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Zamknięty budynek 

Sądu Rejonowego... 

Bojkot wyborów, 
czy już 

zamach stanu? 
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582 mln zł 
na modernizację dróg krajowych 

Ciąg dalszy s.55 

Możliwość wykorzystania dronów ... 
Ciąg dalszy s.61 

Tarcza 

antykryzysowa 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

Pierwsza obwodnica 

z Programu budowy 100 obwodnic 

skierowana do realizacji 

Ciąg dalszy s.20 

Kolej Plus z podpisem Prezydenta RP 
Ciąg dalszy s.9 

Ile należy płacić za wodę 

z własnych ujęć w ROD? 
Ciąg dalszy s.35 

Zasady zwolnienia z 
obowiązku kwarantanny ... 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Vivez Nature ... 

Ciąg dalszy s.43 

Ciąg dalszy s.72 

Skuteczna pomoc 

dla zadłużonych ... 

Ciąg dalszy s.53 
Ciąg dalszy s.39 

Ciąg dalszy s.97 

TSUE stwierdził niedopuszczalność 

pytań prejudycjalnych polskich sędziów 

      Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim Czytelnikom 

życzymy 

rodzinnego nastroju i umiaru we 

wszystkim. 

Zespół Redakcji Wieści Światowe 
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      Wiceminister Sprawiedli-

wości Michał Wójcik spotkał 
się 3 marca br. z Panią Mag-
daleną, matką 15 dzieci ze 
wsi Wierzbica (woj. łódzkie), 
której sądy chcą odebrać 11 z 
nich.  

 

      Obraz matki i jej więzi z 
dziećmi jest bardzo pozytyw-
ny. Ministerstwo Sprawiedli-

wości już pomaga tej rodzi-
nie. Chcemy wykorzystać 
m.in. środki z Funduszu Spra-
wiedliwości – powiedział Mi-
chał Wójcik. 
 

      Na mocy orzeczenia są-
dów rodzeństwo ma zostać 
umieszczone w pieczy zastęp-
czej. Wniosek o odebranie ich 

matce złożył kurator, a sądy 
w Radomsku i Piotrkowie 

Trybunalskim przychyliły się 
do niego. Orzeczenie jest już 
prawomocne.  

 

      Powodem decyzji są bar-
dzo trudne warunki, w jakich 

żyły dzieci. Ośrodek pomocy 
społecznej, który wspiera ro-
dzinę, jest jednak zaskoczony 

orzeczeniami sądów. Matka 
dzieci wzorowo z nim współ-
pracuje. 

 

      Wiceminister Sprawiedli-

wości poinformował, że już 
złożony został wniosek o 
wstrzymanie wykonania wy-

danego orzeczenia. Matce 

zapewniono profesjonalną 
pomoc prawną, by mogła 
walczyć o zmianę orzeczenia 
o odebraniu dzieci. - Mamy 

przekonanie, że sąd nie wziął 
pod uwagę wszystkich oko-
liczności tej sprawy. Bieda 
nie może być główną przy-
czyną tak drastycznych decy-
zji – podkreślił Michał Wój-
cik. 

 

      Wiceminister Sprawiedli-

wości wystąpił także do Pro-
kuratury Krajowej, by proku-

rator przystąpił do sprawy o 
zmianę orzeczenia co do 
umieszczenia dzieci P. Mag-

daleny w pieczy zastępczej. O 
złożeniu wniosku niezwłocz-
nie poinformowano też Kura-
tor Okręgową Sądu Okręgo-
wego w Piotrkowie Trybunal-

skim.  

 

      Minister zwrócił się też 
do wójta Gminy Ładzice z 
prośbą o udzielenie rodzinie 
takiej pomocy, która pozwa-
lałaby jej na pozyskanie środ-
ków niezbędnych do zapew-
nienia właściwych warunków 
mieszkaniowych dzieciom i 

zagwarantowania ich prawi-

dłowego rozwoju. 
 

      Od kilku miesięcy toczy 
się postępowanie karne doty-
czące znęcania się ojca dzieci 
nad matką. Został wniesiony 
akt oskarżenia, czekamy na 
rozstrzygnięcie.  
      Został także złożony 
wniosek, by mężczyznę pod-
dać przymusowemu leczeniu. 
Ojciec nie chciał się mu pod-
dać dobrowolnie, ale - zgod-

nie z przepisami - można 
zmusić kogoś do leczenia w 
określonym czasie - poinfor-

mował Minister Wójcik. 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
interweniuje w sprawie 

odebrania matce 11 dzieci 
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      Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom konsumentów 
w większości miast francu-
skich organizowane są salony 
wystawowe poświęcone zagad-
nieniom z zakresu ekologii.  

 

      Jednym z nich był  salon 
wystawowy produktów ekolo-
gicznych Vivez Nature; zorga-

nizowany  przez SPAS Organi-

sation  w hali wystaw Grande 

Halle La Villette w Paryżu w 
dniach 20 – 27 stycznia 2020 r. 

Wśród 150. wystawców byli 
producenci oraz przedstawiciele 

stowarzyszeń działających na 
rzecz ekologii.  

 

      Nowością tego salonu wy-
stawowego była towarzysząca 
mu wystawa Permae prezentu-

jąca niektóre rozwiązania w 
dziedzinie ogrodnictwa. Adreso-

wana była do właścicieli ogro-
dów, którzy  mieli możliwość 
dowiedzieć się, na czym polega 
ogrodnictwo permakulturowe, a 

być może zaadaptować ten mo-

del ogrodnictwa w nadchodzą-
cym sezonie. 

http://mulcz.pl/permakultura-

dlaczego-naprawiac-przyrode/ 

http://mulcz.pl/bioroznorodnosc/ 

 

      Ogrodnictwo permakulturo-

we jest metodą ogrodniczą jesz-
cze mało znaną, lecz korzysci, 
jakie daje są trudne do przece-
nienia i stanowi ona niezwykle 

interesującą alternatywę dla 
ogrodów monokulturowych. 
Opracowana została na podsta-
wie obserwacji przyrody i wzo-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Vivez Nature 

Paris 

Firma Atelier Populaire - producent naturalnych kosmetyków i środków higieny. 

http://mulcz.pl/permakultura-dlaczego-naprawiac-przyrode/
http://mulcz.pl/permakultura-dlaczego-naprawiac-przyrode/
http://mulcz.pl/bioroznorodnosc/
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Kompostownik i skrzynka 

do uprawy warzyw. 



  Nr 04 (92)  Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 5 

Wyroby z orzecha tagua. 
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Kosmetyki na bazie masła 
karite z Senegalu -  

Książki o permakulturze zainteresowały 
wiele osób. 
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Hotel dla pożytecznych owadów. 
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ruje się na procesach występują-
cych w naturze w sposób spon-
taniczny. Permakultura polega 

na uprawie wielu rodzajów ro-
ślin w jednym miejscu, co działa  
wzmacniająco na cały ekosys-
tem ogrodu, pozwala na uzyski-

wanie wysokich plonów przy 
mniejszym nakładzie pracy i 
środków oraz, co ciekawe, jest 
samowystarczalna.   

      W permakulturze nie stosuje 

się syntetycznych środków 
ochrony roślin, ponieważ, w 
przeciwieństwie do ogrodów 
monokulturowych, utrzymywa-

nie bogatej bioróżnorodności 
jest warunkiem sprzyjającym 
dobrej kondycji uprawianych 

roślin i  regulacji liczby szkodni-
ków.  
      Ku uwadze zarówno ogrod-
ników amatorów, jak i profesjo-
nalistów skierowano różne pora-

dy, jakie na przykład dobierać 
rodzaje roślin, w jaki sposób 
przygotowywać kompost, za-
dbać o mikroorganizmy glebowe 
i innych sprzymierzeńców ogro-
du; a także jak urządzić ogród w 
warunkach miejskich. Prezento-

wanych metod permakultury 

można było nauczyć się podczas 
konferencji i warsztatów prak-
tycznych. Była również możli-
wość zakupu sprzętu niezbędne-
go w permakulturze, jak np. 

kompostowniki, sprzęt do osz-
czędnego nawadniania, ekolo-
giczne nasiona, a nawet dekora-

cje do ogrodu. 

