio-

mym z barierą linową w osi jezdni. 

Przewidziana jest także przebudowa 

dwóch skrzyżowań na ronda dwu-

pasmowe, odcinkowa budowa chod-

nika, budowa dwóch zbiorników na 

wody opadowe oraz budowa dróg 

zbiorczych. Realizacja: lata 2020 - 

2021 

Województwo podkarpackie 
      Rozbudowa drogi krajowej nr 9 

w związku z budową wiaduktu nad 

linią kolejową w miejscowości 

Chmielów 

      Zadanie obejmuje ok. 420 m 

odcinek DK 9, na którym zaplano-

 

Nowe inwestycje drogowe 

skierowane do realizacji 
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      W Sali Kolumnowej Minister-

stwa Środowiska– w obecności 

szefa resortu Ministra Henryka Ko-

walczyka – 18 grudnia 2018 r. Pre-

zes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz 

Kujda podpisał z funduszami woje-

wódzkimi umowy o udostępnianiu 

środków na realizację zadań okre-

ślonych w programie prioryteto-

wym Czyste Powietrze. Porozumie-

nie sygnowane przez prezesów 

wszystkich 16 wojewódzkich fun-

duszy ochrony środowiska i gospo-

darki wodnej opiewa na kwotę 875 

mln zł dotacji oraz 185 mln zł poży-

czek.  

      W wydarzeniu uczestniczyli 

także: Prezes Zarządu Banku 

 

Nowy etap wdrażania programu 

Czyste Powietrze 

NFOŚiGW podpisał z funduszami wojewódzkimi 

umowę o udostępnianiu środków 
 

wano budowę wiaduktu, wykonanie 

i rozbiórkę objazdu tymczasowego 

o długości około 200 m z wiaduk-

tem tymczasowym o długości ok. 

21 m, przebudowę odcinka drogi 

powiatowej nr 1113 o długości oko-

ło 600 m (pod wiaduktem i na dłu-

gości przebudowy dojazdów), a 

także wykonanie odcinka kanaliza-

cji deszczowej o długości około 

220 m. Realizacja: lata 2019 - 2020 

      Montaż znaków aktywnych D-6 

z doświetleniem przejść dla pie-

szych przy szkołach w ciągu drogi 

krajowej nr 19 w miejscowości 

Kamień 

      W ramach inwestycji powstanie 

dodatkowe oznakowanie i oświetle-

nie 2 przejść dla pieszych znakiem 

aktywnym D-6 w terenie zabudo-

wanym. Realizacja: 2018 r. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

W Nowym Roku 

ANNO  DOMINI  2019 
 

wiele ludzkiej życzliwości i zrozumienia, 

szczęśliwości na każdy dzień, 

mnóstwo radości z osiągniętych celów, 

Błogosławieństwa Bożego 

prowadzącego na szczyty, 
 

wszystkim Czytelnikom Wieści Światowych 
 

życzy dr Marek Szczęsny z załogą BIOVILLI 

Stobnicko 14 A, gmina Obrzycko 
  

 



Ochrony Środowiska S.A. Bogu-

sław Białowąs oraz Zastępca Preze-

sa  Zarządu NFOŚiGW Anna Król, 

nadzorująca w Zarządzie 

NFOŚiGW wdrażanie programu 

Czyste Powietrze.  

      Zawarte umowy określają kwo-

ty, które zostaną przekazane woje-

wódzkim funduszom w 2019 r. w 

dwóch transzach. Pierwsza z nich 

będzie przekazana już na początku 

przyszłego roku. Wysokość tych 

kwot dla poszczególnych funduszy 

została określona w oparciu o zgło-

szone przez nie zapotrzebowania 

oraz deklaracje ich własnego udzia-

łu.  

      Wielkości udostępnianych fun-

duszom kwot znajdują się w prze-

działach od 25 do 100 mln zł 

(dotacje) oraz od 6 do 21 mln zł 

(pożyczki). Natomiast deklarowany 

wkład własny funduszy wojewódz-

kich wynosi 206 mln zł i waha się 

w przedziałach od 375 tys. zł do 

10,8 mln zł (dotacje) oraz od 0 do 

40 mln zł (pożyczki). Planowana na 

realizację projektu w 2019 r. kwota 

wynosi zatem prawie 1,3 mld zł.  

      W trakcie spotkania, po podpi-

saniu umów, uczestnicy podzielili 

się swoimi doświadczeniami z trwa-

jącego od 19 września 2018 r. 

wdrażania programu Czyste Powie-

trze. Od tego czasu przyjęto już 

ponad 16 tys. wniosków, a wszyst-

kie fundusze wojewódzkie rozpo-

częły wizytacje w terenie. Pierwsze 

umowy z beneficjentami w więk-

szości funduszy zostaną zawarte 

jeszcze przed końcem 2018 r. 

      W dyskusji zaakcentowano, że 

pozytywnie układa się współpraca 

pomiędzy NFOŚiGW i funduszami 

wojewódzkimi. Ważnym jej ele-

mentem  jest fakt, że Narodowy 

Fundusz określa dokumenty 

(protokoły, umowy itp.) jako wzory 

rekomendowane, co umożliwia ich 

elastyczne wdrażanie w wojewódz-

twach, z uwzględnieniem procedur 

obowiązujących już w poszczegól-

nych WFOŚiGW. 

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW 
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      Ministerstwo Sprawiedliwości 

zawarło dziś (18 grudnia) porozu-

mienie ze związkami zawodowymi 

w sprawie podwyżek płac dla pra-

cowników sądów. Jeszcze przed 

świętami Bożego Narodzenia wszy-

scy pracownicy sądów otrzymają 

1000 zł brutto gwarantowanej na-

grody, niezależnie od stanowiska i 

pełnionej funkcji. 

      Po kilku godzinach rozmów 

umowę z przedstawicielami sześciu 

organizacji związkowych podpisał 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Michał Wójcik. - 

Były to dobre rozmowy. Znaleźli-

śmy pole kompromisu  – powie-

dział wiceminister.  

      Związkowcy podkreślali, że 

widzą po stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwości dobrą wolę.  Umo-

wa przewiduje, że poza 1000 zł 

brutto gwarantowanej nagrody, 

pracownikom sądów może być 

przyznana – również jeszcze przed 

świętami - dodatkowo nagroda 

uznaniowa w wysokości średnio 

534 zł brutto. O jej wysokości zde-

cydują dyrektorzy poszczególnych 

sądów. Wypłatą nagród mogą być 

objęci pracownicy, którzy pracują 

w sądach przynajmniej 6 miesięcy.  

      Kolejny punkt porozumienia 

gwarantuje, że od 1 stycznia 2019 r. 

każdy pracownik sądów otrzyma 

podwyżkę wynagrodzenia w wyso-

kości 200 zł brutto.  

      Zdaję sobie sprawę, że wyna-

grodzenia pracowników sądów nie 

są satysfakcjonujące, rozumiem 

rozgoryczenie. Ale po wieloletnich 

zaniedbaniach, do których doszło 

za rządów PO-PSL, nie da się zała-

twić tego problemu w krótkim cza-

sie. W tym roku Minister Sprawie-

dliwości Zbigniew Ziobro zrobił 

wszystko, co było możliwe w tej 

sprawie – podkreślał Michał Wój-

cik.  

      W zawartym porozumieniu Mi-

nisterstwo Sprawiedliwości i strona 

związkowa zgodnie uznają, że 

obecny poziom wynagrodzeń pra-

cowników sądów powszechnych i 

powszechnych jednostek organiza-

cyjnych prokuratury nie jest ade-

kwatny do obciążenia pracą. 

 

      Jednocześnie związki zawodo-

we zauważają, że przyczyną niskich 

wynagrodzeń  

w sądach powszechnych była poli-

tyka zamrażania wynagrodzeń w 

latach 2010-2015 i popierają obec-

nie podejmowane przez Ministra 

Sprawiedliwości Prokuratora Gene-

ralnego działania na rzecz systemo-

wego zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników sądów i prokuratury.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

wraz ze wszystkimi związkami 

zawodowymi reprezentującymi 

pracowników sądownictwa zobo-

wiązują się do wspólnego działania 

na rzecz możliwie jak najbardziej 

satysfakcjonujących podwyżek 

wynagrodzeń pracowników sądów i 

powszechnych jednostek prokuratu-

ry w 2020 r.  

 

      Przedstawiciele związków za-

wodowych poinformują pracowni-

ków sądów powszechnych i proku-

ratury o dalszych pracach i stara-

niach Ministra Sprawiedliwości na 

rzecz zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników sądów i prokuratury. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Porozumienie ze związkami zawodowymi 

w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów 
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      Usprawnienie, uproszczenie i 

przyspieszenie postępowań przed 

sądem – to główny cel gruntownej 

reformy Kodeksu postępowania 

cywilnego. Projekt przygotowany 

przez Ministerstwo Sprawiedli-

wości został dziś (19 grudnia 2018 

r.) przyjęty przez Radę Mini-

strów. Zmiany mają zapewnić 

Polakom możliwość szybkiego i 

skutecznego dochodzenia swoich 

praw, rzetelne postępowania i 

sprawiedliwe wyroki. 

 

      Reforma wprowadza szereg 

rewolucyjnych rozwiązań, które 

służą rozstrzyganiu znacznej części 

spraw już na pierwszej rozprawie. 

Skraca drogę obywateli do sądów – 

sprawy z zasady mają się toczyć w 

pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Ogranicza możliwość sabotowania 

postępowań poprzez zgłaszanie 

nieustannych zażaleń. Daje również 

gwarancję obiektywizmu postępo-

wań, wyłączając automatycznie 

sędziów i całe sądy w sytuacjach, 

gdy ich bezstronność może być 

kwestionowana. 

 

Zasada jednej rozprawy 
 

      Regułą w mniej skomplikowa-

nych sprawach cywilnych ma być 

tylko jedna rozprawa, na której 

zapadnie wyrok. Temu ma służyć 

wprowadzenie posiedzenia przygo-

towawczego i obowiązku pisemnej 

odpowiedzi na pozew. 

 

      Pozwany w procesie cywilnym 

będzie zobowiązany do tego, by 

jeszcze przed rozpoczęciem postę-

powania pisemnie odnieść się do 

zarzutów z pozwu. To pozwoli sę-

dziemu na wcześniejsze zapoznanie 

się z argumentami obu stron, wy-

stępowanie w roli rozjemcy, a jeśli 

nie dojedzie do ugody – to sprawne 

przygotowanie planu rozprawy i 

wcześniejsze wezwanie stron do 

uzupełnienia dowodów. 

 

      Sprawa w sądzie cywilnym 

rozpocznie się od posiedzenia przy-

gotowawczego. Sędzia będzie za-

biegał o zawarcie przez strony ugo-

dy lub przystąpienie do mediacji. 

Dziś praktycznie każdą sprawę kie-

ruje na rozprawę. W rezultacie sądy 

są zasypywane ogromną liczbą 

spraw. 

 

Krótkie terminy 
 

      Jeśli ogłoszenie wyroku w pro-

cesie cywilnym nie będzie możliwe 

już na pierwszej rozprawie, to sę-

dzia na posiedzeniu przygotowaw-

czym będzie zobowiązany od razu 

wyznaczyć kilka następujących 

bezpośrednio po sobie terminów 

rozpraw. Tak aby nie było wielo-

miesięcznych przerw między nimi. 

 

Zeznania na piśmie 
 

      Przyspieszeniu cywilnych po-

stępowań ma służyć rozszerzenie 

możliwości składania zeznań na 

piśmie. Będzie dotyczyć stron po-

stępowania i świadków, którzy nie 

mogą stawić się na rozprawę, np. ze 

względu na pobyt za granicą. 

 

Sankcje za przewlekanie 

postępowań 
 

W przypadkach celowego przewle-

kania cywilnych postępowań będzie 

można zasądzić wobec strony sto-

sującej wybiegi prawne nawet dwu-

krotnie wyższe odsetki od zasądzo-

nej kwoty i podwojone koszty pro-

cesu. 

 

Koniec nadużywania zażaleń 
 

      Zmiany w prawie cywilnym 

mają prowadzić do wyeliminowa-

nia patologicznych praktyk polega-

jących na niekończącym się składa-

niu zażaleń w tych samych spra-

wach, mimo że sąd je odrzuca. To 

częsta i nieetyczna metoda stoso-

wana np. przez pozwane firmy, 

które świadomie wydłużają postę-

powania, chcąc zniechęcić oszuka-

ne przez siebie osoby do kontynuo-

wania procesu. 

 

      Ponawiane zażalenia w już roz-

strzygniętych sprawach będą włą-

czane do akt bez wydawania przez 

ten sam sąd ponownych decyzji. 

Tak samo będą traktowane inne 

wnioski procesowe składane w celu 

przewlekania postępowania, np. o 

wykładnię, sprostowanie czy uzu-

pełnienie orzeczenia albo ponawia-

ne wielokrotnie wnioski o wyłącze-

nie sędziego. Takie rozwiązanie nie 

ogranicza praw stron procesu. Nie-

uwzględnione zażalenie pozostaną 

w aktach i mogą być dla stron po-

wodem podważenia wyroku w dru-

giej instancji. 

 

Szybki tryb dla przedsiębiorców 
 

      Usprawnieniu postępowań w 

sprawach gospodarczych, w któ-

rych stronami są przedsiębiorcy, 

będą służyć szybsze procedury i 

ustalenie zalecanego terminu rozpo-

znania sprawy, który ma być krót-

szy niż sześć miesięcy. 

 

      Firmy są profesjonalnie przygo-

towane do prowadzenia spraw 

prawnych i dysponują pełną doku-

mentacją związaną ze swoją dzia-

łalnością, dlatego sprostanie przy-

śpieszonym procedurom zwykle nie 

jest dla nich problemem. Jeśli jed-

nak uznają przyspieszony tryb za 

niekorzystny dla siebie, będą mogli 

wnieść o skorzystanie ze 

„zwykłego” postępowania. 

 

Sądy bliżej ludzi 
 

      Osoby składające pozwy prze-

ciwko firmom, które mają siedziby 

z dala od ich miejsca zamieszkania, 

nie będą zmuszone jeździć do są-

dów tam, gdzie są zarejestrowane te 

firmy. Same będą mogły wybrać, 

czy ich pozew rozpatrzy sąd mie-

szący się w ich miejscowości albo 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Szybkie i sprawne sądy 

rząd przyjął projekt reformy 

procesu cywilnego 
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w pobliżu, czy też tam, gdzie firma 

ma siedzibę. A jeśli firma złoży 

pozew przeciwko klientowi, np. za 

nieopłacony rachunek, to sprawa 

będzie rozpatrywana przez sąd wła-

ściwy dla miejsca zamieszkania 

klienta, a nie np. w Warszawie, 

gdzie mieści się ta firma. 

 

      Ta zmiana to ułatwienie dla 

Polaków, którzy są zmuszani do 

ponoszenia kosztów związanych z 

wyjazdem na rozprawy w odległym 

od nich sądzie. To jednocześnie 

metoda na skrócenia postępowań w 

sprawach cywilnych, których 

znaczna część zostanie przeniesiona 

z najbardziej obłożonych sądów w 

dużych miastach do sądów w 

mniejszych miejscowościach. 

 

Zwięzłe uzasadnienia 
 

      W pisemnych uzasadnieniach 

wyroków sędziowie nie będą mu-

sieli przepisywać treści zeznań i 

dokumentów z akt sprawy ani cyto-

wać orzeczeń Sądu Najwyższego – 

wystarczy zarysowanie istoty pro-

blemu. Nie będą też musieli odno-

sić się do całości rozstrzygnięcia. 

To strona, która wniesie do sądu o 

sporządzenie pisemnego uzasadnie-

nia, określi, czy oczekuje na piśmie 

pełnego uzasadnienia, czy tylko we 

fragmencie odnoszącym się do tej 

części wyroku, od której zamierza 

się odwołać. 

 

      Takie rozwiązanie nie tylko 

odciąży sędziów, którzy zaoszczę-

dzony czas będą mogli poświęcić 

na rozpoznawanie innych spraw. 

Przede wszystkim skróci drogę do 

wniesienia ewentualnej apelacji. 

Kwestionujące wyrok strony nie 

będą musiały miesiącami czekać na 

sporządzenie pełnego pisemnego 

uzasadnienia, które daje możliwość 

złożenia apelacji. 

 

Bez gadulstwa 

 

      Sędziowie nie będą ogłaszać 

wyroków i postanowień na posie-

dzeniu, na które nikt się nie stawił. 

Dziś muszą to robić, nawet jeśli 

poza sędzią nie ma nikogo na sali. 

Ten obowiązek odciąga sędziów od 

poważnej pracy. 

 

Gwarancja obiektywizmu 

 

      W sytuacjach, gdy wniesiona do 

sądu sprawa będzie dotyczyć orze-

kającego w nim sędziego lub bli-

skiej mu osoby, postępowanie bę-

dzie automatycznie przenoszone do 

innego sądu. Tak, by nie było wąt-

pliwości co do obiektywizmu wyro-

ków. Nie będzie, jak dziś, żmudne-

go i czasochłonnego rozpatrywania 

wniosków o wyłączenie pojedyn-

czych sędziów. 

 

Sposób na lokalne układy 

 

      Nadzwyczajne narzędzie prze-

widziano dla sytuacji, gdy uczestni-

kiem postępowania będzie osoba z 

lokalnych elit, która ma lub może 

mieć wpływy w miejscowym śro-

dowisku sędziowskim. Na wniosek 

strony Sąd Najwyższy będzie mógł 

w takich sytuacjach przenieść po-

stępowanie do innego sądu.  

 

Nagrywanie rozpraw 

przez strony 

 

      Strony procesowe nie będą ska-

zane wyłącznie na swoją pamięć, 

notatki i protokoły spisywane przez 

pracowników sądu na podstawie 

nagrań rejestrowanych przez sądo-

we urządzenia. Zyskają możliwość 

samodzielnego nagrywania przebie-

gu rozpraw. Wystarczy poinformo-

wać sąd o takim zamiarze. 

 

Formalna kontrola 

tylko w drugiej instancji 

 

      Skróceniu procedury i obiekty-

wizmowi rozstrzygnięć ma służyć 

zasada, zgodnie z którą apelacje od 

wyroków będą sprawdzane pod 

względem formalnym jedynie w 

sądach drugiej instancji. Ta czyn-

ność jest dziś dublowana w sądach 

drugiej i w pierwszej instancji, któ-

re wydały wyrok. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Zakończył się proces przełą-

czania numeru alarmowego 997 

do Centrów Powiadamiania Ra-

tunkowego. Choć numer 997 bę-

dzie  nadal  działał,  zmieni  się 

miejsce odbioru zgłoszenia. Dzię-

ki temu, że informacja od razu 

trafia  do  operatorów  numerów 

alarmowych w CPR, możliwe jest 

jednoczesne  powiadomienie  o 

zdarzeniu wszystkich właściwych 

służb.  

  

      Teraz  dyspozytorzy  z  Policji 

otrzymują z CPR tylko te zgłosze-

nia alarmowe, w których zagrożone 

jest życie, zdrowie, mienie, bezpie-

czeństwo lub porządek publiczny. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Udane przełączenie 

numeru alarmowego 

997 do CPR 
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Od kwietnia do grudnia 

przełączono numer 997 do CPR w 

całej Polsce 

  

      Przygotowując się do przełącze-

nia  numeru  alarmowego  997  do 

CPR,  w 2017  r.  przeprowadzono 

pilotaż  w województwie  śląskim. 

Dobre wyniki pilotażu przeprowa-

dzonego na Śląsku sprawiły, że na 

rok  2018  zaplanowano  przejęcie 

przez CPR obsługi numeru alarmo-

wego 997 w całej Polsce. 

  

      Warto zaznaczyć, że wojewódz-

two śląskie nie zostało wybrane do 

pilotażu przypadkowo. To właśnie 

Centrum Powiadamiania Ratunko-

wego w Katowicach odbiera w skali 

roku najwięcej zgłoszeń - w 2017 r. 

było to 2,2 mln. 

  

      Proces  przełączania  numeru 

alarmowego 997 odbywał się suk-

cesywnie od kwietnia do grudnia 

tego  roku.  Obecnie,  po  przejęciu 

obsługi połączeń w województwie 

dolnośląskim, ten proces zakończył 

się już w całym kraju. 

  

      Przekierowanie numeru alarmo-

wego 997 do Centrów Powiadamia-

nia Ratunkowego to pierwszy etap 

ujednolicenia sposobu obsługi zgło-

szeń alarmowych kierowanych na 

numery 997, 998 i 999. 