 

      Na stoiskach wystawy Per-

mae można było zasięgnąć istot-
nych informacji, np. na temat 

walki biologicznej ze szkodnika-

mi roślin. Liczne produkty natu-
ralne do walki ze szkodnikami w 

ogrodach są specjalnością dzia-
łającej już od ponad 30 lat firmy 
Biotop, która produkuje m.in. 
pułapki lepowe zawierające fe-
romony specyficzne dla po-

szczególnych typów szkodni-
ków, takich jak mszyce, mączli-
ki, pędraki, muchówki, ćmy, 
gąsienice ćmy bukszpanowej i 
wiele innych. 

      Znakomitą okazją do zapo-
znania się z tajnikami tej metody 
ogrodniczej będą też jednodnio-
we pobyty we francuskich ogro-

dach permakulturowych zapla-

nowane w dniach 21-24 maja 

2020 r.; na które zapraszają takie 
fermy ekologiczne, jak ferma Le 

Bec Hellouin będąca świato-
wym wzorcem permakultury, 

ferma Les Ruffaux, czy też Fer-

me de la Cure w miejscowości 

Ciąg dalszy s. 44 

Kosmetyki na bazie oleju z baobabu oraz suplementy diety z proszkiem z baobabu. 
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      4 marca 2020 r. Prezydent 

RP Andrzej Duda w obecności 
ministra infrastruktury Andrzeja 

Adamczyka podpisał noweliza-
cję ustawy z 9 stycznia 2020 r. o 
transporcie kolejowym oraz nie-

których innych ustaw, w której 
zawarte są rozwiązania wspiera-
jące realizację Programu Uzu-
pełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej - Kolej 

Plus. 

 

      Dzięki tej ustawie wiele 
miejsc odciętych komunikacyj-
nie w Polsce odzyska swoją 
świetność. Co najmniej 20 miast 
średniej wielkości otrzyma połą-
czenia kolejowe – powiedział 
Prezydent Andrzej Duda. 

      Jednocześnie podziękował 
ministrowi infrastruktury An-

drzejowi Adamczykowi i parla-

mentarzystom za przygotowanie 

Programu Kolej Plus i noweli-

zacji ustawy, dzięki której bę-
dzie wprowadzany.  

      Naszym celem jest kolej 

bezpieczna, komfortowa i prze-

widywalna, a przede wszyst-

kim  dostępna dla mieszkańców 
naszego kraju, szczególnie 
mniejszych miast i miejscowo-

ści. Program Kolej Plus jest 
szansą, że kolej wróci na tereny, 
które pozbawione były tego 
środka transportu i umożliwi ich 
rozwój – stwierdził minister 
infrastruktury Andrzej Adam-

czyk.  

 

      Głównym celem programu 
Kolej Plus jest powstrzymanie 

degradacji infrastruktury kolejo-

wej na poziomie lokalnym i re-

gionalnym. Program skierowany 

jest do miejscowości o populacji 
powyżej 10 tys. mieszkańców 
bez dostępu do transportu kole-
jowego. Projekty w ramach pro-

gramu Kolej Plus będą realizo-
wane przez PKP PLK SA we 

współpracy samorządami.  
      Nowelizacja ustawy przewi-

duje, że tereny kolejowe, które 
obecnie są niewykorzystywane, 
zostaną przywrócone do ponow-
nego użytku na cele transporto-
we: 
1/. Możliwe będzie przekazywanie 
linii kolejowych do nieodpłatnego 
korzystania przez samorządy. 
2/. Ograniczona zostanie likwidacja 

linii kolejowych. Będzie to możli-
we pod warunkiem uzyskania zgo-

dy ministra infrastruktury. 

3/. Oczekiwanym efektem będzie 
przywrócenie ponownego eksploat-
owania infrastruktury kolejowej na 

terenach aktualnie nieczynnych lub 

po zlikwidowanej infrastrukturze 

kolejowej. 

Wojewódzkie przewozy pasa-
żerskie zostaną wsparte także za 
granicą województwa. 
4/. Samorządy województw będą 
mogły realizować przewozy kolejo-
we dalej niż do najbliższej stacji za 
granicą województwa – przyczyni 

się to do poprawy komunikacji na 
terenach pozbawionych obecnie 

dogodnych połączeń kolejowych. 
5/. Rozwiązanie przeznaczone jest 
przede wszystkim dla organizato-

rów publicznego transportu zbioro-
wego (marszałków województw), 
którzy chcieliby realizować takie 
połączenia bez potrzeby osobnego 
zawierania porozumienia między 
województwami. 
6/. Możliwe będzie przeznaczanie 
środków Funduszu Kolejowego na 
finansowanie lub współfinansowa-
nie przez województwa zadań doty-

czących zakupu, modernizacji oraz 
napraw pojazdów kolejowych prze-
znaczonych do przewozów pasa-
żerskich wykonywanych na podsta-
wie umowy o świadczenie usług 
publicznych. Dodatkowo, możliwe 
będzie wykorzystanie środków 
niewykorzystanych przez woje-

wództwa w danym roku budżeto-
wym – na realizację zadań w latach 
następnych. 
      Zmiany dotyczące przygoto-
wania i realizacji inwestycji ko-

lejowych. 
7/. Uproszczony zostanie system 

udzielania gwarancji finansowych 

umożliwiających rozpoczęcie pro-
cedur przetargowych. Usprawni to 

zaciąganie przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA zobowiązań finanso-
wych na zadania zaplanowane w 

Szczegółowym Planie Realizacji 
Krajowego Programu Kolejowego. 

8/. Wprowadzono nowe źródła fi-
nansowania, przygotowania i reali-

zacji inwestycji kolejowych, w tym 

środki uzyskane z emisji skarbo-
wych papierów wartościowych. 
 

      Budżet programu Kolej Plus 
szacowany jest na ponad 6,5 

mld zł. Dofinansowanie z pro-
gramu wyniesie ponad 5,5 mln 

zł, natomiast wkład jednostek 
samorządu terytorialnego to ok. 
1 mld zł. Zadania inwestycyjne 
mogą otrzymać maksymalnie 
85% dofinansowania kosztów 
kwalifikowanych, przy zapew-

nieniu przez samorządy 15% 
tych kosztów. Okres kwalifiko-
walności to 1 stycznia 2019 r. – 

31 grudnia 2028 r. 

 

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze z.1 

Kolej Plus 

z podpisem Prezydenta RP 



 

      Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad podpisa-

ła 4 marca 2020 r. umowy na 
zaprojektowanie i budowę od-
cinków drogi ekspresowej S11 
Koszalin - Zegrze Pomorskie o 

długości 16,8 km oraz Kłanino - 
Bobolice o długości 11,6 km. 
Wcześniej, 7 lutego 2020 r. zo-
stała podpisana umowa na reali-
zację odcinka Zegrze Pomorskie 
– Kłanino o długości 19,3 km.  
      Budujemy spójny system 
komunikacyjny naszego kraju. 

Zyskują na tym poszczególne 
regiony. Jeszcze nigdy w woj. 

zachodniopomorskim nie toczy-

ło się tak wiele inwestycji dro-
gowych - zarówno na drogach 
krajowych, jak i na drogach sa-

morządowych dzięki wsparciu z 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Niedawno otwarliśmy 
drogę ekspresową S6 między 
Szczecinem a Koszalinem. Dzi-

siaj rusza realizacja drogi eks-

presowej S11 na południe od 
Koszalina. Kolejne odcinki dróg 
w przygotowaniu – powiedział 
minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk. 

      Ukończenie S11 od Koszali-
na do Bobolic o długości 47,7 
km jest planowane w 2023 r. W 

ramach tej trasy powstanie 5 

węzłów drogowych, 2 pary 
MOP i 38 obiektów mostowych.  
      S11 to bardzo ważna trasa, 
na którą od wielu lat czekali 
mieszkańcy regionu i turyści. 
Droga połączy Pomorze Środko-

we z Wielkopolską i Śląskiem i 
przyczyni się do rozwoju gospo-
darczego północno–zachodniej 

Polski. S11 to kolejny przykład 
pokazujący, że obecny rząd do-
trzymuje słowa - powiedział 
podczas podpisania umów wice-
minister infrastruktury Rafał 
Weber.   