  

Sprawniejsze 

przyjmowanie zgłoszeń 

  

      Odbieranie zgłoszeń bezpośred-

nio przez operatorów CPR pozwala 

na jednoczesne i automatyczne (za 

pośrednictwem  systemu  teleinfor-

matycznego)  powiadomienie 

wszystkich  służb  właściwych  ze 

względu na rodzaj zdarzenia.  

  

      Skróceniu  ulega  również  czas 

oczekiwania na odebranie połączeń. 

Średni czas mierzony od momentu 

wybrania numeru alarmowego 112 

do odebrania połączenia przez ope-

ratora  numerów  alarmowych  w 

CPR wynosi około 10 sekund. Po 

przełączeniu  numeru  alarmowego 

997 do CPR, czas oczekiwania na 

połączenie jest podobny. 

  

      Kolejnym efektem przełączenia 

numeru alarmowego 997 do Cen-

trów Powiadamiania Ratunkowego 

jest ujednolicenie sposobu obsługi 

zgłoszeń  kierowanych  na  numery 

alarmowe, w tym zgłoszeń obcoję-

zycznych. 

  

      Przypominamy,  że  operatorzy 

numerów alarmowych w CPR ode-

brali  w zeszłym roku prawie 8,5 

mln  fałszywych  zgłoszeń  (prawie 

45 proc. wszystkich). Odsetek zgło-

szeń fałszywych w 2017 r. zmniej-

szył się o ponad 2 proc. Jednak w 

dalszym ciągu jest to ogromna licz-

ba zgłoszeń. 

  

      W związku z tym przełączenie 

numeru alarmowego 997 do CPR 

pozwoli na wyeliminowanie bezpo-

średniego kierowania do służb zgło-

szeń niezasadnych lub fałszywych. 

Będzie to miało pozytywny wpływ 

zarówno na czas, jak i na skutecz-

ność  udzielania  pomocy  osobom, 

które rzeczywiście jej potrzebują. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Polska nie wyraziła poparcia 

dla  Globalnego  Paktu  ws. 

Uchodźców (Global Compact for 

Refugees,  GCR).  To  kolejny 

dokument ONZ, po porozumieniu 

z Marrakeszu (Global Compact 

for Migration, GCM), który nie 

został poparty przez Polskę. 

      Pomimo  tego,  że  dokument 

podkreśla  dobrowolny  charakter 

przyjmowania uchodźców, Polska, 

jako członek Rady Bezpieczeństwa 

ONZ, uznała, że swoje stanowisko 

wyrazi  przez  nieuczestniczenie  w 

głosowaniu.  Dokument,  pomimo 

niewiążącego charakteru, może być 

podstawą do  wywierania  wpływu 

na poszczególne kraje np. w zakre-

sie dokonywania przesiedleń. 

      Jak zaznaczył minister Joachim 

Brudziński w rekomendacji przesła-

nej do szefa polskiego MSZ, Glo-

balny Pakt ws. Uchodźców (Global 

Compact for Refugees, GCR) ma 

charakter  politycznej  deklaracji  i 

zawiera polityczne zobowiązania do 

podjęcia konkretnych działań. Mają 

one na celu utworzenie globalnego 

podziału  odpowiedzialności  za 

uchodźców i obciążeń związanych 

z ich wsparciem i przyjmowaniem 

na swoim terytorium. 

      W  ocenie  Polski  konwencja 

genewska ws. uchodźców powinna 

być podstawą prawa międzynarodo-

wego w tej dziedzinie. Dokumenty 

typu Global Compact on Refugees 

wprowadzają zbyt wiele dwuznacz-

ności w sprawie zasad międzynaro-

dowego postępowania wobec kry-

zysów uchodźczych. Polska konse-

kwentnie broni swoich kompetencji 

w tej dziedzinie. 

      Zdaniem Polski przyjęcie dekla-

racji może skutkować naciskami na 

nasz  kraj  ze  strony  podmiotów 

związanych z ONZ oraz organizacji 

pozarządowych, których celem bę-

dzie skłonienie rządu do realizacji 

zobowiązań szerszych niż zakłada-

no (np. dokonywania przesiedleń). 

Jak zaznaczył szef MSWiA, w oce-

nie Polski w Pakcie nie położono 

Ciąg dalszy ze s.1 
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wystarczającego nacisku na trwałe 

rozwiązanie  sytuacji  uchodźców 

poprzez wspieranie ich w regionach 

pochodzenia, a także realizację do-

browolnych powrotów do ich pań-

stw. 

      Przypominamy,  że  wcześniej 

polski rząd nie poparł porozumienia 

Global  Compact  for  Migration 

(GCM). Jak zaznaczył minister Joa-

chim Brudziński podczas paździer-

nikowej konferencji G6 w Lyonie, 

projekt  porozumienia  GCM  nie 

gwarantuje bezpieczeństwa dla Pol-

ski. Może również stanowić zachętę 

do  podejmowania  nielegalnej  mi-

gracji. Porozumienie jest sprzeczne 

z priorytetami polskiego rządu, któ-

rymi  są  bezpieczeństwo  polskich 

obywateli i utrzymanie kontroli nad 

przepływami migracyjnymi. Z po-

rozumienia Global Compact, oprócz 

Polski, wycofały się m.in. Austria, 

sprawująca obecnie Prezydencję w 

Radzie  UE,  Węgry,  Czechy oraz 

USA. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Budynek Urzędu Miejskiego Korsze (woj. warmińsko-mazurskie), urząd jest jednym z nielicznych w Pol-

sce z parkingiem dosłownie pod drzwiami, i to bezpłatnym. Każdy kto ma do załatwienia sprawę w urzędzie w 

zasadzie nie musi martwić się o miejsce parkingowe. Tak wygląda dbanie o dobro petenta przez władze miej-

skie w Korsze.  

      A czy dużo jest samorządów dbających w ten sposób o dobro swego wyborcy? Tego w zasadzie nikt nie 

wie. Ale bardzo często spotyka się na parkingu przy urzędzie tablice z napisem parking płatny. Oczywiście, że 

wprowadzenie płatności na parkingu przy urzędzie stanowi pewne utrudnienie w dojściu do władz samorządo-

wych, które z racji ustawy i zasad życia społecznego mają ustawowy obowiązek służyć społeczeństwu i są też 

wybierane przez to społeczeństwo. Tylko, że najczęściej tak się jakoś dziwnie składa, iż po wygranych wybo-

rach wybrańcy narodu zapominają co obiecywali w kampanii wyborczej. 

      Oczywiście, że samorządowa społeczność sama powinna przeanalizować w jaki sposób traktowana jest 

przez „swoich” wybrańców narodu i w stosowany sposób podziękować przy urnie wyborczej w czasie najbliż-

szych wyborów, bo kolejna kampania wyborcza rozpoczyna się tuż po wyborach. Wystarczy tylko mieć dobrą 

pamięć i pójść do urny wyborczej. 

Z burmistrzem Korsz 

w urzędzie rozmawiał: 

R.Milewski 
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      Rodzinne Ogrody Działkowe o nazwie Ogrody Działkowe XX Lecia PRL, należą do jednych z nielicz-

nych w Polsce niezamazujących historii Polski. ROD umiejscowiony jest przy wyjeździe z Kętrzyna w kierun-

ku Bartoszyc, zaraz przy zjeździe z ronda po prawej stronie.  

      Przy bramie głównej przy samym ROD jest parking, oczywiście jeszcze bezpłatny. Pozytywnie zdziwieni 

zachowaniem oryginalnej nazwy postanowiliśmy porozmawiać z prezesem ROD. A było to w kwietniu 2018r. 

Pani prezes okazała się bardzo uprzejmą i sympatyczną kobietą, i w towarzystwie Zarządu ROD  przedstawiła 

stosowne dokumenty świadczące, że walka o zachowanie prawdziwej historii Polski ciągle trwa. Bo jakby nie 

patrzył, oryginalna nazwa, pomimo że pochodzi z poprzedniej epoki politycznej Polski, też stanowi historię 

Polski, czyli jest pomnikiem naszej przeszłości.  

      A najbardziej niezrozumiałym jest fakt, że o zmianę nazwy ROD Ogrody Działkowe XX Lecia PRL sta-

rał się młody człowiek, któremu obecna nazwa przypominała system totalitarny, komunistyczny. Którego 

oczywiście ze względu na młody wiek nie znał bezpośrednio, i pomijał zupełnie fakt, że w PRL (Polska 

Rzeczpospolita Ludowa) nie było nawet partii komunistycznej. A przewodnią siłą narodu była PZPR (Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza). Natomiast system polityczny który był w PRL nazywał się socjalizmem; cze-

go nie można mylić z komunizmem.  

      No ale, skoro zamazuje się i zmienia historię niszcząc pomniki historii, to nie można się dziwić, że nie zna 

się prawdziwej historii własnego kraju.  

 

Publikowane zdjęcie zostało wykonane przez autora 30 listopada 2018 roku. 

 

Fot. i tekst: 

dr Ryszard Milewski 

dziennikarz i politolog  
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      Każda istota na kuli ziemskiej 

ma swoją historię, której nie powin-

na przerabiać i wypierać się, swoją 

historię mają ludzie, rodziny, naro-

dy, społeczeństwa zorganizowane w 

państwa, itp. Historię należy szano-

wać a pomników historii nie można 

niszczyć, tylko zachować dla przy-

szłych pokoleń. A pomnikami histo-

rii są między innymi: dwory, pała-

ce, zamki, itp. 

      W poszukiwaniu pomników 

historii jechałem z zamku z Kętrzy-

na do zamku w Barcianach. A mó-

wiąc bardziej precyzyjnie to jecha-

łem do tego co pozostało z zamku 

w Barcianach. Po drodze zaintere-

sowanie moje wzbudziła piękna 

budowla przypomi-

nająca młyn jakby 

mieszkalny. Budy-

nek jest posadowio-

ny w odległości 

około pięciu kilo-

metrów za Kętrzy-

nem jadąc w stronę Barcian. Dodat-

kowej atrakcji biznesowej dodaje 

fakt, że budynek jest przy samym 

skrzyżowaniu dróg przerobionym w 

formę ronda. Na wprost jedziemy 

do Barcian, a skręcając w prawo 

możemy dojechać do Węgorzewa. 

      Z biznesowego punktu widzenia 

jest to idealne miejsce na prowa-

dzenie na przykład: zajazdu, restau-

racji, karczmy, itp. Oczywiście w 

połączeniu z hotelem. Tym bar-

dziej, że wokół budynku jest 

ogromny ogrodzony plac przypomi-

nający park. 

      Ale póki co na bramach wiszą 

kłódki, i wszystko wskazuje na to, 

że budynek nie jest użytkowany. 

Toteż zdjęcia wykonałem, a chcąc 

dowiedzieć się więcej, zajrzałem do 

internetu. 

      Na stronie: https://

pl.wikipedia.org/wiki/Stara_R%

C3%B3%C5%BCanka można 

przeczytać, cyt.: „Stara Różanka 

(niem. Alt Rosenthal[1]) – wieś w 

Polsce, w województwie warmiń-

sko-mazurskim, w powiecie kę-

trzyńskim, w gminie Kętrzyn, poło-

żona przy drogach wojewódzkich 

nr 591 i nr 650. W latach 1975–

1998 miejscowość należała admini-

stracyjnie do województwa olsztyń-

skiego. 12 listopada 1946 r. nadano 

miejscowości polską nazwę Stara 

Różanka[1].  

      Miejscowość była pierwotnie 

lokowana w 1399 r. na prawie cheł-

mińskim. Po zniszczeniach w cza-

sie wojny trzynastoletniej wielki 

mistrz krzyżacki Martin Truchsess 

von Wetzhausen lokował ją ponow-

Piękna budowla w Starej Różance. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Stara Różanka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka#cite_note-MP-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieś
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_warmińsko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_warmińsko-mazurskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kętrzyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kętrzyński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kętrzyn_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojewódzka_nr_591
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojewódzka_nr_650
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Polski_(1975–1998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Polski_(1975–1998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_olsztyńskie_(1975–1998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_olsztyńskie_(1975–1998)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka#cite_note-MP-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_chełmińskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_chełmińskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzynastoletnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzyżackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzyżackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Truchsess_von_Wetzhausen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Truchsess_von_Wetzhausen
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      W Kętrzynie w zamku byłem na 

wiosnę 2018. A będąc w zamku nie 

sposób było nie zauważyć Konika 

Mazurskiego, czyli Stowarzyszenia 

o nazwie Konik Mazurski.  Zainte-

resowany nazwą wszedłem do kom-

naty zamkowej pod wskazany ad-

res.  

      Komnata zamkowa była wypo-

sażona, powiedziałbym, ozdobiona 

w sposób wzbudzający najwyższy 

podziw. Były różne stroje, serwety i 

różne wyroby koronkowe, ozdoby, 

itp. Oczywiście wszystko było wy-

konane ręcznie. Tak jak to wykony-

wali nasi przodkowie.  

      W komnacie zamkowej było 

nawet prawdziwe krosno, takie kro-

sno na którym, nasze mamy i bab-

cie to może byłyby za młode, ale 

nasze prababcie, praprababcie tkały 

materiały z których później szyły na 

przykład ubrania. 

      Ale w tym całym bogactwie 

przeszłości najbardziej interesowało 

mnie spotkanie z szefową, czyli 

panią prezes Stowarzyszenia Konik 

Mazurski – panią Marią Kalisze-

wicz. 

      Zafascynowany tym co zoba-

czyłem umówiłem się z panią Pre-

zes na spotkanie przy tak zwanej 

kawie.   

      W trakcie kawy przeprowadzi-

łem bardzo interesująca rozmowę z 

panią Prezes, wykonałem kilka fo-

tek, pani Prezes zaproponowała mi 

abym usiadł przy krośnie i udzieliła 

kilka podstawowych podpowiedzi 

dotyczących obsługi krosna i tkania 

materiału. I zacząłem tkać materiał.  

No i, umówiłem się w przyszłości 

bliżej nieokreślonej na wywiad 

przedstawiający całe bogactwo mi-

nionych czasów i pasję jego zbiera-

nia, odtwarzania, kompletowania, 

itp.  

      A zaznaczyć trzeba, że wszyst-

ko odbywa się na zasadzie wolonta-

riatu, czyli przekazaniu siebie i 

swoich umiejętności społeczeństwu.  

      Tak się składa, że w natłoku 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Konik Mazurski 

nie na 60 włókach, w tym 4 włóki 

na uposażenie kościoła. (…). W 

1944 r. w polu, na zachód od Starej 

Różanki, uruchomiona została sta-

cja radarowa typu „Würzburg”. 

Podobnego typu stacja była naj-

prawdopodobniej na Diablej Górze. 

W 1944 r. stacje radarowe weszły 

w system zabezpieczeń związanych 

z ewentualnym atakiem lotnictwa 

na pobliską kwaterę główną Hitlera 

w Wilczym Szańcu lub którąś z 

kwater pomocniczych. Po stacji 

radarowej w Starej Różance pozo-

stały ruiny wysadzonego schronu 

dla obsługi oraz betonowe postu-

menty do umocowania urządzeń 

technicznych stacji.  

      W Starej Różance zachował się 

murowany wiatrak typu holender-

skiego z XIX wieku. Wiatrak ten w 

latach 70. XX w. adaptowany zo-

stał przez kętrzyński 

„Agrokomples” – Kętrzyńskie 

Zjednoczenie Rolniczo-

Przemysłowe na zajazd o nazwie 

„Belje”[2]. Obecnie zajazd jest 

własnością prywatną. (…).” 

      A na stronie internetowej: 

http://

encyklopedia.warmia.mazury.pl/

index.php/Wiatrak_w_Starej_R%

C3%B3%C5%BCance można prze-

czytać, cyt.: „Wiatrak w Starej 

Różance – obiekt z przełomu XIX/

XX w. położony w gminie Kętrzyn, 

jeden z ostatnich w regionie wiatra-

ków typu holenderskiego (tzw. 

holender). Charakterystyczne daw-

niej dla krajobrazu Warmii i Mazur 

wiatraki, dziś już coraz rzadziej 

spotykane, stanowią interesujące i 

wartościowe zabytki techniki.  

      W 1968 r. wiatrak w Starej Ró-

żance wpisany został do rejestru 

zabytków. Jest to jeden z niewielu 

wiatraków typu holender (z rucho-

mą głowicą) istniejących na terenie 

województwa warmińsko-

mazurskiego poza skansenem w 

Olsztynku.  

      Wzniesiony  z  cegły  wiatrak 

znajduje się obecnie w bardzo do-

bry stanie technicznym (po remon-

cie generalnym), stanowiąc intere-

sujący zabytek techniki związany z 

przemysłem  młynarskim.  We-

wnątrz budynku wiatraka zachowa-

ne  są  pozostałości  mechanizmu 

napędu skrzydeł i obrotu głowicy 

wokół trzonu.  

      Wiatrak został  wzniesiony na 

przełomie XVIII/XIX w. (wg nie-

których źródeł w 1863 r.). Budynek 

pełnił funkcję młyna. Zgodnie ze 

swoim  pierwotnym  przeznacze-

niem wiatrak funkcjonował do oko-

ło 1960 r. (…).” 

      Z kolejnej strony internetowej: 

http://

encyklopedia.warmia.mazury.pl/

index.php/Stara_R%C3%B3%C5%

BCanka, można dowiedzieć się 

jakie są w Starej Różance jeszcze 

inne pomniki historii nazwane za-

bytkami, cyt.: „Zespół dworski z 

drugiej poł. XVII–XVIII w.; bu-

dynki gospodarcze, pozostałości 

parku, pozostałości fundamentów 

dworu. Wiatrak typu holenderskie-

go z przełomu XVIII i XIX wieku; 

obecnie własność prywatna. Cmen-

tarz otwarty w 1800 r. Cmentarz 

otwarty w 1850 r.” 

      Z tej samej strony internetowej 

można dowiedzieć się, cyt.: „(…) 

Począwszy od XVI wieku w miej-

scowości  mieszkało  wielu  Pola-

ków. Ich obecność została odnoto-

wana jeszcze  w 1848  roku.  Pod 

koniec XVIII stulecia miejscowość 

składała się z 20 domów. W 1817 

roku  liczyła  168  mieszkańców. 

(…).” 

 

      Jako puentę można dodać, że 

warto podróżować, bo potwierdza 

się przysłowie: Podróże kształcą. 

 

Po Warmii i Mazurach 

podróżował: R.Milewski 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczy_Szaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak_holenderski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak_holenderski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Różanka#cite_note-2
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Wiatrak_w_Starej_Różance
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http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Stara_Różanka
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Plakat na potykaczu. 
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obowiązków umowa z panią Prezes 

uległa delikatnemu zamazaniu ryso-

wanym zębem czasu. Ale będąc w 

Kętrzynie jesienią 2018 roku zau-

ważyłem w centrum Kętrzyna, mó-

wiąc dokładniej – przy budynku 

nazywanym dawną lożą masońską, 

piękny plakat na tak zwanym poty-

kaczu. Plakat dotyczył oczywiście 

działalności Konika Mazurskiego. 

      Nie sposób było pominąć znajo-

mą prezes, dlatego odwiedziłem 

Konika Mazurskiego na nowym 

miejscu pobytu. A pani Prezes Ma-

ria Kaliszewicz wyjaśniła, że na 

czas remontu zamku kętrzyńskiego 

siedziba Konika Mazurskiego zo-

stała przeniesiona. 

      Celem zwiększenia czytelności, tekst z plakatu publikujemy przepisany, cyt.: <Stowarzyszenie Kulturalne 

„Konik Mazurski”, Miejska Biblioteko Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zapraszają na wystawę KO-

RONKOWE ŚWIĘTA 2018.  

      Święta czas zadumy, spokoju, pięknie udekorowany stół i dom. Aby było tak pięknie – musimy wcześniej 

o tym pomyśleć. Jak ubrać choinkę, ozdobić stół, jakie kupić prezenty dzieciom i dorosłym. Wszyscy czeka-

my na te piękne Święta Bożego narodzenia.    

      W połowie listopada Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” pokaże to co ma najpiękniejsze 

(wszystko zrobione ręcznie): gwiazdeczki, anioły, bombki, mikołaje, choinki, bałwanki, serwetki, serwety, 

pocztówki haftowane, maskotki, chusty, biżuterię i wiele innych rzeczy.  

      Wystroimy bibliotekę w te piękne rzeczy, ubierzemy też choinkę, nasze ozdoby będzie można nie tylko 

oglądać, ale też kupić. 