Realizacja w formule 

projektuj i buduj 
      Wykonawcy zadań mają 17 
miesięcy na opracowanie doku-
mentacji projektowej i uzyska-

nie decyzji o zezwoleniu na rea-

lizację inwestycji drogowej 
(ZRID). Roboty budowlane po-

trwają 19 miesięcy. Z czasu rea-
lizacji robót budowlanych wyłą-
czane są okresy zimowe. Rozpo-
częcie prac budowlanych po-

 

 

S11 Koszalin – Bobolice 

w realizacji 
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S11 Koszalin-Bobolice. 
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winno rozpocząć się w III kwar-
tale 2021 r.  

S11 

Koszalin - Zegrze Pomorskie 
      Kontrakt o wartości 579,8 
mln zł zrealizuje firma Budimex 
SA.  

      Odcinek rozpocznie się od 
węzła drogowego Koszalin Za-
chód, który powstał częściowo 
w ramach realizacji obwodnicy 

Koszalina i Sianowa w ciągu S6. 
Węzeł ten zostanie rozbudowany 
o południową część wraz z wia-
duktem nad ul. Szczecińską. 
Trasa będzie przebiegała w kie-
runku południowym. W rejonie 
miejscowości Niekłonice będzie 
zlokalizowany MOP kategorii II 

(stacja paliw i restauracja). Na 

południe od miejscowości Nie-
dalino, na skrzyżowaniu  S11 z 

drogą wojewódzką nr 167 po-
wstanie węzeł drogowy Zegrze 
Pomorskie. W ramach inwestycji 

przewidziano budowę 15 obiek-
tów mostowych. 

S11 Kłanino - Bobolice 
      Kontrakt o wartości 450 mln 
zł zrealizuje konsorcjum firm 
Kobylarnia SA i Mirbud SA.  

      Odcinek rozpocznie się na 
południe od węzła Kłanino. Tra-
sa będzie biegła dalej po 
wschodniej stronie obecnej 

DK11. Na przecięciu z DW169 
został zaplanowany węzeł dro-
gowy Głodowa. Następnie S11 
ominie od wschodu Bobolice, 

gdzie na przecięciu z DW171 
powstanie węzeł Bobolice wraz 
z łącznikiem do obecnej DK11. 
Przy węźle Bobolice powstanie 
obwód utrzymania drogi ekspre-

sowej. Łącznie w tramach inwe-
stycji powstanie 10 obiektów 
mostowych. 

S11 w realizacji 
      Dotychczas w ciągu drogi 
ekspresowej S11 były realizowa-
ne głównie obwodnice miejsco-
wości. Kierowcy mogą już ko-
rzystać z obwodnic Poznania, 
Jarocina, Ostrowa Wielkopol-

skiego i Szczecinka, trwa budo-

wa obwodnic Olesna i Kępna.  
      Trasa S11 biegnie przez wo-

jewództwa: zachodniopomor-
skie, wielkopolskie, opolskie i 

śląskie. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Prezydent podpisał ustawę o 
zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, której projekt został 
przygotowany w Ministerstwie 

Sprawiedliwości. Dzięki temu już 
wkrótce rozpoczną pracę wyspecja-
lizowane sądy ds. ochrony własno-
ści intelektualnej. 
 

      Sądy specjalistyczne (specjalne 
wydziały, które powstaną w czte-
rech sądach okręgowych i dwóch 
sądach apelacyjnych) zajmą się 
sprawami z zakresu prawa autor-

skiego i praw pokrewnych, praw 

własności przemysłowej, a także 
sprawami związanymi ze zwalcza-
niem nieuczciwej konkurencji oraz 

pewnymi kategoriami spraw o 

ochronę dóbr osobistych. Chodzi 

np. o bezprawne wykorzystywanie 

praw autorskich i znaków towaro-
wych, kopiowanie produktów, nieu-
prawnione korzystanie z cudzych 

wynalazków, a także o przypadki 
związane z wykorzystaniem dobra 
osobistego w celach reklamowych i 

promocyjnych lub naruszeniem 

dobra osobistego w związku z dzia-
łalnością naukową i wynalazczą. 
 

      Ministerstwo przygotowało tę 
nowelizację doceniając znaczenie 
takich spraw dla rozwoju gospodar-

czego kraju, dbając o ochronę inno-
wacyjności oraz konkurencji. Po-
nieważ zwykle są to zagadnienia 
skomplikowanie pod względem 
prawnym, ich rozpoznawanie zosta-

nie powierzone wyspecjalizowa-

nym jednostkom. Tego rodzaju 

rozwiązania z powodzeniem funk-
cjonują już m.in. w Niemczech, 

Szwajcarii, Portugalii czy Wielkiej 

Brytanii.  

 

      Ustawa to odpowiedź na formu-
łowane od lat postulaty twórców, 
wynalazców, właścicieli znaków 
towarowych oraz wzorów przemy-
słowych, przedsiębiorców, a także 
przedstawicieli organizacji zbioro-

wego zarządzania prawami autor-
skimi i prawników - praktyków 
dotyczące wprowadzenia takich 
wyspecjalizowanych sądów, które 
rozstrzygałyby sprawy dotyczące 
własności intelektualnej. Liczba 
takich spraw z roku na rok rośnie.  
 

      Dlatego istotne jest wprowadze-

nie ujednoliconych zasad postępo-
wania w sprawach z zakresu wła-
sności intelektualnej, które znalazły 
wyraz w przyjętych w ustawie in-
stytucjach: zabezpieczeniu środka 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Powstaną specjalistyczne sądy 

chroniące własność intelektualną 
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dowodowego, wyjawieniu lub wy-

daniu środka dowodowego oraz 
wezwaniu do udzielenia informacji.  

 

      Nowe przepisy wprowadzają 
też w sprawach z dziedziny ochro-
ny własności intelektualnej przy-
mus reprezentowania strony przez 

zawodowego pełnomocnika 
(adwokata, radcę prawnego lub 
rzecznika patentowego), z wyjąt-
kiem spraw, w których wartość 
przedmiotu sporu nie przekracza 20 

000 złotych oraz spraw, w których 
sąd zwolnił strony ze wskazanego 
obowiązku.  
 

      Nowe przepisy i wyspecjalizo-

wane sądy mają przyczynić się do 
skrócenia czasu postępowania. 
Rozwiązania te wejdą w życie od 1 
lipca br.  

 

      Dzięki nawiązaniu współpracy 
ze Światową Organizacją Własno-
ści Intelektualnej w Genewie Mini-

sterstwo Sprawiedliwości będzie 
uczestniczyć w opracowaniu syste-
mu szkolenia dla sędziów orzekają-
cych w tworzonych wydziałach. 
Trwają też prace legislacyjne nad 
projektem rozporządzenia, który 
określi lokalizację wydziałów wła-
sności intelektualnej.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Polska dołącza do krajów, w 
których ofiary przemocy domowej 
mogą liczyć na natychmiastową, 
skuteczną pomoc. To sprawca prze-
mocy fizycznej zagrażającej życiu 
lub zdrowiu domowników bez-
zwłocznie opuści mieszkanie. Do-
stanie też zakaz zbliżania się do jej 
ofiar. Te sankcje natychmiast wy-

egzekwuje policja, a sądy w bły-
skawicznym trybie zajmą się spra-
wą. Rząd przyjął 3 marca br. przy-
gotowane przez Ministerstwo Spra-

wiedliwości przepisy, które ochro-
nią ofiary przemocy domowej.  
 

      Ustawę przygotowaliśmy po to, 
by wyposażyć państwo w narzędzia 
niezbędne do skutecznej reakcji na 
przemoc, jaka dotyka tysiące Pola-
ków. Przepisy są napisane według 
odmiennej filozofii niż dotąd obo-
wiązująca: nie ofiara, lecz sprawca 
będzie musiał natychmiast opuścić 
dom. Tego oczekują pokrzywdzeni, 
a obowiązkiem państwa jest zapew-
nienie im ochrony – mówił Mini-
ster Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro podczas dzisiejszej (3 marca 

2020 r.) konferencji prasowej. Do-

dał, że przepisy są pozbawione 
ideologii, jaka czasem towarzyszy 

takim ustawom na Zachodzie. Są to 

natomiast pragmatyczne rozwiąza-
nia. 

 

      Z dumą prezentujemy przyjęty 
przez rząd projekt. Kluczowe jest w 
takich wypadkach bardzo szybkie 

działanie. I ono wreszcie będzie 
możliwe. M.in. dzięki natychmia-
stowemu nakazowi policyjnemu 

oraz uproszczonej cywilnej proce-

durze sądowej – podkreślił Wice-
minister Sprawiedliwości Marcin 
Romanowski, który brał udział w 
konferencji. 

 

      Według statystyk policji, rocz-
nie prawie 250 tys. osób w Polsce 
może być dotkniętych lub zagrożo-
nych przemocą domową. Podobnie 
jak w innych krajach europejskich 

to poważny problem społeczny, 
który wymaga zdecydowanych 
działań. Nowe przepisy wzorowane 
są na rozwiązaniach stosowanych z 
powodzeniem w innych państwach. 
W Austrii policyjny nakaz opusz-

czenia mieszkania przez sprawcę 
przemocy fizycznej obowiązuje już 
ponad 20 lat i wydawany jest na 14 

dni. Podobne rozwiązanie wprowa-
dzono w Czechach.  W Hiszpanii 

środki służące ochronie ofiar prze-
mocy domowej stosowane są od 
ponad 10 lat. Obejmują m.in. nakaz 

opuszczenia mieszkania przez win-

nego przemocy oraz zakaz kontak-

towania się z ofiarami.  
 

      Podobnie ma być w Polsce. 
Przygotowany w Ministerstwie 

Sprawiedliwości pakiet zmian prze-
pisów trafi teraz pod obrady Sejmu. 
Pozwoli natychmiast izolować 
sprawców od osób dotkniętych 
przemocą. Dziś jest to możliwe 
praktycznie jedynie po decyzji są-
du, a oczekiwanie na nią trwa wiele 
tygodni, a nawet miesięcy. W tym 
czasie ofiary przemocy są zmuszo-
ne do życia pod jednym dachem z 
prześladowcą lub szukają schronie-
nia poza własnym domem.  
 

      Dotąd przedłużanie się stanu 
bezpośredniego zagrożenia było 
jednym z powodów, dla których 
zastraszone osoby cierpiące z po-
wodu przemocy domowej nie decy-

dowały się na oskarżenie spraw-
ców, rezygnując z możliwości za-
stosowania wobec nich środków 
karnych.  

      Tymczasem dobro rodziny wy-

maga, aby wszystkie osoby dozna-

jące przemocy otrzymały odpo-
wiednią ochronę, a sprawcy zostali 
powstrzymani. Reakcja powinna 

być szczególnie szybka, gdy wobec 

 

Przełomowa ustawa 

chroniąca ofiary przemocy domowej  
przyjęta przez rząd 
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słabszych domowników jest stoso-
wana przemoc fizyczna zagrażająca 
ich życiu lub zdrowiu. Właśnie 
takich sytuacji dotyczą nowe środki 
ochrony, które Ministerstwo Spra-
wiedliwości przygotowało. 
 

      W myśl nowych przepisów, 
funkcjonariusz policji podejmujący 
interwencję oceni, czy osoba stosu-
jąca przemoc fizyczną stwarza za-
grożenie dla życia lub zdrowia do-
mowników. Jeśli będzie takie nie-
bezpieczeństwo, policjant wyda 
bezwzględny nakaz natychmiasto-
wego opuszczenia mieszkania przez 

sprawcę przemocy. Będzie mógł on 
zabrać z mieszkania niezbędne rze-
czy. Nakaz ten będzie egzekwowa-
ny – łącznie z możliwością użycia 
środków przymusu – także, jeśli 
sprawca oświadczy, że nie ma do-
kąd się wyprowadzić. Policjant 
wskaże mu placówki zapewniające 
miejsca noclegowe, np. schronisko 

dla bezdomnych.  

 

      Wobec sprawcy przemocy poli-

cjant będzie mógł również wydać 
zakaz zbliżania się  
do mieszkania i jego bezpośrednie-
go otoczenia. Policja będzie też 
zobowiązana do regularnego spraw-

dzania, czy sprawca przemocy sto-

suje się do tych sankcji. Jeśli złamie 
zakaz, policja będzie mogła zasto-
sować środki przymusu, by wyeg-
zekwować nałożone zobowiązanie. 
Poza tym sprawca przemocy narazi 

się na zastosowanie aresztu, ograni-
czenia wolności lub grzywny. Te 
same zasady dotyczą egzekwowa-
nia nakazu opuszczenia mieszkania.  

 

      Wydany przez policję nakaz 
opuszczenia mieszkania i zakaz 

zbliżania się do mieszkania oraz 
jego bezpośredniego otoczenia bę-
dzie obowiązywać co do zasady 
dwa tygodnie. Na wniosek osoby 

dotkniętej przemocą sąd może ten 
okres przedłużyć.  
 

      Projekt nowych przepisów prze-
widuje kontrolę sądową nad stoso-
waniem nowego środka. Sąd może 
też w uzasadnionych przypadkach 
uwzględnić zażalenie sprawcy prze-
mocy i uchylić zastosowany środek. 
Nadal istnieć będzie możliwość 
złożenia do sądu wniosku o opusz-
czenie lokalu przez stosującego 
przemoc, projekt przewiduje rów-
nież usprawnienie postępowania.  
 

      Szybka procedura będzie możli-

wa m.in. dzięki temu, że pisma pro-
cesowe będzie mogła doręczać poli-
cja, a nie jedynie poczta. Policja 

będzie też zobowiązana do udziela-
nia sądowi wszelkiej pomocy nie-
zbędnej do szybkiego zakończenia 
sprawy, np. przy ustaleniu adresu 

świadka. W pewnych przypadkach 
sąd będzie mieć trzy dni na rozpa-
trzenie wniosku ofiary przemocy, 

natomiast całą sprawę będzie mu-
siał rozpoznać w ciągu miesiąca od 
złożenia wniosku.   
 

      Orzeczenia sądu zobowiązujące 
sprawcę przemocy do opuszczenia 
mieszkania oraz zakazu zbliżania 
się do mieszkania będą wykonywa-
ne już od ich ogłoszenia. Osoby 
domagające się zastosowania takich 
środków zostaną zwolnione z kosz-
tów sądowych.  
 

      Po zakończeniu procedury legi-
slacyjnej Polska dołączy do krajów, 
które najskuteczniej przeciwdziała-
ją przemocy domowej.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

      Marcin M., komornik sądowy z 
Chrzanowa, został odsunięty od 
wykonywania czynności i zawie-

szony przez Ministra Sprawiedli-

wości w pełnieniu obowiązków 
służbowych. Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Sprawiedliwości Se-
bastian Kaleta skierował do Proku-
ratury Krajowej zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez komornika oraz zwrócił 
się o objęcie sprawy nadzorem 
służbowym.  
 

      W prowadzonych z inicjatywy 

Ministerstwa Sprawiedliwości po-
stępowaniach kontrolnych ujawnio-
no szereg bulwersujących nieprawi-
dłowości w pracy komornika, dlate-
go prezes Sądu Rejonowego w 
Chrzanowie złożył wniosek o od-
wołanie Marcina M. z zajmowane-
go stanowiska z uwagi na rażące i 
uporczywe naruszanie przepisów 
prawa. Kontrola w kancelarii ko-

morniczej wykazała m.in., że ko-
mornik wydawał pieniądze na dzia-
łalność niezgodną z ich przeznacze-
niem.  

 

      Liczne publikacje medialne na 

temat pracy komornika spowodo-

wały zgłaszanie się osób poszkodo-
wanych przez Marcina M., które 
sygnalizowały nielegalne zajęcia 
mienia, wywieranie presji na dłuż-
ników czy podstępne wejścia do ich 
domów położonych poza rewirem 
działania komornika.  
 

      Doniesienia dotyczące łamania 
prawa przez komornika spowodo-

wały szybką reakcję Ministerstwa 
Sprawiedliwości, które zawiadomi-
ło Prokuraturę Krajową i zdecydo-
wało o zawieszeniu komornika po 
wcześniejszym odsunięciu go od 
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czynności służbowych.  
 