      Niech wystawa naszych prac będzie dla Państwa źródłem inspiracji… 

 

15 listopada 2018 

godz 17.00 

filia nr 2 (loża) 

ul. Mickiewicza 1> 

Jedno z wejść do budynku dawnej loży masońskiej w Kętrzynie. 
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Świąteczna choinka. 

Wyroby ludowe wykonane 

ręcznie. 
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Wyroby jak z domu naszych przodków. 

A obok na ścianie tablica pamiątkowa. 
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      Ale po kolei, przed budynkiem 

był zachęcający plakat, w głębi a 

jeszcze przed drzwiami wejściowy-

mi konik a na koniku dziecko posa-

dzone przez tatusia, w pokoju bu-

dynku prawdziwe arcydzieła ręcz-

nie wykonane, w kolejnym pokoju 

piękna choinka przygotowana na 

Gwiazdkę 2018. 

      Chcąc dowiedzieć się więcej o 

pasji kobiet tworzących STOWA-

RZYSZENIE zajrzałem na stronę 

internetową: http://mojemazury.pl/

ciekawe-miejsca/72/Galeria-Konik-

mazurski-w-Ketrzynie  

      Na stronie można przeczytać, 

cyt.: „Tę galerię tworzy kilkanaście 

kobiet. Głównie szyją, haftują i 

malują. Efekty ich ciężkiej pracy 

można podziwiać na kętrzyńskim 

zamku. Ich działalność skupia się 

przede wszystkim na odtwarzaniu 

koronek, serwet, haftów, szmacia-

ków, malowideł ze skrzyń posaż-

nych, szaf, talerzy i kafli.  

      Turyści Galerią Konik Mazurski 

są zachwyceni. Nie dość, że mają 

możliwość obejrzenia rękodzieła, to 

jeszcze mogą je kupić na pamiątkę. 

A trzeba przyznać, że jest w czym 

wybierać.” 

      Na kolejnej stronie interneto-

wej: http://pddketrzyn.pl/

index.php/33-wizyta-

wolontariuszek-ze-stowarzyszenia-

kulturalnego-konik-mazurski moż-

na przeczytać, cyt.: „W dniu 

06.10.2018r. w Powiatowym Domu 

Dziecka w Kętrzynie wychowanko-

wie i kadra gościli Panie wolonta-

riuszki ze Stowarzyszenia Kultural-

nego "Konik Mazurski". Podczas 

miłego spotkania Panie wolonta-

riuszki nauczyły dzieci wykonywa-

nia kwiatów z liści drzew. W trak-

cie prac ręcznych odbyła się dysku-

sja na temat autorytetów w życiu 

dzieci i gości. Każdy miał możli-

wość wyrażenia swojej opinii, po-

dejmowano ciekawe dyskusje. 

Wspólnie wyciągnięto wniosek, że 

dobre autorytety potrzebne są każ-

demu, niezależnie od wieku i sytua-

cji życiowej, że są inspiracją i pozy-

tywnie wpływają na wszystkich 

ludzi. 

      Dzieci z Domu Dziecka ugości-

ły Panie wolontariuszki smacznym 

ciastem i kompotem, które były 

wcześniej przygotowane w domo-

wej kuchni. 

      Spotkanie upłynęło szybko, w 

bardzo miłej atmosferze i z przyrze-

czeniem kolejnego spotkania.” 

 

      Jak widać panie ze Stowarzy-

szenia Konik Mazurski wykonują 

bardzo trudną i odpowiedzialna 

pracę na którą jest ogromne zapo-

trzebowanie społeczne. Ale czy 

stosowne władze zauważają wkła-

dany wysiłek PAŃ w zaspokajanie 

potrzeb społecznych? 

 

W Kętrzynie był: 

R.Milewski 

  

      21 grudnia 2018 r., w obecności 

ministra  infrastruktury  Andrzeja 

Adamczyka, podpisano umowę na 

projekt i budowę drogi ekspresowej 

S19  od  węzła  Kamień  do  węzła 

Sokołów Małopolski Północ o dłu-

gości 8 km. Oznacza to, że obecnie 

w realizacji znajdują się już wszyst-

kie  odcinki  szlaku  Via  Carpatia 

pomiędzy Lublinem a Sokołowem 

Małopolskim  o  łącznej  długości 

ponad 131 km. 

  

      Dokonało  się.  Podpisujemy 

dzisiaj ostatnią umowę na realiza-

cję S19 na północ od Rzeszowa. 

Udowadniamy tym samym, że pra-

cujemy dla Polski i Polaków. Poka-

zujemy, że Via Carpatia jest dla nas 

priorytetem, a dzięki determinacji 

wielu  osób,  dla  których  jest  to 

przedsięwzięcie strategiczne, udaje 

nam się realizować ten jakże ważny 

szlak komunikacyjny –  podkreślił 

minister  infrastruktury  Andrzej 

Adamczyk. 

  

      Wykonawcą odcinka S19 zlo-

kalizowanego  na  terenach  gmin 

Sokołów Małopolski i Kamień jest 

firma Budimex SA. Wartość umo-

wy opiewa na 286,4 mln zł brutto. 

Inwestycja ma zostać zrealizowana 

w  przeciągu  34  miesięcy  z 

uwzględnieniem przerw zimowych 

na etapie prac budowlanych. Zada-

niem wykonawcy będzie opracowa-

nie projektu, uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej,  budowa  drogi  wraz  z 

obiektami  inżynierskimi  i  infra-

strukturą towarzyszącą, opracowa-

nie  dokumentacji  powykonawczej 

oraz uzyskanie decyzji o pozwole-

niu na użytkowanie. 

  

      W ramach inwestycji powstanie 

dwujezdniowa droga ekspresowa o 

dwóch  pasach  ruchu  w  każdym 

kierunku, a także węzły drogowe 

Kamień i Sokołów Małopolski Pół-

noc. Zbudowane zostaną też miej-

sca  obsługi  podróżnych  Górno 

Wschód i Górno Zachód, a także 

drogi do obsługi ruchu lokalnego. 

Przewidziano również budowę 10 

obiektów inżynierskich oraz infra-

struktury  towarzyszącej,  w  tym 

urządzeń ochrony środowiska. 

  

      Idea  utworzenia  szlaku  Via 

Carpatia została zapoczątkowana w 

2006  r.  w Łańcucie  przez  mini-

strów  transportu  Litwy,  Polski, 

Słowacji i Węgier pod patronatem 

prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego. 

Rządowy Program Budowy Dróg 

Krajowych na  lata  2014-2023  (z 

 

W realizacji 

wszystkie odcinki szlaku Via Carpatia 

pomiędzy Lublinem a Rzeszowem 

http://mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/72/Galeria-Konik-mazurski-w-Ketrzynie
http://mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/72/Galeria-Konik-mazurski-w-Ketrzynie
http://mojemazury.pl/ciekawe-miejsca/72/Galeria-Konik-mazurski-w-Ketrzynie
http://pddketrzyn.pl/index.php/33-wizyta-wolontariuszek-ze-stowarzyszenia-kulturalnego-konik-mazurski
http://pddketrzyn.pl/index.php/33-wizyta-wolontariuszek-ze-stowarzyszenia-kulturalnego-konik-mazurski
http://pddketrzyn.pl/index.php/33-wizyta-wolontariuszek-ze-stowarzyszenia-kulturalnego-konik-mazurski
http://pddketrzyn.pl/index.php/33-wizyta-wolontariuszek-ze-stowarzyszenia-kulturalnego-konik-mazurski


Nr 01 (77) Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r.              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 59                                                                        

perspektywą do 2025 r.) wskazuje 

budowę tego połączenia jako głów-

ny priorytet inwestycyjny. Docelo-

wo trasa Via Carpatia połączy kraje 

Bałtyckie z krajami rejonu Morza 

Czarnego i Morza Śródziemnego. 

Na Podkarpaciu będzie mieć dłu-

gość 169 km, a cały jej przebieg 

ma zapewnione finansowanie. 

  

S19 w realizacji 

  

      Aktualnie na terenie wojewódz-

twa  podkarpackiego  oddano  do 

użytku około 30 km drogi ekspre-

sowej S19 w pobliżu Rzeszowa. W 

realizacji znajduje się ponad 54 km 

tego szlaku od granicy wojewódz-

twa lubelskiego do Sokołowa Ma-

łopolskiego. Dla 5 odcinków trasy 

Via  Carpatia  od  węzła  Rzeszów 

Południe do granicy w Barwinku, o 

łącznej  długości  ponad  85  km, 

opracowywane są koncepcje pro-

gramowe. 

  

      W realizacji znajduje się także 

77 km drogi S19 na Lubelszczyź-

nie,  od  Lublina  do  granicy woj. 

podkarpackiego. Dla odcinka Kra-

śnik - granica woj. podkarpackiego 

o długości 35 km wykonawcy zło-

żyli już wnioski o wydanie decyzji 

ZRID. Jeszcze w grudniu planowa-

ne jest złożenie wniosków o wyda-

nie ZRID dla odcinka od Lublin - 

Kraśnik o długości 42 km. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Mapa S19 Kamień - Sokołów. 
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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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      Aż 220 mln zł zainwestuje 

śląska spółka JSW KOKS w ener-

getyczne i zarazem ekologiczne 

przedsięwzięcie – budowę bloku 

energetycznego opalanego gazem 

koksowniczym. Projekt wesprze 

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dzisiaj (19 grudnia 2018 r.) w 

siedzibie Funduszu podpisano 

umowę na 134 mln zł dofinanso-

wania w ramach Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środo-

wisko 2014-2020. 

      Wsparcie finansowe w postaci 

preferencyjnej pożyczki umożliwia 

unijne działania 1.2 Promowanie 

efektywności energetycznej i korzy-

stania z odnawialnych źródeł ener-

gii w przedsiębiorstwach. Swoje 

podpisy na umowie regulującej 

przekazanie środków złożyli: Pre-

zes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz 

Kujda oraz członkowie Zarządu 

JWS KOKS SA – Iwona Gajdzik-

Szot i Mariusz Soszyński. Uroczy-

stość odbyła się w obecności gości 

specjalnych, m.in.: Ministra Inwe-

stycji i Rozwoju Jerzego Kwieciń-

skiego, Wiceministra Energii Grze-

gorza Tobiszowskiego oraz Wice-

minister Inwestycji i Rozwoju Mał-

gorzaty Zielińskiej. Obecny był 

także Wiceprezes Zarządu 

NFOŚiGW Artur Michalski, który 

nadzoruje w Narodowym Funduszu 

działania związane z energetyką.  

Realizacja przedsięwzięcie pod 

nazwą „Poprawa efektywności 

energetycznej w JSW KOKS SA” 

rozpocznie się 1 marca 2019 r. i 

potrwa do 30 czerwca 2021 r. Jego 

koszt całkowity oszacowano na 219 

980 580 zł, przy czym dofinanso-

wanie z Funduszu Spójności prze-

kazane przez NFOŚiGW wyniesie 

134 000 000 zł. 

      Projekt przewiduje budowę blo-

ku energetycznego opalanego ga-

zem koksowniczym, który będzie 

dysponował mocą elektryczną ok. 

28 MWe oraz wymiennika ciepłow-

niczego z mocą cieplną ok. 37 

MWt. Nowo powstały blok ma być 

zlokalizowany w północno-

zachodniej części Koksowni Radlin, 

w Radlinie przy ul. Hutniczej 1. 

      Obecnie powstający tam pod-

czas produkcji koksu gaz koksowni-

czy jest oczyszczany i zużywany na 

potrzeby własne koksowni oraz 

sprzedawany do Elektrociepłowni 

Marcel. Niewykorzystana nadwyż-

ka gazu dotychczas była jednak 

spalana bezproduktywnie na od-

pustnicy gazu. Strata ta sięgała  

nawet do 14 proc. produkcji gazu w 

2016 r. i 9,3 proc. w 2017 r. 

      Ten „zbędny” gaz koksowniczy 

stanie się teraz paliwem, którym 

będzie opalany nowy blok energe-

tyczny. Gaz jest pozyskiwany na 

terenie Koksowni Radlin w procesie  

suchej  destylacji węgla kamienne-

go w temperaturze 900–1100 °C – 

w piecu koksowniczym pozbawio-

nym dostępu tlenu. „Odzyskane” 

paliwo zostanie w pełni wykorzy-

stane do produkcji elektryczności i 

ciepła – zarówno na rzecz zwięk-

szających się potrzeb koksowni, jak 

i dla odbiorców zewnętrznych, w 

tym mieszkańców Radlina w woje-

wództwie śląskim (powiat wodzi-

sławski). 

      Projekt JSW KOKS SA znako-

micie wpisuje się w to, o czym była 

mowa w Polsce w ciągu ostatnich 

dwóch tygodni, czyli w problematy-

kę podnoszenia efektywności ener-

getycznej. O tym naprawdę dużo 

dyskutowaliśmy w Katowicach na 

szczycie klimatycznym COP24, w 

gronie międzynarodowym. Niniej-

sze przedsięwzięcie pozwala na 

wykorzystanie zasobów gazowych, 

które do tej pory były faktycznie 

odpadem. „Za jednym zamachem” 

w kogeneracji uzyskamy ciepło i 

energię elektryczną. To podejście 

kogeneracyjne będziemy coraz 

mocniej promować i wspierać. In-

tensywnie negocjujemy w ramach 

Unii Europejskiej, aby w kolejnej 

perspektywie finansowej tego typu 

inicjatywy, czyli kogeneracja oparta 

na gazie, nadal mogły być urucha-

miane – zaznaczył Minister Inwe-

stycji i Rozwoju Jerzy  Kwieciński.   

      Warto podkreślić że w unowo-

cześnianiu polskiego przemysłu 

mamy nie tylko stosowne założenia, 

akty prawne i wytyczne polityki 

energetycznej państwa, ale również 

pojawiają się konkretne projekty, 

które są realizowane w praktyce. 

Ma to niebagatelny wpływ na kon-

dycję i zyski naszego sektora prze-

mysłowego. Co bardzo ważne, i co 

mnie osobiście niezwykle cieszy, 

inwestycja energetyczna JSW 

KOKS SA związana jest z regio-

nem śląskim – zwrócił uwagę Wi-

ceminister Energii Grzegorz Tobi-

szowski, pochodzący z Górnego 

Śląska i pełniący jednocześnie 

funkcję pełnomocnika rządu ds. 

restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego.   

      Dwa miesiące temu podpisali-

śmy umowę na modernizację naszej 

baterii koksowniczej w Dąbrowie 

Górniczej. Wtedy skorzystaliśmy ze 

środków krajowych NFOŚiGW. 

Teraz sięgamy po środki europej-

skie. Nasza współpraca z Narodo-

wym Funduszem jest wręcz mode-

lowa, bardzo sobie cenimy życzli-

wość i merytoryczne wsparcie ze 

strony NFOŚiGW. Program rozwo-

ju Śląska wymaga współpracy wie-

lu ministerstw, instytucji publicz-

nych i podmiotów, które otrzymują 

dofinansowanie. I tak się właśnie 

dzieje, a ostatecznym beneficjentem 

jest nasz region i jego mieszkańcy – 

powiedziała Iwona Gajdzik- Szot  z 

Zarządu JSW KOKS S.A. 

      Beneficjent, z którym podpisali-

śmy umowę korzysta z najnowocze-

śniejszych technologii. One służą 

zarówno środowisku, jak i nowo-

 

NFOŚiGW dofinansuje z POIiŚ 
wielką inwestycję JSW KOKS SA 

blok energetyczny opalany gazem koksowniczym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koksowanie_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koksowanie_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wodzis%C5%82awski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_wodzis%C5%82awski
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czesnej gospodarce Polski. To jest 

zbieżne z celami Narodowego Fun-

duszu, w którym umowy na rzecz 

ekorozwoju kraju podpisujemy wła-

ściwie codziennie. Wartość podpi-

sanych umów to około 30 miliar-

dów złotych, a liczba kontraktów na 

roboty i usługi dochodzi do 4900. 

To ogromny front inwestycyjny, 

który realizujemy wspólnie z inny-

mi instytucjami rządowymi. Zamie-

rzamy „tak trzymać” i kontynuować 

pracę w kierunku efektywnego wy-

korzystywania środków unijnych – 

podkreślił Prezes Zarządu 

NFOŚiGW Kazimierz Kujda. 

      Planowana inwestycja wykona-

na zostanie w oparciu o sprawdzone 

w praktyce rozwiązanie i składać 

się będzie z dwóch kotłów paro-

wych, jednej turbiny parowej kon-

densacyjno-upustowej, generatora 

elektrycznego oraz infrastruktury 

towarzyszącej. Każdy z kotłów 

będzie posiadał wydajność odpo-

wiadającą 50 proc. całkowitej no-

minalnej ilości gazu koksownicze-

go, który będzie doprowadzany do 

bloku (maks. 21 tys. Nm3/h). Pali-

wem podstawowym dla kotłów 

będzie pochodząca z procesu tech-

nologicznego baterii Koksowni 

Radlin nadwyżka (w stosunku do 

potrzeb technologicznych Koksow-

ni) gazu koksowniczego dostarcza-

na własną siecią przesyłową bezpo-

średnio do nowego bloku energe-

tycznego. Paliwem rezerwowym w 

okresach postojów gazowych bę-

dzie olej opałowy w ilości zapew-

niającej pokrycie potrzeby Kok-

sowni na ciepło technologiczne i 

grzewcze. 

      W ramach inwestycji JSW 

KOKS zostanie zagospodarowana 

nadwyżka gazu koksowniczego 

poprzez wykorzystanie jej jako 

paliwo gazowe do opalania bloku 

energetycznego wytwarzającego 

energię elektryczną i ciepło użytko-

we w procesie wysokosprawnej 

kogeneracji na potrzeby własne 

Koksowni i odbiorców zewnętrz-

nych. W tym na potrzeby mieszkań-

ców miasta Radlin. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że dzięki 

produkcji ciepła i energii w kogene-

racji spadną koszty ogrzewania oraz 

CWU (ciepła woda użytkowa) po-

noszone przez mieszkańców miasta 

Radlin. Jednocześnie pozyskanie 

ciepła dzięki przedmiotowej inwe-

stycji wyeliminuje konieczność 

utrzymywanie przestarzałego tech-

nologicznie i mało efektywnego, 

niespełniającego obecnych standar-

dów emisyjnych dotychczasowego 

źródła ciepła dla Radlina i Kopalni 

Węgla Kamiennego Marcel.  

      Jako zyski środowiskowe moż-

na wymienić zwiększenie efektyw-

ności energetycznej, które natural-

nym trybem redukuje emisję gazów 

cieplarnianych oraz innych zanie-

czyszczeń. Gaz nie będzie marno-

wany a jego przetwarzanie z pomo-

cą przemyślanej technologii pomo-

że osiągnąć cenne wskaźniki środo-

wiskowe. Ilość zaoszczędzonej w 

ten sposób energii elektrycznej wy-

niesie 14 393,00 MWh/rok, a ilość 

zaoszczędzonej energii cieplnej 166 

287,00 GJ/rok. Zmniejszenie zuży-

cia energii końcowej spodziewane 

jest na poziomie 218 097,51 GJ/

rok. Natomiast zmniejszenie zuży-

cia energii pierwotnej przewidziano 

na poziomie 10 904,88 GJ/rok. Po-

dobnie oszacowany został roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

– 21 827,71 Mg/rok. 

      Z ciepła będą korzystać miesz-

kańcy Radlina, co może przyczynić 

się do systematycznego zmniejsza-

nia emisji CO2 – także ze względu 

na szersze i łatwiejsze podłączenia 

domów jednorodzinnych do sieci 

ciepłowniczych. W podobnym stop-

niu dotyczyć to może redukcji emi-

sji zanieczyszczeń przyczyniają-

cych się do powstawania smogu.  

      Budowa infrastruktury opalanej 

gazem koksowniczym znajduje 

także swoje ważne miejsce w two-

rzeniu struktury bezpieczeństwa 

energetycznego Polski oraz przy-

czynia się do wzmocnienia krajo-

wych zasobów energetycznych.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW  

 

 

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie NFOŚiGW, w obecności m.in. Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerze-

go Kwiecińskiego oraz Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego.  

Fot.: Krzysztof Kuczek  



 

      Publikujemy komunikat uzu-

pełniony o wypowiedzi z konfe-

rencji prasowej w Ministerstwie 

Sprawiedliwości na temat przyję-

tego dziś (19 grudnia 2018 r.) 

przez Radę Ministrów projektu 

reformy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

 

 

      Usprawnienie, uproszczenie i 

przyspieszenie postępowań przed 

sądem – to główny cel gruntownej 

reformy Kodeksu postępowania 

cywilnego. Projekt przygotowany 

przez Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści został dziś (19 grudnia 2018 r.) 

przyjęty przez Radę Ministrów. 

Nowe regulacje mają zapewnić 

Polakom możliwość szybkiego i 

skutecznego dochodzenia swoich 

praw, rzetelne postępowania i spra-

wiedliwe wyroki. 

 

      To zmiany daleko idące, czasa-

mi wręcz fundamentalne. Zmierzają 

w jednym kierunku: usprawnienia i 

przyśpieszenia biegu postępowań 

sądowych.  Odpowiadają na wielkie 

oczekiwanie społeczne, aby sprawy 

w sądach mogły toczyć się szybko i 

profesjonalnie – podkreślił na kon-

ferencji prasowej Minister Sprawie-

dliwości Prokurator Generalny Zbi-

gniew Ziobro. 

 

      Reforma wprowadza szereg 

rewolucyjnych rozwiązań, które 

służą rozstrzyganiu znacznej części 

spraw już na pierwszej rozprawie. 

Skraca drogę obywateli do sądów – 

sprawy z zasady mają się toczyć w 

pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Ogranicza możliwość sabotowania 

postępowań poprzez zgłaszanie 

nieustannych zażaleń. Daje również 

gwarancję obiektywizmu postępo-

wań, wyłączając automatycznie 

sędziów i całe sądy w sytuacjach, 

gdy ich bezstronność może być 

kwestionowana. 

 

      Dzisiaj Rada Ministrów przyję-

ła nasz projekt i trafi on parlamen-

tu. Mam nadzieję, że jak najszyb-

ciej uda się wprowadzić w życie to, 

co przygotowaliśmy. Dla Polaków -  

konsumentów i  przedsiębiorców – 

powiedział Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sprawiedliwości sę-

dzia Łukasz Piebiak.  

 

      Wiceminister przedstawił naj-

ważniejsze zmiany składające się 

na  reformę Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

 

Zasada jednej rozprawy 
 

      Regułą w mniej skomplikowa-

nych sprawach cywilnych ma być 

tylko jedna rozprawa, na której 

zapadnie wyrok. Temu ma służyć 

wprowadzenie posiedzenia przygo-

towawczego i obowiązku pisemnej 

odpowiedzi na pozew. 

 

      Pozwany w procesie cywilnym 

będzie zobowiązany do tego, by 

jeszcze przed rozpoczęciem postę-

powania pisemnie odnieść się do 

zarzutów z pozwu. To pozwoli sę-

dziemu na wcześniejsze zapoznanie 

się z argumentami obu stron, wystę-

powanie w roli rozjemcy, a jeśli nie 

dojedzie do ugody – to sprawne 

przygotowanie planu rozprawy i 

wcześniejsze wezwanie stron do 

uzupełnienia dowodów. 

 

      Sprawa w sądzie cywilnym 

rozpocznie się od posiedzenia przy-

gotowawczego. Sędzia będzie za-

biegał o zawarcie przez strony ugo-

dy lub przystąpienie do mediacji. 

Dziś praktycznie każdą sprawę kie-

ruje na rozprawę. W rezultacie sądy 

są zasypywane ogromną liczbą 

spraw. 

 

Krótkie terminy 
 

      Jeśli ogłoszenie wyroku w pro-

cesie cywilnym nie będzie możliwe 

już na pierwszej rozprawie, to sę-

dzia na posiedzeniu przygotowaw-

czym będzie zobowiązany od razu 

wyznaczyć kilka następujących 

bezpośrednio po sobie terminów 

rozpraw. Tak aby nie było wielo-

miesięcznych przerw między nimi. 

 

Zeznania na piśmie 
 

      Przyspieszeniu cywilnych po-

stępowań ma służyć rozszerzenie 

możliwości składania zeznań na 

piśmie. Będzie dotyczyć stron po-

stępowania i świadków, którzy nie 

mogą stawić się na rozprawę, np. ze 

względu na pobyt za granicą. 

 

Sankcje za przewlekanie postępo-

wań 
 

      W przypadkach celowego prze-

wlekania cywilnych postępowań 

będzie można zasądzić wobec stro-

ny stosującej wybiegi prawne nawet 

dwukrotnie wyższe odsetki od zasą-

dzonej kwoty i podwojone koszty 

procesu. 

 

Koniec nadużywania zażaleń 
 

      Zmiany w prawie cywilnym 

mają prowadzić do wyeliminowa-

 

 

Szybkie i sprawne sądy 

rząd przyjął projekt reformy 

procesu cywilnego 
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nia patologicznych praktyk polega-

jących na niekończącym się składa-

niu zażaleń w tych samych spra-

wach, mimo że sąd je odrzuca. To 

częsta i nieetyczna metoda stosowa-

na np. przez pozwane firmy, które 

świadomie wydłużają postępowa-

nia, chcąc zniechęcić oszukane 

przez siebie osoby do kontynuowa-

nia procesu. 

 

      Ponawiane zażalenia w już roz-

strzygniętych sprawach będą włą-

czane do akt bez wydawania przez 

ten sam sąd ponownych decyzji. 

Tak samo będą traktowane inne 

wnioski procesowe składane w celu 

przewlekania postępowania, np. o 

wykładnię, sprostowanie czy uzu-

pełnienie orzeczenia albo ponawia-

ne wielokrotnie wnioski o wyłącze-

nie sędziego. Takie rozwiązanie nie 

ogranicza praw stron procesu. Nie-

uwzględnione zażalenie pozostaną 

w aktach i mogą być dla stron po-

wodem podważenia wyroku w dru-

giej instancji. 

 

Szybki tryb dla przedsiębiorców 
 

      Usprawnieniu postępowań w 

sprawach gospodarczych, w których 

stronami są przedsiębiorcy, będą 

służyć szybsze procedury i ustalenie 

zalecanego terminu rozpoznania 

sprawy, który ma być krótszy niż 

sześć miesięcy. 

 

      Firmy są profesjonalnie przygo-

towane do prowadzenia spraw 

prawnych i dysponują pełną doku-

mentacją związaną ze swoją działal-

nością, dlatego sprostanie przyśpie-

szonym procedurom zwykle nie jest 

dla nich problemem. Jeśli jednak 

uznają przyspieszony tryb za nieko-

rzystny dla siebie, będą mogli 

wnieść o skorzystanie ze 

„zwykłego” postępowania. 

 

Sądy bliżej ludzi 
 

      Osoby składające pozwy prze-

ciwko firmom, które mają siedziby 

z dala od ich miejsca zamieszkania, 

nie będą zmuszone jeździć do są-

dów tam, gdzie są zarejestrowane te 

firmy. Same będą mogły wybrać, 

czy ich pozew rozpatrzy sąd mie-

szący się w ich miejscowości albo 

w pobliżu, czy też tam, gdzie firma 

ma siedzibę. A jeśli firma złoży 

pozew przeciwko klientowi, np. za 

nieopłacony rachunek, to sprawa 

będzie rozpatrywana przez sąd wła-

ściwy dla miejsca zamieszkania 

klienta, a nie np. w Warszawie, 

gdzie mieści się ta firma. 

 

      Ta zmiana to ułatwienie dla 

Polaków, którzy są zmuszani do 

ponoszenia kosztów związanych z 

wyjazdem na rozprawy w odległym 

od nich sądzie. To jednocześnie 

metoda na skrócenia postępowań w 

sprawach cywilnych, których 

znaczna część zostanie przeniesiona 

z najbardziej obłożonych sądów w 

dużych miastach do sądów w 

mniejszych miejscowościach. 

 

Zwięzłe uzasadnienia 
 

      W pisemnych uzasadnieniach 

wyroków sędziowie nie będą mu-

sieli przepisywać treści zeznań i 

dokumentów z akt sprawy ani cyto-

wać orzeczeń Sądu Najwyższego – 

wystarczy zarysowanie istoty pro-

blemu. Nie będą też musieli odnosić 

się do całości rozstrzygnięcia. To 

strona, która wniesie do sądu o spo-

rządzenie pisemnego uzasadnienia, 

określi, czy oczekuje na piśmie 

pełnego uzasadnienia, czy tylko we 

fragmencie odnoszącym się do tej 

części wyroku, od której zamierza 

się odwołać. 

 

      Takie rozwiązanie nie tylko 

odciąży sędziów, którzy zaoszczę-

dzony czas będą mogli poświęcić 

na rozpoznawanie innych spraw. 

Przede wszystkim skróci drogę do 

wniesienia ewentualnej apelacji. 

Kwestionujące wyrok strony nie 

będą musiały miesiącami czekać na 

sporządzenie pełnego pisemnego 

uzasadnienia, które daje możliwość 

złożenia apelacji. 

 

Bez gadulstwa 

 

      Sędziowie nie będą ogłaszać 

wyroków i postanowień na posie-

dzeniu, na które nikt się nie stawił. 

Dziś muszą to robić, nawet jeśli 

poza sędzią nie ma nikogo na sali. 

Ten obowiązek odciąga sędziów od 

poważnej pracy. 

 

Gwarancja obiektywizmu 

 

      W sytuacjach, gdy wniesiona do 

sądu sprawa będzie dotyczyć orze-

kającego w nim sędziego lub bli-

skiej mu osoby, postępowanie bę-

dzie automatycznie przenoszone do 

innego sądu. Tak, by nie było wąt-

pliwości co do obiektywizmu wyro-

ków. Nie będzie, jak dziś, żmudne-

go i czasochłonnego rozpatrywania 

wniosków o wyłączenie pojedyn-

czych sędziów. 

 

Sposób na lokalne układy 

 

      Nadzwyczajne narzędzie prze-

widziano dla sytuacji, gdy uczestni-

kiem postępowania będzie osoba z 

lokalnych elit, która ma lub może 

mieć wpływy w miejscowym środo-

wisku sędziowskim. Na wniosek 

strony Sąd Najwyższy będzie mógł 

w takich sytuacjach przenieść po-

stępowanie do innego sądu.  

 

Nagrywanie rozpraw przez stro-

ny 

 

      Strony procesowe nie będą ska-

zane wyłącznie na swoją pamięć, 

notatki i protokoły spisywane przez 

pracowników sądu na podstawie 

nagrań rejestrowanych przez sądo-

we urządzenia. Zyskają możliwość 

samodzielnego nagrywania przebie-

gu rozpraw. Wystarczy poinformo-

wać sąd o takim zamiarze. 

 

Formalna kontrola tylko w dru-

giej instancji 

 

      Skróceniu procedury i obiekty-

wizmowi rozstrzygnięć ma służyć 

zasada, zgodnie z którą apelacje od 

wyroków będą sprawdzane pod 

względem formalnym jedynie w 

sądach drugiej instancji. Ta czyn-

ność jest dziś dublowana w sądach 

drugiej i w pierwszej instancji, któ-

re wydały wyrok. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      Na dzisiejszej (20 grudnia 2018 

r.) konferencji prasowej w obecno-

ści Sekretarza Stanu w Minister-

stwie Sprawiedliwości Patryka Ja-

kiego zaprezentowano publikację 

„Ustawa o ochronie zwierząt – in-

formator prawny dla praktyków”.  

      Informator został przygotowany 

w związku z ogłoszonym przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości kon-

kursem na opracowanie  dotyczące 

ustawy z 6 marca 2018 r. o zmianie 

ustawy o ochronie zwierząt oraz 

ustawy – Kodeks karny. Zwycięska 

praca została przygotowana przez 

adwokat Katarzynę Topczewską 

reprezentującą Fundację Międzyna-

rodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – 

VIVA! W trakcie prac nad projek-

tem zmian legislacyjnych Minister 

Patryk Jaki zapowiedział powstanie 

praktycznego  informatora o nowej 

ustawie chroniącej zwierzęta 

      Nowelizacja przepisów dotyczą-

cych ochrony zwierząt, przygoto-

wana pod kierunkiem Sekretarza 

Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

wości Patryka Jakiego, zwiększyła 

kary za nieuzasadnione zabijanie 

zwierząt i za znęcanie się nad nimi. 

Przyczyną zmian legislacyjnych 

były sytuacje, w których zbyt często 

osoby, które bestialsko traktowały 

zwierzęta, dostawały kary, które w 

poczuciu społecznym odbiegały od 

zasady sprawiedliwości. Były to 

często kary niedotkliwe, w zawie-

szeniu. Nowe przepisy, dzięki 

wprowadzeniu katalogu rozwiązań 

rozszerzających możliwości i in-

strumenty państwa w zakresie 

ochrony zwierząt,  znacząco popra-

wiły sytuację zwierząt. Zmiany 

wyszły naprzeciw zgłaszanym 

przez wiele lat uwagom organizacji 

działających na rzecz ochrony praw 

zwierząt. 

      Działania podejmowane przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości i 

Prokuraturę Krajową spowodowały 

wzrost liczby postępowań zakoń-

czonych przez Prokuraturę aktem 

oskarżenia lub wnioskiem o wyrok 

skazujący o ponad 21 % 

(porównując do roku 2017 – red.). 

To naprawdę jest jakościowa zmia-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Informator o nowej ustawie 

chroniącej zwierzęta 

już gotowy! 

Zdjęcie z konferencji. 
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na -  powiedział autor nowego pra-

wa  i pomysłodawca wydania infor-

matora Minister Patryk Jaki. 

      Informator prawny kierowany 

jest przede wszystkim do policji, 

prokuratorów i sędziów, czyli osób 

odpowiedzialnych za egzekwowa-

nie prawa. Może być on również 

pomocnym materiałem szkolenio-

wym dla innych podmiotów zwią-

zanych z szeroko pojętym wymia-

rem sprawiedliwości. 

      Poradnik zawiera: 1/. Opis 

zmian w przepisach, które weszły 

po 19 kwietnia 2018 r. 2/. Opis try-

bów odebrania zwierzęcia. 3/. Cha-

rakterystykę postępowań admini-

stracyjnych dotyczących zwierząt. 

4/. Kwestie interwencji właściwych 

podmiotów w zakresie ochrony 

zwierząt. 5/. Informację o udziale 

organizacji społecznej w postępo-

waniu sądowym. 

      Kapituła oceniająca prace zło-

żona z pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Prokuratury Kra-

jowej i przedstawiciela organizacji 

pozarządowej działającej na rzecz 

ochrony praw zwierząt dokonała 

wyboru pracy przygotowanej przez 

adwokat Katarzynę Topczewską, 

reprezentującą Fundację Viva! Po-

radnik w sposób jasny przedstawia 
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podstawowe pojęcia i będzie na 

pewno pomocny dla organów wy-

miaru sprawiedliwości. To kolejny 

krok, obok zmian legislacyjnych, na 

drodze do realizacji celu Minister-

stwa Sprawiedliwości, którym jest 

jak najszersza ochrona zwierząt. 

      W konferencji oprócz Ministra 

Patryka Jakiego udział wzięli prezes 

Fundacji Viva! Cezary Wyszyński i 

autorka publikacji adwokat Kata-

rzyna Topczewska, którzy zgodnie 

podkreślili, że inicjatywa powstania 

poradnika i wprowadzenie zmian 

legislacyjnych ucieszyła organizacje 

pozarządowe dbające o dobro zwie-

rząt. 

Poradnik zostanie przesłany do jed-

nostek samorządu terytorialnego, 

prokuratury, policji oraz sądów. Jest 

również możliwe jego pobranie ze 

strony Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści www.ms.gov.pl. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Aspekty finansowe wniosków 

o dofinansowanie z Programu 

LIFE 2018 i 2019 w podprogra-

mie na rzecz środowiska oraz 

realizacja projektów – to tematy 

bezpłatnego szkolenia, na które 9 

stycznia 2019 r. zaprasza Narodo-

wy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy 

spotkania mogą też liczyć na in-

dywidualne konsultacje. 

 

      Na szkolenie z programu LIFE 

należy zgłaszać się do 7 stycznia 

2019 r. do godz. 12:00 za pomocą 

formularza na stronie: http://

www.nfosigw.gov.pl/formularze/

formularz-zgloszeniowy-na-

szkolenie-life---9-stycznia-2019/. 

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW 

odbędzie się w siedzibie Narodowe-

go Funduszu w Warszawie przy ul. 

Konstruktorskiej 3A. 

 

      Szkolenie skierowane jest prze-

de wszystkim do: wnioskodawców, 

którzy otrzymali zaproszenie Komi-

sji Europejskiej do złożenie pełnego 

wniosku LIFE w terminie do 30 

stycznia 2019 r. (II faza naboru 

2018 w podprogramie działań na 

rzecz środowiska); wnioskodaw-

ców, którzy planują aplikować w 

naborze 2019 oraz beneficjentów 

Programu LIFE, którzy obecnie 

realizują projekty. 

 

      Eksperci Krajowego Punktu 

Kontaktowego Programu LIFE 

przedstawią zasady dotyczące 

aspektów finansowych w zakresie 

składania wniosków oraz realizacji 

projektów w obszarach prioryteto-

wych podprogramu działań na rzecz 

środowiska. Są to: ochrona środo-

wiska i efektywne gospodarowanie 

zasobami, przyroda i różnorodność 

biologiczna, zarządzanie i informa-

cja w zakresie środowiska. 

 

9 stycznia w NFOŚiGW 

szkolenie dotyczące finansowania 

projektów LIFE 

http://www.ms.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
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      Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej wyja-

śnienia, że w sprawie projektu usta-

wy o odpowiedzialności podmio-

tów zbiorowych, to nie Minister-

stwo Sprawiedliwości tylko Cen-

tralne Biuro Antykorupcyjne było 

pomysłodawcą uzupełnienia pro-

jektu ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione o przepis zaostrzający 

możliwości karania członków rad 

nadzorczych i komisji rewizyjnych 

w spółkach prawa handlowego. I to 

nie Ministerstwo Sprawiedliwości z 

tego przepisu się wycofało – jak 

błędnie podają niektóre media – 

tylko propozycję wycofał Sekretarz 

Kolegium ds. Służb Specjalnych, 

minister Maciej Wąsik. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

wyjaśnia, że uzupełnienie noweli-

zacji art. 296 ustawy z 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny o przepis 

rozszerzający odpowiedzialność za 

przestępstwo nadużycia zaufania na 

członków rad nadzorczych i komi-

sji rewizyjnych w spółkach prawa 

handlowego została wprowadzona 

do projektu po postulatach Central-

nego Biura Antykorupcyjnego. Pro-

pozycja miała pomóc rozstrzygnąć 

wątpliwości interpretacyjne doty-

czące obowiązujących przepisów. Z 

racji systemowego charakteru tej 

zmiany i jej ścisłego związku z 

przepisami regulującymi ład korpo-

racyjny podczas posiedzenia Stałe-

go Komitetu Rady Ministrów 20 

grudnia 2018 r. minister Maciej 

Wąsik wycofał propozycję takiego 

uzupełnienia nowelizacji. Reko-

mendowany Radzie Ministrów pro-

jekt ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary nie 

zawiera już tej propozycji. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

nie było autorem ani samego pomy-

słu rozszerzenia odpowiedzialności, 

ani też nie podejmowało decyzji o 

wycofaniu tego przepisu z projektu 

ustawy. W rekomendowanym Ra-

dzie Ministrów projekcie ustawy 

Ministerstwo Sprawiedliwości pod-

trzymało wszystkie swoje dotych-

czasowe propozycje rozwiązań 

prawnych. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

KOMUNIKAT 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

 

      Ważne, aby uczestnicy szkole-

nia zapoznali się wcześniej z wy-

tycznymi dla wnioskodawców oraz 

zasadami oceny wniosków dla ww. 

podprogramu, co ułatwi aktywne 

uczestnictwo w spotkaniu. Materia-

ły te dostępne są na stronie Komisji 

Europejskiej w tzw. pakiecie apli-

kacyjnym: http://ec.europa.eu/

environment/life/funding/life2018/

traditional/index.htm.  

Przetłumaczone wersje tych mate-

riałów znaleźć można na polskiej 

stronie Programu LIFE: http://

www.nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-zagraniczne/

instrument-finansowy-life/

tlumaczenia-/. 

 

Sławomir Kmiecik  

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 
 

      Od wtorku 1 stycznia 2019 r. 

na administracyjnej mapie Polski 

pojawi się 10 nowych miast. Rząd 

podjął decyzję o przyznaniu tego 

statusu miejscowościom: Koszy-

ce,  Lubowidz,  Nowa  Słupia, 

Pierzchnica, Szydłów i Wielbark. 