      Marcin M. wszczął też m.in. 
nieuprawnioną egzekucję wobec 11
-letniej dziewczynki - Zuzi. Dzięki 
interwencji  przeprowadzonej pod 

nadzorem Wiceministra Sprawie-

dliwości Sebastiana Kalety komor-
nik wycofał się z nieuprawnionego 
zajęcia renty dziecka i zwrócił jej 
rodzinie pieniądze. Dobro dziew-
czynki zostało już dzięki tej pomo-

cy zabezpieczone. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

      Minister  Sprawiedliwości  wy-
różnił  Medalem  „Zasłużony  dla 
Wymiaru  Sprawiedliwości”  Kry-
stiana  Latosika  -  protokolanta  w 

Wydziale III Karnym Sądu Rejono-
wego w Rybniku, który stanął w 
obronie brutalnie zaatakowanej  w 

czasie rozprawy sędzi. Medal wrę-
czył wyróżnionemu 6 marca 2020 r. 
Wiceminister Sprawiedliwości Mi-
chał Wójcik. 
 

      Nie ma zgody na jakąkolwiek 
przemoc ani wobec sędziów, proku-
ratorów, ani innych funkcjonariuszy 
czy urzędników – podkreślił Wice-
minister Michał Wójcik, gratulując 
Krystianowi Latosikowi odwagi. – 

Zwłaszcza  dla  pracowników  wy-
miaru  sprawiedliwości  jest  Pan 
bohaterem.  Nie  zawahał  się  Pan 
narazić swego zdrowia, by interwe-
niować i pomóc w czasie ataku na 
prowadzącą rozprawę sędzię. Dzię-
kujemy za tę postawę. 
 

      Michał  Wójcik  podkreślił,  że 
ataki  na  przedstawicieli  wymiaru 

sprawiedliwości zdarzały się także 
wcześniej, w 2009 roku był nawet 
przypadek postrzelenia sędziego. – 

Zaraz po tej napaści rozmawiałem z 
Prezesem  Sądu  Rejonowego  w 
Rybniku. Pytałem o zdrowie zaata-
kowanej Pani Sędzi. Na szczęście 
nie wymagała pobytu w szpitalu – 

powiedział Minister. Dodał, że Mi-
nisterstwo  prowadzi  szkolenia  i 

podejmuje wiele innych działań, by 
zapewnić wszystkim pracownikom 
wymiaru  sprawiedliwości  bezpie-
czeństwo. 
 

      W uroczystości wziął też udział 
Minister Środowiska Michał Woś, 
były Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie  Sprawiedliwości,  który 
jest posłem z okręgu rybnickiego. – 

Nasi mieszkańcy wciąż mówią o 
Pana bohaterstwie – zapewnił, gra-
tulując Krystianowi Latosikowi. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” 

dla protokolanta z Sądu Rejonowego w Rybniku 
 

 

      5 marca 2020 r. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad podpisała umowę na za-
projektowanie i budowę odcinka 
autostrady A2 o długości 12 km 
pomiędzy węzłami Kałuszyn i 
Groszki. Jest to pierwsza z 

trzech umów na budowę A2 na 
trasie Mińsk Mazowiecki – Sie-

dlce. Dla kolejnych odcinków 

autostrady A2 od węzła Groszki 
do węzła Gręzów oraz od węzła 
Gręzów do Siedlec trwa postę-
powanie przetargowe.  

      Autostrada A2, która połą-
czy zachodnią i wschodnią gra-
nicę naszego kraju, jest inwesty-
cją o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju gospodarczego Polski. 

Podpisana dziś umowa jest ko-
lejnym dowodem na konse-

kwentną realizację przez obecny 
rząd obietnicy budowy spójnego 
systemu nowoczesnych połą-
czeń drogowych, zwiększające-
go bezpieczeństwo i komfort 
podróży – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adam-

czyk. 

      Zadaniem wykonawcy, fir-

my Intercor,  jest przygotowanie 

projektu budowlanego, uzyska-

 

Rusza realizacja autostrady 

A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce 
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      Krajowa Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego rozpo-

częła postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na rea-
lizację ogólnopolskich szkoleń 
dla nauczycieli w zakresie edu-

kacji dzieci i młodzieży w ob-
szarze bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.  

  

      Systematyczna edukacja o 

bezpieczeństwie ruchu drogo-
wego, efektywna, dobrze przy-

gotowana merytorycznie, a zara-

zem ciekawa dla odbiorcy, jest 

jednym z filarów poprawy bez-
pieczeństwa. Postawialiśmy so-
bie ambitne zadanie podniesie-

nia poziomu wiedzy o brd w 

społeczeństwie, bo to wymiernie 
przekłada się na wzrost bezpie-
czeństwa. Szkolenia dla nauczy-
cieli pozwolą na wsparcie syste-
mu edukacji, dzięki czemu ucz-
niowie zyskają wiedzę o zagro-
żeniach w ruchu drogowym oraz 

jak bezpiecznie w nim uczestni-

czyć  – powiedział przewodni-
czący Krajowej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, 
minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.  

  

      Głównym celem projektu 
jest wyposażenie nauczycieli w 
najnowszą wiedzę i narzędzia 
do prowadzenia zajęć z bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. W 
szkoleniach będą mogli wziąć 
udział nauczyciele kształcący 
dzieci i młodzież na każdym 
etapie nauki (nauczanie przed-

szkolne, szkoła podstawowa i 
ponadpodstawowa). Dzięki pro-
jektowi nastąpi podniesienie 
kwalifikacji, uzupełnienie stanu 
wiedzy oraz doskonalenie umie-

jętności zawodowych nauczy-
cieli, związanych z prowadze-
niem zajęć przygotowujących 
uczniów do świadomego i odpo-
wiedzialnego uczestniczenia w 

ruchu drogowego.  

  

      Podstawy programowe w 

edukacji na każdym etapie nau-
czania, dzięki współpracy Mini-
sterstwa Infrastruktury, Krajo-

wej Rady Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, zostały w 
2017 r. rozszerzone o zapisy 

dotyczące problematyki ruchu 
drogowego.  

  

      Projekt zakłada przeprowa-
dzenie cyklu szkoleń stacjonar-
nych dla ok. 1700 nauczycieli w 

16 województwach oraz prze-
szkolenie ok. 12 tys. osób za 
pośrednictwem platformy e-

learningowej. 

  

      Zakres projektu obejmuje: 

1/. Wdrożenie zintegrowanej 
platformy e-learningowej wie-

dzy o brd. 

2/. Opracowanie materiałów 
szkoleniowych dopasowanych 

do problematyki brd  i odbior-

Ciąg dalszy ze s.1 

 

BRD w szkołach 

szkolenia dla nauczycieli 

nie niezbędnych decyzji, a na-
stępnie budowa autostrady A2 o 
przekroju dwujezdniowym z 

dwoma pasami ruchu i rezerwą 
pod budowę w przyszłości trze-
ciego pasa ruchu. W ramach 

zadania  wybudowany zostanie 

węzeł Groszki. Ponadto powsta-
ną drogi równoległe do obsługi 
przyległego terenu, urządzenia 
ochrony środowiska (np. ekrany 
akustyczne) i bezpieczeństwa 
ruchu drogowego (np. bariery 

energochłonne). 
      Umowa o wartości 499,8 
mln zł zostanie zrealizowana w 

ciągu 36 miesięcy od daty jej 
zawarcia. Przewidywany termin 

ukończenia prac to jesień 2023 
r. 

      Na wschód od Warszawy w 
realizacji znajdują się już dwa 
odcinki autostrady A2 o łącznej 
długości 14,8 km: od węzła Lu-
belska do węzła Konik oraz od 
węzła Konik do obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego. Koszt 
realizacji obu odcinków to 764,3 
mln zł. Planowany termin udo-
stępnienia drogi kierowcom to 
III kw. 2020 r. 

      Trwają przygotowania do 
realizacji kolejnych etapów au-
tostrady A2 od obwodnicy Miń-
ska Mazowieckiego do granicy z 

Białorusią. Prace nad koncepcją 
programową dla odcinków od 
Siedlec przez Białą Podlaską do 
granicy państwa, o łącznej dłu-
gości 95,5 km, zakończą się 
wiosną 2020 r. 
  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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ców oraz zapewnienie stałego 
dostępu do nich. 
3/. Organizację ogólnopolskich 
seminariów dla nauczycieli z 
zakresu obsługi systemu, wiedzy 
o zagadnieniach problemowych 

oraz wykorzystywania materia-

łów szkoleniowych.  
4/. Prowadzenie działań infor-
macyjno-promocyjnych dot. 

realizacji projektu. 