W stulecie odzyskania niepodle-

głości przez Polskę status miasta 

został przywrócony również miej-

scowościom: Nowy Korczyn, Ole-

śnica, Opatowiec i Pacanów. Tym 

samym od początku 2019 roku w 

Polsce będzie już 940 miast. 
  

      Za sprawą dwóch rozporządzeń 

Rady Ministrów – z lipca i z grud-

nia  tego  roku  –  status  miasta  z 

dniem 1 stycznia 2019 r. otrzymują: 

1/. Koszyce – w powiecie proszo-

wickim (woj. małopolskie); 

2/. Lubowidz – w powiecie żuro-

mińskim (woj. mazowieckie); 

3/. Nowa Słupia – w powiecie kie-

leckim (woj. świętokrzyskie); 

4/. Pierzchnica – w powiecie kie-

leckim (woj. świętokrzyskie); 

5/. Szydłów – w powiecie staszow-

skim (woj. świętokrzyskie); 

6/. Wielbark – w powiecie szczy-

cieńskim  (woj.  warmińsko-

mazurskie); 

7/. Nowy Korczyn –  w powiecie 

buskim (woj. świętokrzyskie); 

 

10 nowych miast 
w 

Polsce od 2019 roku 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
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8/. Oleśnica – w powiecie staszow-

skim (woj. świętokrzyskie); 

9/. Opatowiec – w powiecie kazi-

mierskim (woj. świętokrzyskie); 

10/. Pacanów – w powiecie buskim 

(woj. świętokrzyskie). 

  

      Wszystkie nowe miasta posia-

dały już ten status w przeszłości. W 

setną rocznicę odzyskania niepodle-

głości przez Polskę szczególne zna-

czenie nadano przywróceniu statusu 

miast  tym miejscowościom,  które 

utraciły prawa miejskie w wyniku 

represji  carskich  po  powstaniu 

styczniowym. Są to: Koszyce, No-

wa Słupia,  Pierzchnica,  Szydłów, 

Nowy Korczyn,  Oleśnica,  Opato-

wiec oraz Pacanów. Lubowidz utra-

cił  prawa  miejskie  po  wojnach 

szwedzkich, a Wielbark posiadał je 

w latach 1723-1946. 

  

      Nadanie statusu miasta jest po-

przedzane  konsultacjami  społecz-

nymi z mieszkańcami, a następnie 

opiniowane  przez  Radę  Gminy. 

Uzyskanie tego statusu wiąże się 

m.in.  ze  zmianą  wizerunkową  i 

większym prestiżem miejscowości. 

Może  przynieść  także  wymierne 

korzyści, na przykład zyskanie na 

atrakcyjności  inwestycyjnej  czy 

możliwość starania się o fundusze 

związane  z  rozwojem  obszarów 

miejskich. 

  

      Według danych GUS, w 2018 

roku istniało w Polsce 930 miast. 

Były to 302 gminy miejskie oraz 

628 miast położonych w gminach 

miejsko-wiejskich. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

Rzeczypospolitej Polskiej 

      Zgodnie  z  harmonogramem 

projektu Polska Wytwórnia Pa-

pierów Wartościowych przekaza-

ła Centrum Personalizacji Doku-

mentów MSWiA 100 tys. blankie-

tów dowodów osobistych,  które 

posłużą do personalizacji nowych 

e-dowodów. Oznacza to, że zasad-

nicza  część  prac  po  stronie 

PWPW  została  wykonana,  a 

blankiet  nowego dowodu osobi-

stego  jest  już  gotowy.  Obecnie 

trwają testy integracyjne rozwią-

zania  dostarczonego  przez 

PWPW  z  częścią  wytwarzaną 

przez Centralny Ośrodek Infor-

matyki  podległy  Ministerstwu 

Cyfryzacji.  
      PWPW  przekazała  CPD 

MSWiA  100  tys.  blankietów  e-

dowodu, a także urządzenia które są 

niezbędne do personalizacji doku-

mentów – to efekt umowy między 

tymi instytucjami, co oznacza, że 

jej główne założenia zostały zreali-

zowane w terminie.  Aby było to 

możliwe dotychczasowe prace kon-

centrowały  się  na  przygotowaniu 

komponentów warstwy elektronicz-

nej.  Obecnie  rozwiązanie  PWPW 

zostało wdrożone do masowej pro-

dukcji, a dostarczona dzisiaj partia 

blankietów stanowi pierwszą pulę 

dowodów osobistych,  które  będą 

wydawane od 4 marca 2019 r.  

      Na całość projektu składają się 

wysiłki nie tylko instytucji podle-

głych  MSWiA,  które  zakończyły 

większość swoich prac, lecz także 

prace Ministerstwa Cyfryzacji, któ-

re odpowiada za część związaną z 

rejestrami państwowymi, jak i Mi-

nisterstwa  Zdrowia  wdrażającego 

użycie e-dowodu w służbie zdro-

wia. Bieżąca współpraca w projek-

cie odbywa się w ramach Komitetu 

Sterującego,  powołanego  do  tego 

zadania przez Premiera. Rozwiąza-

nie dostarczone przez PWPW, po 

integracji z komponentami dostar-

czanymi przez MC czekają testy w 

wybranych gminach, a także testy 

bezpieczeństwa,  które  prowadzi 

MC.  Niezależnie  od  powyższego 

PWPW prowadzi własne testy  bez-

pieczeństwa w zakresie dostarcza-

nego rozwiązania. 

      Realizacja e-dowodu to konty-

nuacja  nieudanego  projektu  pl.ID 

zapoczątkowanego w 2008 r., któ-

rego  niezakończenie  w  terminie 

groziło  koniecznością  zwrotu  do 

Unii Europejskiej kwoty blisko 150 

milionów złotych. Aby tego unik-

nąć rząd Prawa i Sprawiedliwości 

podjął decyzję o kontynuowaniu i 

ukończeniu  tego  projektu,  czego 

efektem będzie zaoferowanie oby-

watelom wielofunkcyjnego  i  bez-

płatnego  dokumentu  z  warstwą 

elektroniczną.  Osiągnięcie  przez 

PWPW gotowości  produkcyjnej  i 

przekazanie 100 tysięcy blankietów 

do  CPD  stanowi  ważny  kamień 

milowy  w  projekcie  na  którego 

zakończenie przyszło czekać blisko 

10 lat. Zakończenie prac integrują-

cych rozwiązanie dostarczone przez 

PWPW z komponentami wytwarza-

nymi  przez  COI  oraz  wykonanie 

testów  po  stronie  MC,  otworzy 

przed  Ministerstwem  Cyfryzacji, 

jako  liderem projektu,  możliwość 

rozliczenia dotacji unijnej.  

      Należy  zaznaczyć,  że  nowy 

dowód  osobisty  oprócz  dodatko-

wych  możliwości  oferowanych 

przez warstwę elektroniczną zacho-

wa wszystkie swoje dotychczasowe 

funkcje bez dodatkowych wymagań 

dla obywateli.  

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

MSWiA gotowe 

do e-dowodu 
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      Od 1 stycznia 2019 r. gmina 

Ostrowice (woj. zachodniopomor-

skie) zostanie zniesiona rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów. Gmina 

jest jedną z najbardziej zadłużo-

nych w Polsce i nie ma jakiejkol-

wiek możliwości spłaty tego dłu-

gu. To pierwsze tego typu rozwią-

zanie wprowadzone przez rząd w 

historii. Znosząc gminę Ostrowi-

ce  Rada  Ministrów  rozwiązała 

problem, który narastał od lat. 
  

      Wyjątkowo  trudna  sytuacja 

finansowa  Ostrowic  sprawiła,  że 

konieczne było przygotowanie usta-

wy o szczególnych rozwiązaniach 

dla tej gminy. 1 stycznia 2019 r. 

gmina Ostrowice zostanie zniesiona 

rozporządzeniem Rady Ministrów, 

a jej dotychczasowy obszar zosta-

nie włączony do ustalonych sąsied-

nich dwóch gmin: Drawsko Pomor-

skie  i  Złocieniec.  W tej  sprawie 

zostały  przeprowadzone  konsulta-

cje z mieszkańcami. 

      Dług zlikwidowanej gminy  nie 

przejdzie  od  następnego  roku  na 

samorządy. Rząd przygotował roz-

wiązanie prawne, zgodnie z który-

mi  za zobowiązania Ostrowic, po-

wstałe przed jej zniesieniem, odpo-

wiedzialność poniesie  Skarb  Pań-

stwa reprezentowany przez  woje-

wodę zachodniopomorskiego. Wie-

rzyciele będą zgłaszali swoje wie-

rzytelności wojewodzie, który bę-

dzie  analizował  i  weryfikował  te 

zgłoszenia. W przypadku negatyw-

nej  weryfikacji  wierzyciele  będą 

mogli skierować sprawę do sądu. 

Skarb Państwa będzie w tej sprawie 

reprezentowany przez Prokuratorię 

Generalną  Rzeczypospolitej  Pol-

skiej. 

      Zadłużenie Ostrowic na koniec 

2016 r. wynosiło prawie 361 proc. 

planowanych dochodów, a na ko-

niec 2017 r. ponad 437 proc. Jest to 

najbardziej zadłużony samorząd w 

Polsce. Pomimo, że od 1 stycznia 

2019 r. Ostrowice znikną z admini-

stracyjnej mapy Polski, ta wyjątko-

wa sytuacja nie może zaburzyć co-

dziennego życia mieszkańców gmi-

ny,  także  pod  względem bezpie-

czeństwa. Dlatego właśnie w poło-

wie listopada 2018 r. minister Joa-

chim Brudziński razem z wicemini-

strem Pawłem Szefernakerem przy-

wrócili posterunek policji w Ostro-

wicach,  który  zlikwidowano  w 

2000 r. Siedziba posterunku znajdu-

je się w budynku urzędu gminy i 

spełnia wszystkie standardy, jakie 

powinny być zachowane w obiek-

tach Policji.  Mieszkańcy z terenu 

obecnej gminy Ostrowice potrzebu-

ją  bowiem  bezpieczeństwa  bez 

względu  na  to,  do  jakiej  gminy 

przynależą. 

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

 

 

Gmina Ostrowice 

zostanie zniesiona 

 

      Do 100 tysięcy złotych od Na-

rodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

mogą otrzymać przedsiębiorcy na 

pozyskanie Świadectw Weryfika-

cji dla swoich innowacyjnych 

technologii. Wydłużono nabór 

wniosków o dotacje do końca 

2022 r. 

      Aktualizacja programu prioryte-

towego NFOŚiGW (pod koniec 

października br.) – pn. Wsparcie 

dla Innowacji sprzyjających zaso-

booszczędnej i niskoemisyjnej go-

spodarce, Część 2) Popularyzacja 

technologii zweryfikowanych w 

ramach Systemu Weryfikacji Tech-

nologii Środowiskowych ETV – to 

okazja do przypomnienia oferty 

finansowej w tym zakresie. Otóż na 

działania związane z procedurą 

ETV (ang. Enviromental Techno-

logy Verification) zwiększono moż-

liwą do pozyskania kwotę z 50 do 

100 tys. zł. Jest ona podzielona na 

dwie kategorie wydatków dotyczą-

cych: sporządzenia dokumentacji 

ETV przez Jednostkę Weryfikującą 

oraz przeprowadzenia badań na 

potrzeby potwierdzenia efektu dzia-

łań weryfikowanej technologii. 

Ponadto przedłużono również moż-

liwości składania wniosków o dota-

cje do Narodowego Funduszu. 

Obecnie obowiązujący termin to 29 

grudnia 2022 r. Beneficjentami 

wsparcia mogą być przedsiębiorcy. 

      Programy ETV są realizowane 

w takich krajach, jak np. USA, Ka-

nada i Japonia. W Unii Europej-

skiej ETV, określany jako ETV UE, 

jest programem pilotażowym, któ-

rego zadaniem jest pomoc wytwór-

com i dostawcom innowacyjnych 

technologii środowiskowych we 

wprowadzeniu ich produktów na 

rynek, czyli w tzw. komercjalizacji. 

Pilotażem ETV EU zostało obję-

tych tylko siedem krajów UE 

(Polska, Dania, Francja, Finlandia, 

Czechy, Belgia, Wielka Brytania). 

      Firmy, które poddadzą swoje 

produkty weryfikacji w ramach 

ETV EU uzyskują: niezależny do-

wód sprawności weryfikowanych 

parametrów swoich technologii, 

poświadczenie innowacyjnych cech 

technologii, a także potwierdzenie 

 

Dotacje dla przedsiębiorców 
na 

Świadectwa Weryfikacji 

innowacyjnych technologii 



str. 72               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 01 (77) Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r. 

korzyści dla środowiska. Po zakoń-

czeniu przeprowadzania procedury 

ETV EU dostawca technologii uzy-

skuje Świadectwo Weryfikacji, 

które zostaje opublikowane w reje-

strze zweryfikowanych technologii 

Komisji Europejskiej. Uzyskując 

Świadectwo ETV EU przedsiębior-

cy zwiększają wiarygodność dekla-

rowanych sprawności tworzonych 

nowatorskich technologii, stając się 

bardziej konkurencyjnymi. 

      Korzyści z ETV EU mogą od-

nosić nie tylko innowatorzy, ale i 

inwestorzy, twórcy prawa, a także 

szerokie grono obywateli. Świadec-

two Weryfikacji może przekonać 

inwestorów lub nabywców, że mają 

do czynienia z rzetelnym produk-

tem, który osiąga deklarowane 

sprawności. Przedsiębiorstwa i wła-

dze publiczne mogą oprzeć swoje 

decyzje o zakupach technologii na 

potwierdzonych informacjach, 

opartych na solidnych podstawach 

naukowych, dzięki czemu nabywcy 

mogą skutecznie dopasować tech-

nologie do swoich potrzeb. Decy-

denci i twórcy prawa, dzięki ETV 

EU, mogą korzystać z wiarygod-

nych informacji na temat wyników 

osiąganych przez nowe technologie 

środowiskowe. Ułatwia to dokład-

niejsze określenie kierunków poli-

tyki ochrony środowiska, formuło-

wanie opinii publicznej i bardziej 

opłacalne wdrażanie prawa ochrony 

środowiska. Społeczeństwo jako 

całość może skorzystać z szybszego 

rozpowszechniania się i wdrażania 

innowacyjnych technologii środo-

wiskowych na rynku, dzięki pobu-

dzaniu wzrostu gospodarczego i 

tworzeniu nowych miejsc pracy. 

      Do ETV kwalifikują się wszyst-

kie technologie, które wykazują 

potencjał w zakresie innowacji i 

ochrony środowiska. W fazie pilo-

tażowej ETV EU obejmuje trzy 

obszary technologiczne: oczyszcza-

nie i monitoring wody 

(monitorowanie jakości wody, 

uzdatnianie wody pitnej i ścieków), 

materiały, odpady i zasoby 

(oddzielanie i sortowanie odpadów 

stałych, recykling materiałów, za-

gospodarowanie produktów i sub-

stancji chemicznych wycofywanych 

z użycia, produkty oparte na bioma-

sie) oraz technologie energetyczne 

(energia odnawialna, energia z od-

padów, technologie energooszczęd-

ne). 

      Weryfikacja nowych technolo-

gii środowiskowych jest przeprowa-

dzana przez wykwalifikowane i 

niezależne Jednostki Weryfikujące. 

Jednostka otrzymuje zgłoszenie od 

producenta, określa parametry, któ-

re mają być weryfikowane oraz 

konieczne do wykonania badania 

technologii w procesie weryfikacji 

oraz przygotowuje dokumenty koń-

cowe. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia dodatkowych ba-

dań, niezbędnych do potwierdzenia 

sprawności technologii, ich wyko-

nanie zleca się akredytowanym 

jednostkom badawczym lub labora-

toriom analitycznym. 

      Regulamin naboru oraz szcze-

gółowe informacje na temat progra-

mu priorytetowego dotyczącego 

ETV opublikowano na stronie inter-

netowej NFOŚiGW: http://

nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/

srodki-krajowe/wsparcie-dla-

innowacji-sprzyjajacych2/ 

      A bliższe informacje o ETV 

dostępne są na stronach Minister-

stwa Środowiska oraz Komisji Eu-

ropejskiej: https://www.mos.gov.pl/

srodowisko/systemy-srodowiskowe/

system-weryfikacji-technologii-

srodowiskowych-etv/ oraz  https://

ec.europa.eu/environment/ecoap/

etv/ 

 

Sławomir Kmiecik 

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 

 

      Ponad 2 miliardy złotych cze-

ka w Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej na przedsiębiorców 

chętnych do wdrożenia innowa-

cyjnych technologii środowisko-

wych. Nabór wniosków o dotacje 

i pożyczki trwa do 28 lutego 2019 

r. Tymczasem Fundusz 18 grud-

nia br. zorganizował szkolenie 

ułatwiające przygotowanie doku-

mentów konkursowych. 

 

      Zgłoszenia na bezpłatne szkole-

nie – w ramach programu Wsparcie 

dla innowacji sprzyjających zaso-

booszczędnej i niskoemisyjnej go-

spodarce, Część 1) Sokół – wdroże-

nie innowacyjnych technologii śro-

dowiskowych – przyjmowane były 

do 14 grudnia 2018 r. za pomocą 

formularza na stronie: http://

www.nfosigw.gov.pl/formularze/

formularz-zgloszeniowy-na-

szkolenie-dla-sokol/.  

 

      Tematami spotkania w siedzibie 

NFOŚiGW (Warszawa, ul. Kon-

struktorska 3a) będą: warunki nabo-

ru, kryteria oceny, kwalifikowalno-

ści kosztów, zasady wypełniania 

wniosku (czyli zapoznanie z Gene-

ratorem Wniosków o Dofinansowa-

nie), wymagana dokumentacja oraz 

finansowe rozliczenie wniosków o 

płatność w ramach zawartych 

umów. 

 

      Celem przedmiotowego progra-

mu priorytetowego NFOŚiGW jest 

ochrona środowiska poprzez wdro-

żenie innowacyjnych technologii 

środowiskowych, a tym samym 

zwiększenie innowacyjności i kon-

kurencyjności przedsiębiorstw. No-

woczesne technologie środowisko-

we mają olbrzymi potencjał pozwa-

 

NFOŚiGW zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków 
o 

dofinansowanie innowacyjnych technologii 
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http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dla-sokol/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dla-sokol/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dla-sokol/
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lający na zwiększenie innowacyjno-

ści polskiej gospodarki i umożliwia-

jący polskim przedsiębiorstwom 

zdobycie silnej pozycji w niezwykle 

perspektywicznych i istotnych gałę-

ziach gospodarki, jak wytwarzanie 

energii z OZE lub gospodarowanie 

odpadami.  

 

      Zgłaszane do Narodowego Fun-

duszu przedsięwzięcia muszą cha-

rakteryzować się innowacyjnością 

co najmniej na poziomie krajowym 

oraz wpisywać się w jeden z obsza-

rów Krajowych Inteligentnych Spe-

cjalizacji (KIS) w następujących 

obszarach: biogospodarka rolno-

spożywcza, leśno-drzewna i środo-

wiskowa (KIS nr 3), zrównoważona 

energetyka (KIS nr 4, 5, 6) lub su-

rowce naturalne i gospodarka odpa-

dami (KIS nr 7, 8, 9). 

 

      W programie przewidziano do-

finansowanie w formie dotacji i 

pożyczek. Budżet to ponad 2 mld zł. 

 

      Szczegółowe informacje doty-

czące trwającego naboru: faza B+R: 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/

wsparcie-dla-innowacji-

sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-

wnioskow-w-ramach-fazy-br/ oraz 

faza W: http://nfosigw.gov.pl/oferta

-finansowania/srodki-krajowe/

wsparcie-dla-innowacji-

sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-

wnioskow-w-ramach-fazy-w/ 

 

Sławomir Kmiecik 

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 

 

      Aspekty finansowe wniosków 

o dofinansowanie z Programu 

LIFE 2018 i 2019 w podprogra-

mie na rzecz środowiska oraz 

realizacja projektów – to tematy 

bezpłatnego szkolenia, na które 9 

stycznia 2019 r. zaprasza Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej. 

Uczestnicy spotkania mogą też 

liczyć na indywidualne konsulta-

cje. 

 

      Na szkolenie z programu LIFE 

należy zgłaszać się do 7 stycznia 

2019 r. do godz. 12:00 za pomocą 

formularza na stronie: http://

www.nfosigw.gov.pl/formularze/

formularz-zgloszeniowy-na-

szkolenie-life---9-stycznia-2019/. 

Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW 

odbędzie się w siedzibie Narodo-

wego Funduszu w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3A. 

 

      Szkolenie skierowane jest prze-

de wszystkim do: wnioskodawców, 

którzy otrzymali zaproszenie Ko-

misji Europejskiej do złożenie peł-

nego wniosku LIFE w terminie do 

30 stycznia 2019 r. (II faza naboru 

2018 w podprogramie działań na 

rzecz środowiska); wnioskodaw-

ców, którzy planują aplikować w 

naborze 2019 oraz beneficjentów 

Programu LIFE, którzy obecnie 

realizują projekty. 

 

      Eksperci Krajowego Punktu 

Kontaktowego Programu LIFE 

przedstawią zasady dotyczące 

aspektów finansowych w zakresie 

składania wniosków oraz realizacji 

projektów w obszarach prioryteto-

wych podprogramu działań na 

rzecz środowiska. Są to: ochrona 

środowiska i efektywne gospodaro-

wanie zasobami, przyroda i różno-

rodność biologiczna, zarządzanie i 

informacja w zakresie środowiska. 

 

      Ważne, aby uczestnicy szkole-

nia zapoznali się wcześniej z wy-

tycznymi dla wnioskodawców oraz 

zasadami oceny wniosków dla ww. 

podprogramu, co ułatwi aktywne 

uczestnictwo w spotkaniu. Materia-

ły te dostępne są na stronie Komisji 

Europejskiej w tzw. pakiecie apli-

kacyjnym: http://ec.europa.eu/

environment/life/funding/life2018/

traditional/index.htm.  

      Przetłumaczone wersje tych 

materiałów znaleźć można na pol-

skiej stronie Programu LIFE: http://

www.nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-zagraniczne/

instrument-finansowy-life/

tlumaczenia-/. 

 

Sławomir Kmiecik 

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 

 

9 stycznia w NFOŚiGW 

szkolenie dotyczące finansowania 

projektów LIFE 

HUMOR 
 

      Syn adwokata ukończył studia 

prawnicze i odbył aplikacje adwo-

kackie. Ojciec powierzył synowi 

pierwszą sprawę. Syn wrócił z są-

du i już od drzwi woła uradowany: 

Tato, udało mi się wygrać sprawę 

którą TY prowadziłeś przez  dzie-

sięć lat!  

      Ojciec popatrzył zirytowany i 

powiedział: Oj synu, synu, to zna-

czy, że jeszcze musisz wiele się 

nauczyć. Dlaczego, pyta syn? Oj-

ciec odpowiada rzeczowo: Bo za tę 

sprawę to ja dokończyłem budowę 

domu w którym mieszkamy, kupi-

łem samochód, i opłaciłem całe 

Twoje studia oraz aplikację adwo-

kacką. A zamierzałem jeszcze ku-

pić Tobie samochód. Przecież to 

był najlepszy, bo najbogatszy mój 

klient. Synu, co TY najlepszego 

zrobiłeś? Nie wiem też, gdzie bę-

dziecie mieszkać, jak się z Anią 

pobierzecie? Ale teraz będziesz 

pieszo chodzić, i będziesz miał 

dużo czasu na rozmyślania.  
 

*** 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-br/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/nabor-wnioskow-w-ramach-fazy-w/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life---9-stycznia-2019/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/
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      W Melbourne (Australia) Świę-

ta Bożego  Narodzenia rozpoczyna-

jące się 25  grudnia przebiegają w 

zasadzie w zupełnie innej porze 

roku niż w Polsce. U nas w Melbo-

urne lato rozpoczyna się pierwsze-

go grudnia. I wbrew wyobrażeniom 

wielu moich znajomych spo-

za  Australii dotyczących australij-

skiego lata, u nas grudniowa aura 

jest zmienna. Oczywiście, że są 

upały, ale są też ładne ciepłe dni. 

Mogą też być zimne dni i ulewy, i 

tego lata już były. 

      A tradycyjna w Polsce choinka 

przygotowana z drzewka świerko-

wego w pełni zimy jest i tutaj. Na 

ogół jest to choinka sosnowa lub 

sztuczna. Takie "drzewo" symboli-

zujące choinkę można od razu zo-

baczyć wychodząc z Flinders Street 

Station -  słynnej stacji kolejowej w 

Melbourne   na  Swanston  Street. 

Ta  gigantyczna 16 metrowa choin-

ka jest wykonana z tworzywa i zo-

stała  ufundowana przez   Council 

City of Melbourne (Urząd Miasta 

Melbourne). 

      Choinka stoi na Federation Squ-

are, placu, który jest miejscem dla 

różnych imprez artystycznych. Na 

tym właśnie placu odbywa się m.in. 

coroczny Polish Festival na Federa-

tion - impreza na której promowana 

jest polska kultura  i lokalne polskie 

biznesy. 

      Tu między innymi znajduje się 

kino ACMI (Australian Centre for 

the Moving Image). W tym właśnie 

kinie, w październiku było otwarcie 

Polskiego Festiwalu Filmowego. 

      Plac łącznie z nowymi budyn-

kami został oddany do użytku w 

2002 roku. Wywoływał wtedy wie-

le kontrowersji, bo budowle nieo-

kreślonego  kształtu  pojawiły  się 

wśród  historycznych  około  sto 

pięćdziesięcioletnich budynków. 

      Jednak z biegiem czasu okazało 

się, że stare z nowym może się po-

lubić, i teraz Federation Square jest 

miejscem dokąd chętnie udają się 

zarówno  mieszkańcy  Melbourne 

jak i przyjezdni. Można tam pójść 

do kina , do galerii sztuki,  na kon-

cert do amfiteatru,  czy po prostu 

do restauracji. 

Tekst i fot.: 

Anna Tomala 

Melbourne 

(Australia) 

Ciąg dalszy ze s.1 
Od naszej korespondentki z Australii 
 

Federation Square 

Choinka na Federation 

Square  w pełnej oka-

załości. Federation Square z piękną choinką. 
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      Wsparcie  działań  jednostek 

samorządu terytorialnego niezbęd-

nych do realizacji polityki elektro-

mobilności jest celem ogłoszonego 

przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

programu, w którym do rozdyspo-

nowania jest 10 mln zł. Powiaty, 

gminy oraz ich związki wnioski o 

dotacje mogą składać od 15 paź-

dziernika 2018 r. do 4 lutego 2019 

r. 

  

      NFOŚiGW dofinansuje przygo-

towanie strategii rozwoju elektro-

mobilności  służących  realizacji 

celów wynikających m.in. z  Pro-

gramu Rozwoju Elektromobilności 

w ramach Strategii na rzecz Odpo-

wiedzialnego  Rozwoju  (SOR),  w 

tym w szczególności z: Planu Roz-

woju  Elektromobilności  „Energia 

do  przyszłości”  (przyjęty  przez 

Radę  Ministrów dnia  16.03.2017 

r.), Krajowych ram polityki rozwo-

ju infrastruktury paliw alternatyw-

nych (przyjęte  przez  Radę  Mini-

strów  dnia  29.03.2017  r.)  oraz 

Ustawy o elektromobilności i pali-

wach alternatywnych.  

  

      W  przedkładanych  fiszkach 

projektowych oceniane będą m.in.: 

realność  harmonogramu  działań 

mających na celu wdrożenie strate-

gii rozwoju elektromobilności, in-

nowacyjność rozwiązania będącego 

rezultatem projektu,  dostosowanie 

taboru oraz infrastruktury transpor-

towej  do  potrzeb  osób  niepełno-

sprawnych, a także wpływ realiza-

cji  strategii  na  poprawę  jakości 

powietrza. 

  

      Nabór  w  ramach  programu 

priorytetowego  pn.  Gepard  II, 

Część 2) Strategia rozwoju elektro-

mobilności  został  wydłużony i  – 

zamiast do 7 grudnia 2018 r. – po-

trwa do 4 lutego 2019 r. Na bez-

zwrotne dotacje przewidziano łącz-

nie 10 mln zł,  na przygotowanie 

100 szt.  strategii.  Realizacja pro-

gramu  jest  przewidziana  na  lata 

2018-2019.  

  

      Wysokość wsparcia jest zależna 

od wielkości miast. Dla małych i 

średnich przewidziano wsparcie w 

wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla 

dużych – do 100 tys. zł. W przy-

padku pozostałych jednostek samo-

rządu terytorialnego lub ich związ-

ków przy ustalaniu wysokości dofi-

nansowania będzie brana pod uwa-

gę liczba mieszkańców. Wszyscy 

wnioskodawcy  mają  szansę  uzy-

skać dofinansowanie do 100 proc. 

kosztów kwalifikowanych.  

  

      Zapisy  programu  NFOŚiGW 

(który działa pod nadzorem Mini-

sterstwa  Środowiska)  przewidują, 

że jeden wnioskodawca może zło-

żyć jeden wniosek o dofinansowa-

nie w formie dotacji. Ponadto dofi-

nansowanie nie będzie udzielane na 

przedsięwzięcia, które uzyskały już 

wsparcie ze środków NFOŚiGW w 

ramach innych programów.  

  

      Szczegóły  naboru:  http://

nfosigw.gov.pl/oferta-

finansowania/srodki-krajowe/

programy-priorytetowe/gepard-ii--

transport-niskoemisyjny-czesc-2/

informacje-o-naborze-/ 

  

Sławomir Kmiecik 

Donata Bieniecka 

NFOŚiGW 

 

NFOŚiGW 

wspiera samorządy 

 

      Będzie czystsze powietrza w 

pięciu miastach. W trosce o popra-

wę jakości powietrza i podnoszenie 

efektywności systemów ciepłowni-

czych Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wsparł kwotą prawie 18 mln zł ze 

środków europejskich projekty bu-

dowy instalacji wykorzystujących 

biomasę do produkcji energii w 

Zambrowie, Nowym Sączu, Dział-

dowie i Krośnie. Kolejne niemal 7 

mln zł ze środków krajowych otrzy-

ma podobna inicjatywa w Dzierżo-

niowie. Inwestycje te pozwolą także 

zmniejszyć emisję dwutlenku wę-

gla, ograniczając tym samym efekt 

cieplarniany.  

 

      NFOŚiGW dofinansuje łącznie 

pięć projektów budowy instalacji 

OZE z zastosowaniem biomasy: w 

Zambrowie (woj. podlaskie), No-

wym Sączu (woj. małopolskie), 

Działdowie (woj. warmińsko- ma-

zurskie), Krośnie (woj. podkarpac-

kie) i Dzierżoniowie (woj. dolnoślą-

skie).  

 

      Warto podkreślić, że wyko-

rzystanie biomasy do produkcji 

energii cieplnej bądź elektrycz-

nej jest korzystne zarówno z 

punktu widzenia ochrony środo-

wiska, jak i interesów gospodar-

ki narodowej, gdyż Polska po-

siada bogate zasoby biomasowych 

surowców naturalnych: drewna z 

lasów i słomy z upraw rolniczych. 

Wykorzystywanie (spalanie) bio-

masy ogranicza emisję substancji 

szkodliwych do atmosfery, a także 

wnosi lepszy niż przy użyciu paliw 

kopalnych bilans emisji dwutlenku 

węgla do atmosfery. Ponadto zbie-

ranie i pożytkowanie biomasy po-

zwala efektywnie wykorzystywać 

(nie marnotrawić) odpady przemy-

słu leśnego i rolniczego. W razie 

potrzeby biomasę można też dość 

swobodnie eksportować lub impor-

 

NFOŚiGW przekaże 25 mln zł 

na produkcję energii z biomasy 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/


str. 76               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 01 (77) Wieści Światowe 01 stycznia 2019 r. 

tować, poprzez giełdy biomasy w 

sąsiadujących krajach.  

 

      Udzielenie przez Narodowy 

Fundusz dotacji dla przedsięwzięć 

w Zambrowie, Nowym Sączu, 

Działdowie i Krośnie umożliwia 

unijne działanie 1.1 Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawial-

nych w ramach I osi Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko 2014-2020, które wdraża-

ne jest w porozumieniu z Minister-

stwem Energii. Z kolei wsparcie 

pożyczką inwestycji w Dzierżonio-

wie jest możliwe dzięki programo-

wi priorytetowemu NFOŚiGW 

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 

niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 

gospodarki, Część 2) Współfinan-

sowanie projektów Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowi-

sko w ramach I osi priorytetowej.  

 

Zambrów 

 

      Zambrowskie Ciepłownictwo i 

Wodociągi Sp. z o.o. otrzyma z 

NFOŚiGW 6 057 600 zł dotacji ze 

środków europejskich. Przedsię-

biorstwo będzie realizowało do 

końca 2020 r. projekt pn. Moderni-

zacja Ciepłowni Miejskiej w Za-

mbrowie w celu wykorzystania bio-

masy do wytwarzania energii ciepl-

nej. Umowę w tej sprawie podpisali 

w listopadzie br. w siedzibie Naro-

dowego Funduszu Wiceprezes Za-

rządu NFOŚiGW Artur Michalski 

oraz Prezes Zarządu ZCiW Sp. z 

o.o. Waldemar Gawkowski.  

      Przedsięwzięcie, którego koszt 

całkowity wynosi 17 472 150 zł, 

przewiduje rozbudowę istniejącej 

instalacji energetycznego spalania o 

dodatkowe źródło ciepła: kocioł 

wodny na biomasę leśną o mocy 8 

MW z instalacjami i urządzeniami 

współpracującymi. Równocześnie 

nastąpi modernizacji układów ste-

rowania ciepłowni, systemu poda-

wania paliwa oraz komina. Kiedy 

urządzenie zostanie oddane do 

użytku, nastąpi podłączenie go jako 

źródła do sieci przesyłowej, czyli 

miejskiej sieci ciepłowniczej. Dla 

kotła przewidziano dwie pompy 

obiegowe – podstawową i rezerwo-

wą. Całość wytworzonej w ten spo-

sób energii cieplnej będzie wyko-

rzystywana na zurbanizowanym 

obszarze Zambrowa. Produkcja 

energii cieplnej z nowo wybudowa-

nych instalacji wykorzystujących 

OZE będzie wynosić 27 982 

MWht/rok. Z kolei spadek emisji 

gazów cieplarnianych (efekt ekolo-

giczny przedsięwzięcia), jak osza-

cowano, będzie wynosił 11 062 ton 

równoważnika CO2. 

      W wyniku realizacji tej inwe-

stycji zostaną utworzone dwa nowe 

miejsca pracy, a Zambrów uzyska 

status efektywnego systemu cie-

płowniczego.  

 

Nowy Sącz 

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Nowy Sączu otrzyma z NFOŚiGW 

4 113 391 zł dotacji ze środków 

europejskich na realizację przedsię-

wzięcia pn. Budowa kotła na bio-

masę o mocy nominalnej 7 MW. 

Koszt całkowity projektu wyniesie 

13 293 840 zł. Umowa regulująca 

przekazanie dofinansowania została 

podpisana w listopadzie br. w sie-

dzibie NFOŚiGW przez Wicepreze-

sa Zarządu NFOŚiGW Artura Mi-

chalskiego oraz Prezesa Zarządu 

MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

Piotra Polka i Wiceprezesa Zarządu 

tego przedsiębiorstwa Jana Wnęko-

wicza. 

      W ramach realizacji przedsię-

wzięcia, która potrawa do końca 

2020 r., przewidziano budowę kotła 

wodnego z rusztem ruchomym o 

mocy cieplnej nominalnej 7 MW 

opalanego biomasą drzewną w ist-

niejącym budynku kotłowni Mille-

nium zlokalizowanej przy ul. Wi-

śniowieckiego w Nowym Sączu, 

której właścicielem jest tamtejsze 

MPEC. Budowa kotła na biomasę 

objętego wnioskiem o dofinanso-

wanie stanowi pierwszy krok do 

osiągnięcia przez sieć ciepłowniczą 

zasilaną z ciepłowni Millenium 

statusu sieci cieplnej efektywnej 

energetycznie. Planowany efekt 

ekologiczny to roczny spadek emi-

sji gazów cieplarnianych o 9 397,76 

MgCO2/rok. Produkcja energii 

cieplnej z nowych mocy wytwór-

czych instalacji wykorzystujących 

OZE wyniesie natomiast 24 999,11 

MWht/rok. 

 

Działdowo 

 

      Projekt pn. Modernizacja syste-

mu ciepłowniczego Działdowa – 

budowa ciepłowni bazującej na 

produkcji energii cieplnej ze spala-

nia biomasy zostanie dofinansowa-

ny przez NFOŚiGW kwotą 4 497 

114 zł ze środków POIiŚ. Całkowi-

ty jego koszt to 12 873 795 zł. 

Umowę regulującą przekazanie 

dotacji podpisali w listopadzie br. 

Zastępca Prezesa Zarządu 

NFOŚiGW Artur Michalski oraz 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Ciepłowniczego Sp. z o.o. w Dział-

dowie Sławomir Karczewski.  

      Przedsięwzięcie będzie realizo-

wane do końca stycznia 2022 r. W 

jego ramach zostanie zbudowana 

ciepłownia oparta na konstrukcji 

kotła opalanego biomasą o mocy 

5,1 MW wraz z ekonomizerem su-

chym. W ten sposób ok. 70 proc. 

energii produkowanej w całym sys-

temie ciepłowniczym w Działdowie 

będzie pochodzić z ciepłowni bio-

masowej. Po zakończeniu projektu 

istniejący system ciepłowniczy 

Działdowa stanie się systemem 

efektywnym energetycznie, tzn. 

będzie czerpał minimum 50 proc. 

produkcji energii ze spalania bio-

masy. Ponadto inwestycja dopro-

wadzi do zmniejszenia emisji ga-

zów cieplarnianych do atmosfery 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego Działdowa i okoli-

cy. Rezultaty projektu zostaną osią-

gnięte i utrzymane dzięki wysokim 

parametrom technicznym zastoso-

wanych urządzeń, nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych z za-

kresu produkcji energii cieplnej z 

OZE oraz udzielonym okresom 

gwarancji.  

      Produkcja energii cieplnej z 

nowych mocy wytwórczych instala-

cji wykorzystujących OZE wynie-

sie 19 864,06 MWth/rok, a szaco-

wany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 8 842,70 ton równo-

ważnika CO2/rok. 

 

Krosno 

 

      Inwestycję pn. Budowa kotła na 

biomasę w Elektrociepłowni 
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„Łężańska” w Krośnie przeprowa-

dzi Miejskie Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej – Krośnieński 

Holding Komunalny Sp. z o.o. Do-

tacja z NFOŚiGW dla projektu wy-

niesie 3 321 600 zł. Jej przekazanie 

potwierdzili podpisaniem umowy w 

siedzibie Narodowego Funduszu w 

listopadzie br. Wiceprezes Zarządu 

NFOŚiGW Artur Michalski oraz 

Prezes Zarządu MPGK – Krośnień-

ski Holding Komunalny Janusz Fic. 

Realizacja inwestycji ma potrwać 

do końca 2020 r., a jej koszt całko-

wity to 11 605 220 zł.  

      Zakres projektu obejmuje budo-

wę kotła wodnego opalanego bio-

masą w postaci zrębek leśnych o 

mocy 7 MW. Nowy kocioł bioma-

sowy zainstalowany będzie na tere-

nie istniejącej kotłowni w hali ko-

tłów węglowych. Zostanie „wpięty” 

do już istniejącego systemu, co 

umożliwi zarówno jego samodziel-

ną pracę, jak i działanie wraz z ko-

tłem węglowym. Nowe urządzenie 

posiadać będzie odrębną instalację 

oczyszczania i wyprowadzenia spa-

lin. Sprawność produkcji ciepła w 

kotle biomasowym ma wynosić 

ponad 85 proc. 

      Inwestycja zostanie zlokalizo-

wana na terenie Gminy Miasta Kro-

sno, która wymieniona jest w Pro-

gramie Ochrony Powietrza jako 

obszar szczególnie dotknięty zjawi-

skiem zanieczyszczonego powie-

trza. Realizacja przedsięwzięcia 

przyczyni się do zastąpienia węgla 

odnawialnym źródłem energii, co 

wpłynie na znaczną redukcję emisji 

pyłu do powietrza.  

      Planowana produkcja energii 

cieplnej z nowej instalacji wyko-

rzystującej OZE będzie na pozio-

mie 24 958,73 MWht/rok, a szaco-

wany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych wyniesie 11 088,47 

tony równoważnika CO2.  