5/. Ewaluację szkoleń. 
6/. Działania w Internecie w 
celu popularyzacji bezpiecznych 

zachowań w ruchu drogowym. 
  

      Dzięki staraniom KRBRD 
powstanie nowe, ogólnopolskie 
narzędzie edukacyjne dla nau-
czycieli. Przed nami wciąż bar-
dzo wiele pracy na rzecz eduka-

cji uczniów o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym. Nowe narzę-
dzie będzie z pewnością nie-
zmiernie pomocne i chętnie wy-
korzystywane przez kadrę nau-
czycielską. Liczę na to, że pro-
jekt będzie platformą ułatwiają-
cą pracę na rzecz podnoszenia 
stanu wiedzy o bezpieczeństwie 

ruchu drogowego w szkołach – 

zaznaczył sekretarz KRBRD 
Konrad Romik.  

  

      Projekt „Ogólnopolskie 
szkolenie dla nauczycieli w za-

kresie edukacji dzieci i młodzie-
ży w zakresie bezpieczeństwa 
ruch drogowego” będzie dofi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-

mu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020. Pro-

jekt będzie realizowany do koń-
ca 2020 r. 

  

      Link do postępowania prze-
targowego: https://www.gov.pl/

web/infrastruktura/bdg-

5251112020jz 

  

*** 

      Jednocześnie na terenie całe-
go kraju organizowane są przez 
KRBRD szkolenia dla samorzą-
dowych zarządców dróg i policji 
„Stosowanie inżynieryjnych 
środków poprawiających bez-
pieczeństwo ruchu drogowego”. 
Celem szkolenia jest podniesie-

nie kwalifikacji, uzupełnienie 
stanu wiedzy oraz doskonalenie 

umiejętności zawodowych w 
projektach organizacji ruchu, w 

tym wypracowanie standardów 
bezpieczeństwa na drodze oraz 
w jej otoczeniu przy użyciu 
urządzeń i najnowszych rozwią-
zań inżynieryjnych poprawiają-
cych bezpieczeństwo uczestni-
ków ruchu drogowego. 
      Projekt zakłada przeszkole-
nie około 3 tys. uczestników, 
dotychczas wzięło w nich udział 
blisko pół tysiąca przedstawicie-
li samorządowych zarządców 
dróg i policji.  
Szczegółowe informacje o szko-
leniu, programy szkoleń oraz 
formularz zgłoszenia znajdują 
się na stronie: 
www.szkoleniabrd.pl  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Wiceminister infrastruktury 

Rafał Weber podpisał 6 marca 
2020 r. dwa aneksy do progra-

mów inwestycyjnych dla odcin-
ków drogi ekspresowej S5 No-
we Marzy – Świecie Południe 
(Dworzysko) oraz Świecie Po-
łudnie – Bydgoszcz Północ 
(Aleksandrowo), zwiększające 
finansowanie tych zadań o 286 
mln zł. Dzięki temu będzie 
możliwe kontynuowanie postę-

powań przetargowych dla obu 
zadań i wyłonienie wykonaw-
ców, którzy dokończą te inwe-
stycje. Oferty otwarte w grudniu 

2019 r. były wyższe od kwoty, 
którą zamierzała przeznaczyć na 
ten cel GDDKiA. 

      Budowa dróg jest procesem 
długotrwałym i skomplikowa-
nym. Czasem zdarzają się nie-
przewidziane okoliczności, któ-
re powodują utrudnienia w ter-
minowym ukończeniu inwesty-

cji. Tak było w przypadku od-
cinków realizowanych w ciągu 
drogi ekspresowej S5, gdzie 

mieliśmy do czynienia z nierze-
telnymi wykonawcami, z który-
mi GDDKiA była zmuszona 
rozwiązać umowę. Niezwłocz-
nie przystąpiliśmy do wyłonie-
nia nowych wykonawców, któ-
rzy wybudują tę tak bardzo po-
trzebną trasę  – powiedział wi-
ceminister Rafał Weber.  

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Bliżej ukończenia S5 

w woj. kujawsko-pomorskim 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bdg-5251112020jz
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bdg-5251112020jz
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/bdg-5251112020jz
http://www.szkoleniabrd.pl


   Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.            czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl             str. 17                   

      W czerwcu 2019 roku, po 

wielokrotnych wezwaniach do 

rzetelnej i zgodnej z umową rea-
lizacji kontraktów na trzech od-
cinkach S5, GDDKiA odstąpiła 

od umów z wykonawcą, firmą 
Impresa Pizzarotti. Wykonawca 

nie wywiązywał się z ustaleń 
kontraktowych dotyczących rea-
lizacji robót zgodnie z określo-

nym harmonogramem oraz nie 

regulował płatności wobec pod-
wykonawców, usługodawców i 
dostawców materiałów.  
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      W sierpniu 2019 r. ogłoszo-
no nowe przetargi na trzy zada-

nia. W marcu 2020 r. planowane 

jest podpisanie umowy na do-

kończenie budowy odcinka S5 
Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) 
- Szubin Północ. Dwa kolejne 
odcinki Nowe Marzy – Świecie 
i Świecie – Bydgoszcz Północ, 
dla których zwiększono finanso-
wanie, są w trakcie przetargu. 
      W ramach odcinka S5 Nowe 

Marzy - Świecie Południe o dłu-
gości 23,3 km powstaną węzły: 
Nowe Marzy, Sartowice, Świe-
cie Północ, Świecie Zachód, 
Świecie Południe oraz MOP 
Święte. 
Odcinek Świecie Południe – 

Bydgoszcz Północ będzie 
miał 22,4 km długości. Zadanie 
to obejmuje budowę węzłów 

Gruczno, Pruszcz i Koronowo 

oraz dwóch MOP-ów: Gruczno 
Wschód i Gruczno Zachód.  
      Obecnie na terenie woje-

wództwa kujawsko-

pomorskiego w realizacji jest 

pięć odcinków S5 o długości 
88,2 km i wartości 3 mld 
zł.  Ukończenie odcinków Byd-
goszcz Błonie (Białe Błota) - 

Szubin Północ, Nowe Marzy – 

Świecie Południe (Dworzysko) i 
Świecie Południe – Bydgoszcz 

Północ (Aleksandrowo) jest pla-
nowane w 2022 r., natomiast 

odcinki S5 Bydgoszcz Opławiec 
(Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie 
(Białe Błota) oraz Szubin Pół-
noc – Żnin Północ (Jaroszewo) 
powinny zostać oddane do ruchu 
jeszcze w tym roku. 

      Droga ekspresowa S5 połą-
czy Wrocław, Poznań, Byd-
goszcz oraz Gdańsk, stając się 
tym samym jedną z głównych 
arterii komunikacyjnych o du-

żym znaczeniu dla gospodarki 
kraju i rozwoju portów Trójmia-
sta. Droga ekspresowa S5 na 

terenie województwa kujawsko-

pomorskiego będzie miała pra-
wie 130 km długości i będzie 
przebiegała od węzła Nowe Ma-
rzy na autostradzie A1 do grani-

cy z województwem wielkopol-
skim. Odcinek ten jest istotną 
częścią sieci transportowej TEN
-T i zapewni powiązanie aglo-
meracji bydgosko-toruńskiej z 
autostradami A1 i A2. 

  

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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      W związku z zagrożeniem 
epidemicznym i rozprzestrze-

nianiem się koronawirusa w 
okresie od 15 marca br. do 24 

marca br. będzie tymczasowo 
przywrócona kontrola gra-
niczna na granicy wewnętrz-
nej. Granicę Polski z Niemca-
mi, Litwą, Czechami i Słowa-
cją będzie można przekraczać 
tylko w wyznaczonych miej-

scach. Kontrole będą również 
prowadzone w portach mor-

skich i na lotniskach. Zarów-
no na granicy wewnętrznej, 
jak i na granicy zewnętrznej 
(przejścia graniczne z Biało-
rusią, Rosją i Ukrainą) zosta-
ną wprowadzone ograniczenia 
dla cudzoziemców na kierun-
ku wjazdowym do Polski. 

  
      Zmiany przy przekraczaniu 

granicy są wprowadzane, aby 
przeciwdziałać rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa SARS-

CoV-2. Chodzi o uniknięcie 
wjazdu na teren Polski osób, 
które mogą stanowić poważne 
zagrożenie dla zdrowia publicz-
nego. 