 

Dzierżoniów 

 

      Przedsięwzięcie pn. Budowa 

instalacji wysokosprawnej kogene-

racji opalanej biomasą w ciepłowni 

przy ulicy Złotej 11 w Dzierżonio-

wie przeprowadzi Zakład Energety-

ki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w 

Pieszycach – beneficjent niskoopro-

centowanej pożyczki z NFOŚiGW 

w wysokości 6 802 930 zł. Umowa 

w tej sprawie została podpisana 

przez Wiceprezesa Zarządu 

NFOŚiGW Artura Michalskiego 

oraz Prezesa Zarządu ZEC Sp. z 

o.o. Tadeusza Drozdowskiego. 

Koszt całkowity inicjatywy oszaco-

wano na 35 943 534 zł, a realizację 

prac zaplanowano do końca 2019 r.  

      Podstawowym celem projektu 

jest wybudowanie na terenie cie-

płowni ZEC w Dzierżoniowie kom-

pletnego bloku kogeneracyjnego, tj. 

nowego kotła opalanego biomasą o 

mocy 6,05 MW oraz turbozespołu 

pracującego w technologii ORC o 

mocy elektrycznej 1,003MW i mo-

cy cieplnej 4,150MW. Zamiar bu-

dowy nowego bloku kogeneracyj-

nego wynika ze zdiagnozowanego 

zapotrzebowania na ciepło syste-

mowe (centralne ogrzewanie i cie-

płą wodę użytkową) mieszkańców 

Dzierżoniowa oraz rosnącego zapo-

trzebowania na energię elektryczną.  

      Realizacja projektu doprowadzi 

do ograniczenia emisji gazów cie-

plarnianych (przy wykorzystaniu 

odpadów drzewnych), natomiast 

produkcja energii elektrycznej i 

cieplnej w wysokosprawnej koge-

neracji pozwoli na uzyskanie osz-

czędności zużycia energii pierwot-

nej ponad 10 proc. w stosunku do 

rozdzielonego wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła. Parametry 

nowej instalacji OZE umożliwią jej 

pracę przez cały rok, co wpłynie 

istotnie na poprawę efektywności 

produkcji energii. Zmniejszenie 

ilości emisji szkodliwych substancji 

do powietrza w wyraźny sposób 

wpłynie na poprawę stanu środowi-

ska w regionie. W ramach efektu 

ekologicznego (zostanie uzyskany 

pod koniec 2019 r.) można będzie 

zmniejszyć zużycie energii pierwot-

nej o 34 381,00 GJ/rok oraz ograni-

czyć emisję CO2 o 19 457,30 tony 

równoważnika CO2/rok.  

 

Sławomir Kmiecik 

NFOŚiGW  

 

  

      Kiedy  kilka  miesięcy  temu 

minister Joachim Brudziński po-

wiedział o potrzebie zakupu kilku 

śmigłowców dla  polskiej  Policji 

zdecydowaliśmy, że to konieczny 

krok w kierunku takiej moderni-

zacji  Policji,  jakiej  dawno  nie 

widzieliśmy.  Te  śmigłowce  to 

przede wszystkim bezpieczeństwo 

Polaków  –  powiedział  premier 

Mateusz  Morawiecki  podczas 

przekazania  helikopterów  S-70i 

Black  Hawk  polskiej  Policji. 

Dwie nowoczesne maszyny będą 

wykorzystywane m.in. do działań 

antyterrorystycznych.   
  

      W piątek (30 listopada br.), na 

lotnisku Bemowo, z udziałem pre-

miera  Mateusza  Morawieckiego 

oraz szefa MSWiA Joachima Bru-

dzińskiego, przekazano Policji dwa 

fabrycznie nowe śmigłowce wypro-

dukowane w PZL Mielec. Umowę 

na ich zakup podpisano 30 maja br.  

  

      Wszechstronne i wytrzymałe S-

70i Black Hawk są dostosowane do 

wykonywania różnych zadań. Będą 

przeznaczone przede wszystkim dla 

policyjnych jednostek antyterrory-

stycznych, które potrzebują sprzętu 

do szybkiego desantu i sprawnego 

przemieszczania  się  po  kraju,  a 

także poszukiwań zaginionych.   

 

Dwa nowe śmigłowce Black Hawk 

rozpoczynają służbę w Policji 
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      W  2019  roku  Polska  będzie 

sprawowała nieformalne przewod-

nictwo w tzw. Procesie Berlińskim i 

w Poznaniu odbędzie się  kolejny 

szczyt Bałkanów Zachodnich i to-

warzyszące mu wydarzenia. Chce-

my,  by  nasze  przewodnictwo  i 

szczyt  poszerzyły  także  spectrum 

naszych  relacji  z  Bałkanami  Za-

chodnimi, które mocno aktywizuje-

my w ostatnich latach, ale liczymy 

również,  że  będzie  to  znakomita 

promocja Polski i Poznania. Szansę 

na taką promocję stwarza nie tylko 

obecność  i  polityczne  rozmowy 

kilkunastu przywódców państw, w 

tym naszych głównych partnerów 

europejskich, ale także liczne wy-

darzenia towarzyszące, m.in. plano-

wane Forum Biznesu Bałkany Za-

chodnie – UE, spotkania na szcze-

blu  ministerialnym,  eksperckim, 

czy Forum Obywatelskie z udzia-

łem młodzieży z państw Procesu 

Berlińskiego.  Przygotowania  do 

szczytu,  jego  polityczna  agenda, 

sprawy organizacyjne, towarzyszą-

ce wydarzenia gospodarcze, promo-

cyjne  i  kulturalne  w  Poznaniu  i 

regionie będą głównymi tematami 

rozmów  wiceministra  Szymona 

Szynkowskiego vel Sęka z partne-

rami z Bałkanów Zachodnich, Ko-

misji  Europejskiej,  Niemiec,  jako 

inicjatora  procesu  i  Austrii  jako 

uczestnika Procesu i aktualnej Pre-

zydencji w Radzie UE. 

  

      Udział Polski w pracach Proce-

su  Berlińskiego  i  organizacja 

Szczytu Bałkanów Zachodnich w 

Poznaniu  to uznanie dla roli i ak-

tywności Polski w polityce europej-

skiej  oraz  naszego  wsparcia  dla 

polityki rozszerzenia i proeuropej-

skich  ambicji  państw  Bałkanów 

Zachodnich. Inicjatywę zainauguro-

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

INFORMUJE 

  

      Te śmigłowce są bardzo nowo-

czesnymi maszynami, naszpikowa-

nymi  osiągnięciami  technologicz-

nymi, które na pewno jeszcze bar-

dziej podniosą bezpieczeństwo Po-

laków – powiedział szef polskiego 

rządu.  Minister  spraw wewnętrz-

nych i administracji zaznaczył, że 

nie było innej  drogi  dla polskiej 

Policji, by ta efektywniej i skutecz-

niej mogła dbać o bezpieczeństwo 

Polaków. Joachim Brudziński zapo-

wiedział, że kolejny, trzeci Black 

Hawk przyleci  do  Warszawy już 

wiosną.  

  

      Być może uda się, że będzie to 

marzec.  Jeśli  będzie  taka  sama 

życzliwość ze strony pana premiera 

i  minister  finansów  pani  Teresy 

Czerwińskiej, to kolejne dwa heli-

koptery mogą pojawić się w przy-

szłym roku  –  zaznaczył  minister 

Joachim Brudziński.  

  

      Szef MSWiA życzył funkcjona-

riuszom, którzy na co dzień będą 

latać nowymi śmigłowcami i dbać o 

bezpieczeństwo  Polaków,  aby  z 

każdego  lotu  zawsze  bezpiecznie 

wracali do swoich bliskich.   

  

      Zakup  helikopterów  Black 

Hawk to przełom w wyposażeniu 

policyjnego  lotnictwa.  Najstarszy 

obecnie  wykorzystywany  przez 

funkcjonariuszy śmigłowiec ma 47 

lat, a, co podkreślane było już nie-

jednokrotnie, koszty napraw prze-

stały  być  opłacalne.  Najmłodsza 

maszyna  służąca  policjantom  ma 

natomiast 13 lat. 

  

      My, wszyscy Polacy, odczuwa-

my, że coraz lepiej  dzieje się w 

poprawie  bezpieczeństwa  i  jako 

PZL Mielec jesteśmy dumni z tego, 

że możemy brać udział w tym pro-

cesie – powiedział Janusz Zakręcki, 

prezes zarządu PZL Mielec.  

  

      Lista krajów i służb, które doce-

niły uniwersalny charakter helikop-

terów Black Hawk jest długa. Ma-

szyny te służą w siłach zbrojnych 

31 państw, wykonując między in-

nymi  misje  ofensywne,  działania 

ratunkowe,  przewóz  ładunków, 

misje  bojowo-poszukiwawcze  i 

ratunkowe,  pożarnicze  i  patrole 

morskie. Wielozadaniowe śmigłow-

ce z Mielca wspomagają funkcjona-

riuszy m.in.  w USA, Meksyku i 

Kolumbii.  

  

      Co ważne, maszyny te cieszą 

się ogromnym zaufaniem pilotów, 

którzy w trakcie służby wylatali na 

nich 10 milionów godzin, w tym 

ponad  2,5  miliona  w  warunkach 

bojowych.  Dzięki  zakupowi  nie 

tylko polska Policja, ale i jej piloci 

znajdą się we wciąż elitarnym gro-

nie, które dysponuje śmigłowcami 

Black Hawk i na nich latają.    

  

      Zakup  śmigłowców  sfinanso-

wany został z Programu Moderni-

zacji  Służb  Mundurowych podle-

głych MSWiA. Odbudowa policyj-

nego lotnictwa to jeden z kluczo-

wych jego elementów. W ramach 

programu  modernizacji  formacje 

podległe MSWiA otrzymają w la-

tach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 

mld złotych. Do Policji trafi niemal 

6 mld zł – w tym 3,119 mld na in-

westycje i zakup sprzętu.  

  

      Zachęcamy do obejrzenia filmu 

z produkcji śmigłowców dla pol-

skiej  Policji:  https://

www.youtube.com/watch?

v=09iajnn0IU0  

 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=09iajnn0IU0
https://www.youtube.com/watch?v=09iajnn0IU0
https://www.youtube.com/watch?v=09iajnn0IU0
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wano w 2014 r. w celu wsparcia 

integrujących  region  projektów 

gospodarczych  oraz  proeuropej-

skich reform w państwach BZ. W 

Procesie coraz więcej miejsca po-

święca się  kwestiom społecznym, 

budowie  społeczeństwa  obywatel-

skiego  i  porządkowaniu trudnego 

dziedzictwa przeszłości.  Uczestni-

czy w nim obecnie 14 państw – 6 

krajów Bałkanów Zachodnich oraz 

Niemcy, Francja, Włochy, Austria, 

Słowenia, Chorwacja, Wielka Bry-

tania i Polska. W prace bardzo ak-

tywnie angażuje się również Komi-

sja Europejska. Bardzo możliwe, że 

szczyt w Poznaniu będzie również 

okazja do poszerzenia grona uczest-

ników Procesu. 

  

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej 

   

      30 listopada 2018 r. udostępnio-

no kierowcom drugą jezdnię drogi 

ekspresowej S3 pomiędzy węzłami 

Zielona Góra Północ i Niedoradz o 

długości  13,3  km.  Tym  samym 

zlikwidowane zostało jedno z ostat-

nich utrudnień w ruchu na tej trasie 

w województwie lubuskim.  

  

      Jesteśmy coraz bliżej realizacji 

całej drogi S3 od Świnoujścia do 

granicy z Czechami w Lubawce. 

Dziś wykonaliśmy kolejny krok w 

tym kierunku, a jeszcze w tym roku 

kierowcy łatwiej pokonają trasę do 

Bolkowa  –  powiedział  podczas 

otwarcia wiceminister infrastruktu-

ry Marek Chodkiewicz. 

  

      W ramach inwestycji powstała 

wschodnia jezdnia S3, a także wy-

mieniono nawierzchnię i dostoso-

wano organizację ruchu na istnieją-

cej już zachodniej jezdni. Obiekty 

mostowe nad drogą ekspresową, z 

wyjątkiem  przejść  dla  zwierząt, 

zostały wybudowane na etapie rea-

lizacji  zachodniej  jezdni.  Koszt 

budowy, która była współfinanso-

wana  ze  środków Unii  Europej-

skiej, wyniósł 211 mln zł. 

  

      Dla mieszkańców Zielonej Gó-

ry szczególnie istotne jest wybudo-

wanie w ramach kontraktu łącznika 

pomiędzy  węzłem  Zielona  Góra 

Północ a rondem na drodze nr 282 

(ul. Szosa Kisielińska), na wysoko-

ści  Osiedla  Pomorskiego  we 

wschodniej  części  miasta.  Koszt 

jego budowy pokryły po połowie 

Miasto Zielona Góra i Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad. 

  

      Jeszcze w 2018 r.  planowane 

jest  oddanie  do  ruchu  ostatniego 

fragmentu  S3  w  województwie 

lubuskim o długości ponad 17 km, 

od węzła Niedoradz do węzła Nowa 

Sól Południe, na którym także do-

budowywana  jest  druga  jezdnia. 

Jedynym wąskim gardłem na trasie 

S3 od Szczecina do Bolkowa pozo-

stanie wówczas znajdujący się  w 

budowie odcinek od węzła Kaźmie-

rzów do  węzła  Lubin  Północ,  o 

długości ok. 14,4 km. Do zakończe-

nia pozostał także most na Odrze na 

wysokości Cigacic, którego odda-

nie do ruchu planowane jest w dru-

giej połowie 2019 r. 

  

      W  ciągu  ostatnich  miesięcy 

udostępniano  kierowcom  ponad 

100 km S3 w województwach lubu-

skim  i  dolnośląskim.  W  najbliż-

szych latach realizowane będą po-

zostałe brakujące odcinki tej trasy, 

zarówno na północy jak i południu 

Polski. Między Szczecinem a Świ-

noujściem w realizacji jest obecnie 

ponad 40 km trasy na odcinkach 

Brzozowo – Miękowo i Miękowo – 

Rzęśnica. Roboty budowlane ruszą 

tam wiosną przyszłego roku, a ich 

zakończenie  nastąpi  w  2021  r. 

Trwają też przygotowania do ogło-

szenia  przetargu  na  ostatni  frag-

ment S3 w województwie zachod-

niopomorskim pomiędzy Świnouj-

ściem a Troszynem, o długości 33 

km. 

  

      Na Dolnym Śląsku kończy się 

budowa  odcinka  Kaźmierzów  - 

Lubin  Północ,  który  ma  zostać 

otwarty jeszcze przed końcem roku. 

Trwają też prace projektowe nad 

ostatnim  brakującym  fragmentem 

drogi pomiędzy Bolkowem a grani-

cą z Czechami w Lubawce, na rea-

lizację którego umowę podpisano w 

październiku tego roku.  Biegnąca 

wzdłuż  zachodniej  granicy blisko 

500 km droga ekspresowa S3 jest 

elementem Środkowoeuropejskiego 

Korytarza Transportowego i euro-

pejskiej trasy E65, o łącznej długo-

ści  ok.  3950  km,  która  łączy 

szwedzkie Malmö z greckim por-

tem Chania na Krecie. 

  

Szymon Huptyś  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Do Zielonej Góry kierowcy jadą 

dwujezdniową S3 

HUMOR 
 

      Kolega wyjaśnia koledze dla-

czego kobietom samotnym trudniej 

jest utrzymać smukłą sylwetkę niż 

mężatkom.  

      Otóż, kobieta samotna przycho-

dząc do domu wpierw patrzy co 

jest w lodówce, przygotowuje i 

zjada posiłek a następnie idzie do 

łóżka.  

      Natomiast  mężatka po przyj-

ściu do domu patrzy wpierw co jest 

w łóżku i jeżeli warto to wchodzi 

do łóżka, i nie interesuje się już ani 

posiłkiem ani tym co jest w lodów-

ce. 

*** 
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      Przełomowe zmiany w 

służbie komorników - nowe 

ustawy wchodzą w życie. 
 

      Od 1 stycznia 2019 r. zaczynają 

obowiązywać dwie ustawy, przygo-

towane w Ministerstwie Sprawie-

dliwości, które całościowo refor-

mują działalność komorników.  

      To zmiana fundamentalna zwią-

zana z zupełnie nowymi ustawami, 

które będą w sposób precyzyjny 

regulować funkcjonowanie komor-

ników. Tak aby z jednej strony zli-

kwidować liczne patologie, które 

często opisywane były w mediach, 

a z drugiej strony sprawić, aby in-

stytucja komornika działała bardzo 

sprawnie – podkreślił na konferen-

cji prasowej Minister Sprawiedli-

wości Prokurator Generalny Zbi-

gniew Ziobro. 

      Przełomowe regulacje zawarte 

zostały w zupełnie nowej, liczącej 

wraz z uzasadnieniem prawie 200 

stron, kompleksowej ustawie o ko-

mornikach sądowych, a także od-

rębnej ustawie o kosztach komorni-

czych. Ustawy te zastąpią dotąd 

obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 

1997 r.  o komornikach sądowych i 

egzekucji, która była ponad 50 razy 

zmieniana, przez co naruszona zo-

stała jej wewnętrzna spójność. 

      Komornik nie może koncentro-

wać się już tylko na zysku, ale 

przede wszystkim musi widzieć 

inne wartości, takie jak dobro inte-

resu publicznego, wymiaru spra-

wiedliwości i dobro państwa  – 

zaznaczył wiceminister Patryk Jaki.  

      Zmiany zapobiegają naduży-

ciom i służą zwiększeniu prestiżu 

zawodu komornika. Skalę niepra-

widłowości, którym należało prze-

ciwdziałać, pokazują dane dotyczą-

ce odpowiedzialności dyscyplinar-

nej komorników. Tylko w ciągu 6 

lat liczba wniosków o pociągnięcie 

komorników do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wzrosła z 30 w 2010 

r. do 102 w 2015 r., co stanowi 

wzrost o 340 proc. 

      Komornik nie będzie teraz koja-

rzony z kimś niemalże z pogranicza 

świata przestępczego. Komornik 

będzie organem bardzo potrzebnym 

i koniecznym dla każdego systemu 

prawnego i jego sprawnego funk-

cjonowania – dodał Zbigniew 

Ziobro. 

 

Przywrócenie zaufania 

 

      Nowa ustawa o komornikach 

sądowych wprowadza przejrzyste 

reguły działalności komorniczej, 

ale przede wszystkim jej celem jest 

przywrócenie zaufania do zawodu 

komornika sądowego – jako funk-

cjonariusza publicznego i organu 

władzy publicznej, a nie swego 

rodzaju przedsiębiorcę nastawione-

go na zysk. 

      Zgodnie z ustawą, w sposób 

istotny zwiększone zostają upraw-

nienia nadzorcze i kontrolne Mini-

stra Sprawiedliwości nad komorni-

kami. Będzie on mógł, w ramach 

postępowania administracyjnego, z 

urzędu podejmować działania pro-

wadzące nawet do usunięcia ko-

mornika z zajmowanego stanowi-

ska, a wcześniej do zawieszenia go 

w czynnościach, jeśli komornik 

rażąco naruszy prawo. 

 

Nadzór na miejscu 

 

      Zwiększony zostaje również 

realny nadzór prezesów sądów rejo-

nowych nad funkcjonowaniem ko-

morników. Tak, aby nadzór nad 

komornikami sprawowany był bez-

pośrednio tam, gdzie komornicy 

działają, a pokrzywdzeni mogli na 

miejscu znaleźć pomoc i wsparcie 

ze strony państwa. 

      Ustawa daje prezesom sądów 

rejonowych uprawnienia do odsu-

nięcia komornika od wykonywa-

nych czynności na 30 dni i wnio-

skowania, bezpośrednio do Mini-

stra Sprawiedliwości, o odwołanie 

komornika ze stanowiska. Dotąd 

takich uprawnień prezesi sądów 

rejonowych nie posiadali. W myśl 

ustawy zostaną oni zobligowani do 

podjęcia każdorazowo działań wo-

bec komorników, którzy naruszają 

prawo lub zasady etyki zawodowej. 

Jeśli prezes sądu rejonowego – bę-

dący przełożonym służbowym ko-

mornika - dopuści się rażącego 

zaniechania w nadzorze nad podle-

głym komornikiem, sam narazi się 

na odwołanie ze stanowiska. 