  

Tymczasowa kontrola 

na granicy wewnętrznej 
  

      Granicę wewnętrzną będzie 
można przekraczać tylko w wy-
znaczonych miejscach, a takich 

miejsc będzie na granicy lądo-
wej w sumie 37: na granicy z 

Czechami – 15, ze Słowacją  – 

5, z Niemcami – 15, z Litwą – 

2. Kontrola graniczna będzie też 

prowadzona w 4 portach mor-

skich oraz na 17 lotniskach. 

Pełna lista stanowi załącznik do 
rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych i administracji w 
sprawie przywrócenia tymcza-
sowo kontroli granicznej osób 
przekraczających granicę pań-
stwową stanowiącą granicę we-
wnętrzną. 
  

      Link do rozporządze-
nia:  http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/434 

  

      Tymczasowa kontrola gra-

niczna będzie prowadzona 
przez funkcjonariuszy Straży 
Granicznej od 15 marca 2020 r. 

do 24 marca 2020r. 

  

      Kwestie związane z przy-
wracaniem kontroli granicznej 

na granicach wewnętrznych 
państw Unii Europejskiej regu-
luje kodeks graniczny Schen-

gen. Zgodnie z art. 28 ust. 1 

kodeksu państwo członkowskie 
może wyjątkowo i w trybie na-
tychmiastowym przywrócić 
kontrolę graniczną na granicach 
wewnętrznych. 
  

      Zakres kontroli dostosowa-

ny będzie odpowiednio do stop-
nia zagrożenia porządku pu-
blicznego lub bezpieczeństwa 
państwa w związku z wystąpie-
niem poważnego zagrożenia dla 
zdrowia publicznego wywoła-
nego koronawirusem SARS – 

CoV-2 (choroba COVID – 19). 

Straż Graniczna będzie realizo-

wać zadania przy użyciu sprzętu 
mobilnego, w oparciu o własne 
zasoby kadrowe oraz we współ-
działaniu z Policją i Państwową 
Strażą Pożarną. 
  

Zawieszenie ruchu graniczne-

go w części przejść na ze-
wnętrznej granicy Polski 

  

      Minister Mariusz Kamiński 
podpisał również drugie rozpo-
rządzenie – w sprawie czasowe-

go zawieszenia lub ograniczenia 

ruchu granicznego na określo-
nych przejściach granicznych. 
Na jego mocy od 15 marca br. 

do odwołania zawieszony zosta-
je ruch graniczny w części 
przejść granicznych z Federacją 
Rosyjską, Republiką Białoruś 
oraz Ukrainą. Chodzi o 7 
przejść z Ukrainą, 5 przejść z 
Białorusią i 2 przejścia z Rosją. 
  

      Wykaz przejść, na których 
zostaje zawieszony ruch gra-

niczny, stanowi załącznik nu-
mer 1 do tego rozporządzenia. 
  

      Link do rozporządzenia: 
http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/435 

  

Ograniczenia dla cudzoziem-

ców przy wjeździe do Polski 
  

      Na przejściach granicz-
nych – zarówno na granicy 
wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej – przy wjeździe do Polski 
wprowadzane zostają ograni-
czenia dla cudzoziemców. 

 

UWAGA: 

Polska wprowadza ograniczenia 

przy przekraczaniu granicy 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435
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      Od 15 marca br. w zakresie 

ruchu osobowego na kierunku 

wjazdowym do Polski na lądo-
wych przejściach granicznych 
oraz w lotniczych i morskich 

przejściach granicznych prze-
kraczać granicę państwową bę-
dą mogli: 
1/. Obywatele RP. 

2/. Cudzoziemcy, którzy są mał-
żonkami albo dziećmi obywateli 
RP albo pozostają pod stałą 
opieką obywateli RP. 
3/. Cudzoziemcy posiadający 
Kartę Polaka. 
4/. Szefowie misji dyplomatycz-

nych oraz członkowie personelu 
dyplomatyczno- konsularnego 

misji, czyli osoby posiadające 

stopień dyplomatyczny oraz 
członkowie ich rodzin. 
5/. Cudzoziemcy posiadające 
prawo stałego lub czasowego 
pobytu na terytorium RP. 

6/. Cudzoziemcy posiadający 
prawo do pracy na terytorium 

RP tj. cudzoziemcy uprawnieni 

do wykonywania pracy na ta-

kich samych zasadach co oby-

watele polscy, posiadający ze-
zwolenie na pracę, zezwolenie 
na pracę sezonową, oświadcze-
nie o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi na teryto-

rium RP. 

7/. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, nieuwzględ-
nionych powyżej, komendant 
placówki Straży Granicznej, po 

uzyskaniu zgody komendanta 

głównego Straży Granicznej 
może zezwolić cudzoziemcowi 
na wjazd na terytorium RP, w 

trybie określonym w ustawie z 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-

cach. 

8/. Cudzoziemcy, którzy prowa-
dzą środek transportu służący do 
przewozu towarów. 
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administra-
cji 

Rzeczypospolitej Polskiej  

  

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 14 
marca 2020 o g.00:04. 

Red. 

  

      Minister Infrastruktury za-

twierdził 12 marca 2020 r. Pro-
gram inwestycji dla obwodnicy 

Wąchocka w ciągu drogi krajo-
wej nr 42. Obwodnica została 
ujęta w Programie budowy 100 
obwodnic i jest jedną z kilkuna-
stu inwestycji planowanych do 

uruchomienia w 2020 r.  

  

      Program budowy 100 ob-

wodnic to poprawa bezpieczeń-
stwa na drogach, wyprowadze-

nie ruchu z zatłoczonych miast, 
czystsze powietrze, mniejszy 

hałas i poprawa przepustowości 
sieci drogowej. Dotrzymujemy 

słowa i zgodnie z zapowiedzią 
dzisiaj zatwierdzamy finansowa-

nie dla pierwszego zadania z 

tego programu – powiedział wi-
ceminister infrastruktury Rafał 
Weber. 

  

      Podstawowym celem budo-

wy obwodnicy Wąchocka jest 
wyprowadzenie ruchu tranzyto-

wego, jaki koncentruje się w 
mieście w ciągu drogi krajowej 
numer 42. Dzięki inwestycji 
nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców, odciążenie ukła-
du komunikacyjnego oraz 

zwiększenie przepustowości 
dróg. Nowa inwestycja ułatwi 
podróże pomiędzy Skarżyskiem-

Kamienną, drogą ekspresową 
S7, Ostrowcem Świętokrzyskim 
i będzie stanowiła nowy ciąg 
DK42 wraz z planowaną ob-
wodnicą Starachowic. Jednocze-

śnie zachowane zostaną najwyż-
sze wymogi ochrony środowi-
ska, zdrowia i życia mieszkań-
ców oraz zrównoważonego roz-
woju. 

  

      W ramach planowanej inwe-

stycji powstanie dwujezdniowy 

odcinek drogi klasy GP 

(głównej o ruchu przyspieszo-
nym) o długości 11,7 km. Nowa 
trasa będzie biegła po północnej 
stronie istniejącej DK42 omija-
jąc Parszów, a następnie po po-
łudniowej stronie istniejącej 
drogi omijając Wąchock. Zapla-
nowano budowę: 4 skrzyżowań 
jednopoziomowych umożliwia-
jących powiązanie obwodnicy z 
istniejącymi drogami powiato-
wymi i gminnymi, dróg dojaz-

Ciąg dalszy ze s.1 

Pierwsza obwodnica 

z Programu budowy 100 obwodnic 

skierowana do realizacji 
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dowych, obiektów inżynierskich 
(wiaduktów, mostów, przepu-
stów, przejść dla dużych i śred-
nich zwierząt, przejścia pod-
ziemnego dla pieszych, ekranów 
przeciwhałasowych), chodni-
ków, elementów bezpieczeń-
stwa i organizacji ruchu drogo-

wego, oświetlenia, kanałów 
technologicznych, odwodnienia 

drogi i kanalizacji deszczowej. 

       Inwestycja jest przygotowa-

na do realizacji. Dla obwodnicy 

opracowano dokumentację pro-
jektową, uzyskano decyzję śro-
dowiskową i decyzję o zezwole-

niu na realizację inwestycji, wy-
konano powierzchniowe bada-

nia archeologiczne oraz wypła-
cono odszkodowania za nabyte 

nieruchomości. Podpisanie 
umowy z wykonawcą trasy jest 
planowane w 2021 r. 