 

Nagrywanie i formularz 

 

      Inną ważną zmianą jest wpro-

wadzenie obowiązku nagrywania 

poszczególnych czynności egzeku-

cyjnych komornika przeprowadza-

nych w terenie. Nagranie takie ma 

być dołączane każdorazowo do akt 

postępowania, by w razie skargi 

istniała możliwość odtworzenia 

rzeczywistego przebiegu czynności. 

To odpowiedź na zgłaszane często 

skargi dotyczące sposobu przepro-

wadzania czynności przez komorni-

ków, nie tylko pod względem praw-

nym, ale też kultury osobistej. 

      Przy egzekucji komornik każ-

dorazowo będzie zobowiązany do 

wręczenia dłużnikowi klarownego 

formularza skargi, tak aby każdy 

mógł skierować ją do właściwego 

sądu, jeśli doszło do nieprawidło-

wości. Obecnie duża część skarg na 

komorników nie jest uwzględniana 

przez sądy, często z powodu drob-

nych uchybień formalnych. 

      Ustawa wprowadza również 

zasadę, że gdy dochodzi do przy-

musowego otwarcia przez komorni-

ka mieszkania dłużnika lub prze-

szukania takiego mieszkania, wów-

 

KOMUNIKAT 

Ministerstwa Sprawiedliwości RP 
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czas musi to nastąpić w asyście 

policji. 

      Zmienione zostały zasady pro-

wadzenia egzekucji z ruchomości, 

między innymi poprzez precyzyjne 

określenie ruchomości, które nie 

podlegają zajęciu. Ograniczy to 

arbitralność w podejmowaniu decy-

zji mogących pozbawić dłużnika 

przedmiotów niezbędnych dla co-

dziennej egzystencji. Chodzi o takie 

przedmioty i urządzenia domowe, 

jak lodówka, pralka, odkurzacz, 

łóżko czy kuchenka służąca do 

przygotowywania posiłków. 

 

Kontrole i odpowiedzialność 

 

      Rozszerzeniu ulega katalog 

naruszeń prawa, za które komorni-

cy będą odpowiadać dyscyplinar-

nie. Postępowania takie zostaną 

przyśpieszone. Kancelarie komorni-

cze będą kontrolowane co najmniej 

raz na dwa lata, a nie raz na cztery 

lata, jak obecnie. Kontroli finanso-

wej dokonywać będzie również 

naczelnik właściwego urzędu skar-

bowego. 

      Niezależnie od kontroli stałych, 

prezesi sądów rejonowych, jak też 

Minister Sprawiedliwości, będą 

mogli inicjować kontrole incyden-

talne, ad hoc, również z udziałem 

biegłego rewidenta. 

      Warte podkreślenia są również 

zmiany, które sprawią, że komorni-

cy nie będą już mogli wyręczać się 

asesorami i zrzucać na nich odpo-

wiedzialność za błędy. Wedle no-

wych przepisów komornik ma dzia-

łać osobiście, a czynności, które 

zleca asesorom, mogą mieć jedynie 

funkcję szkoleniową, jako przygo-

towanie do zawodu. Komornik po-

nosi przy tym całą odpowiedzial-

ność, w tym odszkodowawczą, za 

prawidłowe działanie asesorów. 

      Do tej pory zdarzało się tak, że 

komornik przez większość roku był 

na urlopie, a całe realne funkcjono-

wanie kancelarii spadało na niedo-

świadczonych asesorów, którzy 

rzadko ponosili odpowiedzialności 

za swoje działania. Zawarte w usta-

wie zmiany mają na celu zapewnie-

nie najwyższego standardu czynno-

ści egzekucyjnych, które powierzo-

no komornikom, jako funkcjonariu-

szom publicznym, nie zaś ich pra-

cownikom. 

 

Wykształcenie, wiek i rewir 

 

      Zwiększeniu profesjonalizmu 

komorników służyć ma wymóg, że 

będą oni musieli mieć wyższe wy-

kształcenie prawnicze. Dziś nadal 

znacząca część komorników nie ma 

wyższego wykształcenia prawni-

czego, a kilka procent spośród nich 

zaledwie średnie. Będą oni musieli 

skończyć studia prawnicze (w ter-

minie 7 lat od dnia 1 stycznia roku 

następującego po dniu wejścia w 

życie nowej ustawy), albo odejdą z 

zawodu. 

      Ponieważ komornik jako funk-

cjonariusz publiczny musi posiadać 

odpowiednie doświadczenie życio-

we, ustawa podnosi granicę mini-

malnego wieku osoby powoływanej 

na to stanowisko – z 26 na 28 lat. 

Rozwiązanie to jest zbliżone do 

regulacji dotyczących dolnej grani-

cy wieku sędziego. 

      Jednocześnie obniżona zostaje 

górna granica wieku komornika – z 

70 do 65 lat. Jest to uzasadnione 

szczególnymi okolicznościami pra-

cy komornika w terenie. Zawód ten 

wymaga – poza wysokimi kwalifi-

kacjami prawniczymi – również 

dobrej kondycji fizycznej i odpor-

ności psychofizycznej. W myśl 

ustawy, powołanie na stanowisko 

komornika osób, które w dniu wej-

ścia w życie ustawy ukończyły 65 

lat, wygasa z upływem 2 lat od wej-

ścia w życie ustawy, nie później 

jednak niż z dniem ukończenia 70. 

roku życia. 

      Komornik będzie mógł prowa-

dzić działalność głównie na terenie 

swojego rewiru. Dopiero brak zale-

głości w prowadzeniu spraw „z 

rewiru” przekraczających 6 miesię-

cy pozwoli na uzyskiwanie premii 

polegającej na możliwości przyj-

mowaniu spraw z wyboru wierzy-

ciela. Z zastrzeżeniem jednak, że 

komornik będzie miał prawo pro-

wadzenia tych spraw tylko w grani-

cach apelacji. Dodatkowo komor-

nik nie będzie miał możliwości 

przyjmowania spraw z wyboru wie-

rzyciela, gdy wpływ wszystkich 

spraw w danym roku przekroczy 

2500, a skuteczność w zakresie 

prowadzonych przez niego egzeku-

cji w roku poprzednim nie przekro-

czy 35 proc., a także, gdy wpływ 

wszystkich spraw w danym roku 

przekroczy 5000. Jednocześnie 

przewidziano ułatwienia w przyj-

mowaniu spraw z wyboru dla ko-

morników rozpoczynających służ-

bę, tych którzy nie przyjęli więcej 

niż 1000 spraw. 

 

Przejrzystość majątkowa 

 

      Oświadczenie majątkowe skła-

dane przez komorników będzie 

uzupełnione o wyraźne wskazanie 

wszystkich dochodów, ich źródeł i 

wysokości. Kopia oświadczenia 

zostanie przesłana właściwemu 

urzędowi skarbowemu. Oświadcze-

nie będzie jawne, na wzór tych, 

które dotyczą sędziów. 

      Komornika, który nie będzie 

przedsiębiorcą, co więcej - będzie 

miał zakaz prowadzenia wszelkiej 

działalności gospodarczej, będą 

obowiązywać przejrzyste zasady w 

zakresie możliwości dodatkowego 

zarobkowania (tylko praca nauko-

wo-dydaktyczna). Komornik będzie 

mógł utrzymywać się wyłącznie z 

wynagrodzenia za pracę w kancela-

rii. Rozwiązania te upodobnią sta-

tus komornika do statusu sędziego 

czy prokuratora i wyeliminują sytu-

acje, w których komornik mógłby 

działać w warunkach konfliktu inte-

resów. 

      Nowe przepisy zmieniają 

kształt aplikacji komorniczej – 

większy nacisk zostanie położony 

na przyswojenie zasad etyki i rze-

telność w wykonywaniu zawodu 

komornika. Zaproponowano, aby 

zakres egzaminu wstępnego obej-

mował m.in. prawo karne material-

ne, kwestie związane z ustrojem 

sądów oraz zasadami wykonywania 

zawodu komornika. 

 

Danina publiczna 

czynności bez VAT 

 

      Pobierane przez komorników 

opłaty egzekucyjne staną się rów-

nież daniną publiczną, która stano-

wić będzie dochód budżetu pań-

stwa. Komornik otrzyma wynagro-

dzenie prowizyjne, stanowiące 

część pobranych opłat. Procentowa 

wysokość wynagrodzenia będzie 
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malała wraz z wysokością ściągnię-

tych przez komornika opłat (od 99 

do 60 proc.). 

      Obecnie opłaty egzekucyjne 

zasilają wyłącznie komorników. W 

konsekwencji doszło do niewłaści-

wej sytuacji faktycznego sprywaty-

zowania władzy publicznej – przy-

najmniej w zakresie pobierania 

opłat, które niewątpliwie powinny 

stanowić daninę publiczną. Komor-

nicy wykonują bowiem swoje czyn-

ności wyłącznie w oparciu o przy-

mus państwowy i w tym zakresie 

korzystają z określonych atrybutów 

władzy oraz z pomocy organów 

Rzeczypospolitej. W takim stanie 

czerpali w całości dochody z opłat 

egzekucyjnych, nie oddając ich 

nawet w najmniejszej części pań-

stwu, dzięki któremu mogli doko-

nywać czynności. Obecnie komor-

nicy nie będą już 

„przedsiębiorcami” działającymi na 

własną rękę, lecz przywrócona im 

zostanie rola funkcjonariuszy pu-

blicznych – we właściwym tego 

słowa znaczeniu – bo wynagradza-

nych ze środków publicznych. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 

porozumiało się z Ministerstwem 

Finansów, że w związku z tymi 

nowymi przepisami zostanie wyda-

na interpretacja ogólna, w myśl 

której czynności komorników wy-

konywane w postępowaniu egzeku-

cyjnym nie będą podlegać opodat-

kowaniu VAT. 

 

Racjonalne opłaty 

 

      Ustawa o kosztach komorni-

czych racjonalizuje opłaty egzeku-

cyjne. Wysokość opłat minimal-

nych, maksymalnych i stałych ma 

być określona kwotowo, a nie - jak 

dotychczas - w formie ułamka prze-

ciętnego wynagrodzenia. Najniższa 

opłata wynosi 150 zł, a maksymal-

na nie może przekraczać 50 000 zł. 

      W sprawach o egzekucję świad-

czeń pieniężnych przewidziano 

jednolitą stawkę opłaty, określoną 

jako 10 proc. egzekwowanego rosz-

czenia (do tej pory 15 proc. i 8 

proc.). W celu uzależnienia wyso-

kości opłaty od rzeczywistego na-

kładu pracy komornika oraz 

„premiowania” dłużnika, który 

spełnia świadczenie do rąk komor-

nika, wprowadzono regulacje prze-

widujące obniżone stawki opłaty. 

Jeżeli dłużnik na poczet egzekwo-

wanego świadczenia wpłaca kwotę 

bezpośrednio komornikowi, w tym 

na jego rachunek bankowy, w ter-

minie miesiąca od daty doręczenia 

dłużnikowi zawiadomienia o 

wszczęciu egzekucji, komornik 

ściąga od dłużnika opłatę w wyso-

kości 3 proc. wartości wyegzekwo-

wanego w ten sposób świadczenia.  

      Przewidziane opłaty za egzeku-

cję świadczeń niepieniężnych mają 

charakter stały, a ich wysokość 

została określona kwotowo, przy 

uwzględnieniu zracjonalizowanej 

wartości opłat aktualnie obowiązu-

jących. Obniżono przy tym te opła-

ty, których wysokość była rażąco 

wygórowana. Ponadto w ustawie 

przewidziano, że w sprawach, w 

których dochodzi do dobrowolnego 

spełnienia świadczenia niepienięż-

nego (np. wydania nieruchomości, 

opróżnienia lokalu) przez dłużnika 

przed planowanym wykonaniem 

tytułu wykonawczego, komornik 

zwróci wierzycielowi 50 proc. uisz-

czonej opłaty. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Większe dopłaty 

do paliwa rolniczego 

 

      Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

22  listopada  br.  podjął  decyzję 

o  nowelizacji  ustawy  o  zwrocie 

podatku  akcyzowego  zawartego 

w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej. 

Nowe  przepisy  zwiększają  z  86 

do  100  litrów limit  zużywanego 

oleju napędowego na 1 ha upraw 

rolnych, co oznacza większy zwrot 

kosztów paliwa. Opracowana przez 

rząd  nowelizacja  ustawy  zakłada 

też,  że ze  zwrotu części podatku 

akcyzowego  zawartego  w  cenie 

paliw będą mogli skorzystać rów-

nież hodowcy bydła dzięki wpro-

wadzonemu limitowi zużycia oleju 

napędowego w wysokości 30 l na 1 

dużą jednostkę przeliczeniową by-

dła. 

 

Cechy dobrej 

kiszonki z traw 

 

      Dobra kiszonka z traw to pasza 

o określonych parametrach. Według 

Barbary Wróbel z Instytutu Techno-

logiczno-Przyrodniczego 

w Falentach powinna ona charakte-

ryzować się dużą zawartością kwa-

su mlekowego: od 1,5 do 3,5%, 

średnią zawartością kwasu octowe-

go: od 0,5 do 1,0%, brakiem lub 

śladowymi ilościami kwasu masło-

wego: od 0,0 do 0,1%, ilością N-

NH3 w N ogólnego (rozpad białka): 

od 5 do 10%, a także odpowiednią 

wartością pH w zależności 

od suchej masy. Przy zawartości 

suchej masy do 30% – pH powinno 

mieć wartość 3,9-4,2; od 30 

do 40% – pH 4,4-4,7;od 40 do 60% 

– pH 4,6-5,2. 

 

Ustawa o kołach 

gospodyń wiejskich 

 

      Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej podpisał 

26 listopada 2018 roku ustawę 

z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich. Ustawa zwięk-
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sza rangę kół gospodyń wiejskich 

wyposażając je w osobowość praw-

ną. 

      Koło gospodyń wiejskich – to 

dobrowolna, niezależna 

od administracji rządowej 

i jednostek samorządu terytorialne-

go, samorządna społeczna organi-

zacja mieszkańców wsi, która 

wspiera rozwój przedsiębiorczości 

na wsi i aktywnie działa na rzecz 

środowisk wiejskich. Zgodnie 

z nową ustawą ma reprezentować 

interesy i działać na rzecz poprawy 

sytuacji społeczno-zawodowej ko-

biet wiejskich i ich rodzin oraz 

wspierać rozwój wsi. Jego zada-

niem jest także rozwijanie kultury 

ludowej, w tym w szczególności 

kultury lokalnej i regionalnej. Koło 

będzie mogło prowadzić działal-

ność zarobkową, w tym działalność 

gospodarczą, a dochód 

z działalności będzie przeznaczany 

na realizację celów statutowych. 

Koło będzie też mogło otrzymywać 

dotacje celowe z budżetu państwa, 

ale jest zobowiązane do wpisu 

do Krajowego Rejestru Kół Gospo-

dyń Wiejskich prowadzonego przez 

Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa., 

      Wszelkie informacje oraz wzo-

ry dokumentów, niezbędne 

do rejestracji koła gospodyń wiej-

skich, są zamieszczone na naszej 

stronie internetowej → otwórz 

 

Od 1 grudnia rolnicy nie muszą 

dostarczać zaświadczeń 

lekarskich do KRUS 

 

      Od 1 grudnia 2018 r. zaświad-

czenia lekarskie są wystawiane 

wyłącznie w formie elektronicznej 

(e-ZLA). Rolnicy (domownicy rol-

nika) nie muszą więc dostarczać 

do KRUS zaświadczeń lekarskich 

w celu przyznania im prawa 

do zasiłku chorobowego. e-ZLA 

wystawione rolnikowi 

(domownikowi rolnika) przekazy-

wane jest do systemu informatycz-

nego KRUS, który rozpatruje pra-

wo do zasiłku chorobowego 

w oparciu o to zaświadczenie. 

 

Przedsiębiorczość – Premia na 

rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej według 

nowych zasad 

 

      Według ogłoszonego na stronie 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi „Harmonogramu planowanych 

do 30.06.2019 roku naborów wnio-

sków  w  ramach  PROW  2014-

2020”,  termin  naboru  wniosków 

z działania „Premie na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej” wyzna-

czony jest na czerwiec przyszłego 

roku. Jednak już dzisiaj pojawiają 

się informacje o planie zwiększenia 

wysokości premii i uzależnienia jej 

od liczby zatrudnianych pracowni-

ków  –  maksymalnie  do  kwoty 

250 tys. złotych. Do tej pory pre-

mia była jednakowa – 100 tys. zł 

bez względu na liczbę tworzonych 

miejsc  pracy.  Ministerstwo  chce 

zwiększyć  kwotę  wsparcia 

w następujący sposób: 150 tys. zł – 

utworzenie co najmniej 1 miejsca 

pracy (w tym jest  uwzględnione 

samozatrudnienie);  200  tys.  zł  – 

utworzenie  2  miejsc  pracy; 

250  tys.  zł  –  utworzenie 

co najmniej 3 miejsc pracy. Będą to 

zmiany niewątpliwie  bardziej  za-

chęcające do działania osoby, które 

mają pomysł na utworzenie własnej 

firmy na obszarach wiejskich. 

 

Zakwas buraczany 

szybki przepis 

 

      Składniki:  2  kg  buraków, 

2  litry  wody,  kawałeczek  chleba 

na zakwasie, około 4  cm imbiru 

pokrojonego w plasterki, przypra-

wy: 1-2 ząbki czosnku, kilka ziare-

nek ziela  angielskiego,  parę  liści 

laurowych, 3-4 łyżki soku z innej 

kiszonki, 1/2 łyżeczki soli niejodo-

wanej/himalajskiej. 

      Przygotowanie: Przyszykować 

słoik – czysty, najlepiej wyparzony 

oraz ściereczki lub gazę. Pokroić 

buraczki  i  imbir  –  wkładać 

do słoika na zmianę z przyprawami 

i  czosnkiem.  Na  koniec  dodać 

chleb,  przydusić  go  buraczkami. 

Koniecznie zostawić dwa buraczki 

–  przydadzą  się  potem.  Uwaga! 

Niektórzy kładą chleb na  samym 

wierzchu, ale może się zdarzyć, że 

wypłynie i  spleśnieje.  Dodać sok 

z ogórków lub z kapusty kiszonej 

(nie kwaszonej, bo w tej jest ocet). 

Następnie wymieszać wodę z solą 

i  zalać  powoli  buraczki.  Teraz 

przydadzą się zostawione dwa bu-

raczki,  bo  może  się  zdarzyć,  że 

buraki zaczną wypływać, więc trze-

ba dołożyć 2-3 kawałki  większe. 

Jeśli  buraczki  nadal  wypływają, 

najlepiej obciążyć je małym tale-

rzykiem. Lekko przykryć gazą lub 

ściereczką i postawić w cieple lub 

włożyć  na  kilka  godzin 

do  piekarnika  nagrzanego 

do temperatury 40°C i dopiero po-

tem  odstawić  w  ciepłe  miejsce. 

Za dwa dni powinny zacząć bąbel-

kować i jeśli wszystko dobrze się 

ułoży, zdążymy na czas! Jeśli poja-

wi się biała pianka, po prostu zbierz 

ją czystą łyżeczką (to najczęściej 

film bakteryjny i pojawia się około 

2-3 dnia). Jeśli zakwas się „burzy” 

i mocno bąbelkuje, wszystko jest 

w porządku.  Jeśli  brakuje  wody, 

trochę  dolej.  Biaława  pianka  + 

kwaskowaty zapach = dobrze. Pian-

ka  z  zielonkawymi  kropkami  + 

spleśniały zapach = źle. Powodze-

nia! 
 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

Humor 
  

      Profesor nauk prawnych powie-

dział do studentów. Kto odpowie 

na pytanie dostanie piątkę do in-

deksu. Profesor kontynuował: Po-

wszechnie wiadomo, że najgłupsze 

dziecko na wsi rodzice zostawiają 

na gospodarstwie.  A pytanie 

brzmi: Co robią rodzice z najgłup-

szym dzieckiem w mieście, skoro 

nie mają gospodarstwa?  

      Profesor powtarzał pytanie trzy 

razy i nie uzyskał od studentów 

odpowiedzi; dlatego sam odpowie-

dział. Wyjaśniając: W mieście naj-

głupsze dziecko kieruje się na sę-

dziego; bo sędzia, nic nie musi 

umieć, nic nie musi robić, wszyst-

ko źle może robić, i do końca życia 

ma zawsze rację i ma zapewnioną 

kasę.  

*** 

http://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/archiwum-aktualnosci/item/8853-krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich
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