       W ramach Programu budo-

wy 100 obwodnic w wojewódz-
twie świętokrzyskim powstaną 
4 obwodnice: 

1/. Wąchocka w ciągu drogi 
krajowej nr 42. 

2/. Chmielnika w ciągu dróg 
krajowych 73/78. 

3/. Osieka w ciągu drogi krajo-
wej 79.  

4/. Starachowic w ciągu drogi 
krajowej nr 42. 

  

      Więcej o Programie budowy 
100 obwodnic na stronie MI: 

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

infrastruktura/program-budowy-

100-obwodnic-na-lata-2020---

2031  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

   

      Szef MSWiA Mariusz Ka-

miński oraz szef MON Ma-
riusz Błaszczak podpisali roz-
porządzenie zmieniające roz-

porządzenie w sprawie prze-
prowadzenia kwalifikacji woj-

skowej w 2020 r. Na mocy tego 

przepisu kwalifikacja w roku 

2020 r. zostaje zakończona w 

piątek (13 marca br.). Wszyst-
kie wezwania wydane przez 

wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast do stawienia się 
do kwalifikacji wojskowej w 

 

Kwalifikacja wojskowa 

w roku 2020 zostaje zakończona 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
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okresie od 16 marca br. do 30 

kwietnia br. tracą ważność.  
   
      Zakończenie kwalifikacji 
wojskowej jest związane z ryzy-
kiem zarażenia koronawirusem 
powodującym chorobę COVID-

19. Jest to działanie profilak-
tyczne, zapobiegające rozprze-
strzenianiu się wirusa.  
   

      Rozporządzenie przewiduje, 
że dziś (13 marca br.) zakończą 
działanie powiatowe komisje 

lekarskie kwalifikacji wojsko-

wej na terenie całego kraju.      
      Osoby, które otrzymały 
wezwania do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej w 

okresie od 16 marca br. do 30 

kwietnia br. NIE MAJĄ już 
tego obowiązku. Wezwania te 

tracą ważność.  
   

      Szacuje się, że w okresie od 
2 lutego br. do chwili obecnej 

(12 marca br.) powiatowe komi-

sje lekarskie wydały orzeczenia 
lekarskie dla około 35-40 proc. 

osób zobowiązanych do stawie-
nia się do kwalifikacji wojsko-
wej w 2020 r. Natomiast pozo-

stałe osoby zostaną wezwane do 
kwalifikacji wojskowej w 2021r.  

 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

  

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 13 marca 
2020. 

Red. 

 

      Minister  Sprawiedliwości 
zalecił szczególne środki ostroż-
ności we wszystkich podległych 
placówkach  w związku z zagro-
żeniem epidemią koronawirusa 
SARS-CoV-2, stosując wytycz-
ne Głównego Inspektora Sani-
tarnego.   

      Najbliższe dwa tygodnie to 
czas intensywnych działań, któ-
re  mają  zapobiegać  rozprze-
strzenianiu się koronawirusa w 
Polsce.  

      W sądach, placówkach peni-
tencjarnych  i  prokuraturach  

stosowane  są  procedury profi-
laktyki, w tym wzmożonej hi-
gieny, ograniczania kontaktów z 
osobami, które wracają z zagra-
nicy z rejonów zagrożeń, ochro-
ny  zdrowia  osób  pracujących, 
osadzonych i  interesantów.  W 
związku z zachorowaniem  na 
Covid 19  pracownika Sądu Re-
jonowego  w  Janowie  Lubel-

skim,  decyzją   Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego placów-
ka   została  zamknięta  do  24 
marca. Zarządzono również ob-
owiązkową  kwarantannę  pra-

cowników.  38  osób  pozostaje 
pod  opieką  epidemiologów. 
Wszystkie sprawy do Sądu Re-
jonowego, w tym koresponden-

cję,  należy kierować  do Sądu 
Okręgowego w Zamościu.  
      Dzisiaj (11 marca 2020) w 

resorcie sprawiedliwości odbyły 
się video konferencje  z dyrekto-
rami i prezesami sądów w całej 
Polsce,  podczas,  których 
wszystkie placówki raportowały 
wdrożone  procedury  bezpie-
czeństwa, w tym odsuwanie od 
pracy  sędziów  i  pracowników 
wracających z miejsc zagrożo-
nych  epidemią   koronawirusa, 
prowadzenie video przesłuchań 
świadków, ograniczanie udziału 
publiczności w rozprawach, sto-
sowanie  telepracy  w  przypad-

kach potencjalnego zagrożenia, 
umiejscowienie płynów odkaża-
jących dla interesantów i perso-
nelu przed niektórymi placów-
kami czy też decyzje o spraw-
dzaniu  temperatury  interesan-

tów.  
      Ograniczanie  kontaktów  i 
odpowiedzialne informowanie o 

kręgu  zagrożenia,  jest  bardzo 
ważnym i zalecanym sposobem 
przeciwdziałania  epidemii, 
wdrażanym we wszystkich pla-
cówkach resortu sprawiedliwo-
ści.          
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 11 
marca 2020. 

Red. 

 

Przeciwdziałanie zagrożeniu 

epidemii koronawirusa 

w placówkach podległych 

resortowi sprawiedliwości 
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      Z powodu rozprzestrzeniania 

się wirusa  SARS-COV-2 Mini-

sterstwo Sprawiedliwości posta-
nowiło  o  przesunięciu  terminu 
prawniczych  egzaminów  zawo-
dowych –  adwokackiego i rad-

cowskiego, które miały się odbyć 
w dniach 24-27 marca 2020 roku 

oraz konkursu na aplikację uzu-
pełniającą sędziowską w Krajo-
wej Szkole Sądownictwa i Pro-
kuratury  w  Krakowie,  wyzna-

czonego pierwotnie na 2 kwietnia 

2020 roku. Decyzja podyktowa-

na jest troską o bezpieczeństwo i 
zdrowie  zdających  egzamin, 
członków  komisji  egzaminacyj-
nych, obsługi technicznej egza-
minów, a także rodzin tych osób.   
      Nowe terminy egzaminów ad-
wokackiego i radcowskiego zosta-

ną  wyznaczone  niezwłocznie  po 
zmniejszeniu się zagrożenia epide-
miologicznego,  po  wymaganych 

ustawami konsultacjach z Naczel-

ną  Radą  Adwokacką  i  Krajową 
Radą Radców Prawnych. Również 
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądow-
nictwa  i  Prokuratury  podejmie 

niezwłocznie  decyzję  w  sprawie 
terminu przeprowadzenia testu  na 

uzupełniającą  aplikację  sędziow-
ską.  

      Rozumiejąc  trudną  sytuację 
zdających, Ministerstwo Sprawie-
dliwości będzie podejmować moż-
liwe działania, które mogłyby zła-
godzić skutki koniecznego przesu-
nięcia terminu egzaminów. 
      Decyzja o przesunięciu terminu 
egzaminów  została  podjęta  ze 
względu na wzrastający stan za-
grożenia epidemiologicznego oraz 
rekomendacje Głównego Inspekto-
ra  Sanitarnego.  Poprzedziły  ją 
przeprowadzone w pilnym trybie 

konsultacje z samorządem adwo-
kackim i radcowskim. W tej spra-

wie kierowane też były do Mini-

sterstwa liczne  wystąpienia  osób 
przystępujących do egzaminów.  
      Egzaminy prawnicze stanowią 
bardzo ważny, decydujący o dal-
szej drodze zawodowej, etap karie-

ry prawniczej. Ministerstwo Spra-

wiedliwości, zdając sobie sprawę z 
tych poważnych uwarunkowań od 
kilkunastu dni pracowało nad róż-
nymi scenariuszami uwzględniają-
cymi zmieniające się okoliczności, 
a przede wszystkim zalecenia sani-

tarne. Po dokładnej analizie sytua-
cji konieczne okazało się przesu-
nięcie terminu egzaminów. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 12 
marca 2020. 

Red. 
  

 

Przesunięcie terminu egzaminów: 
adwokackiego, radcowskiego  

i uzupełniającego na aplikację sędziowską 

      W trosce o bezpieczeństwo i 
zdrowie obywateli w sądach od 13 
do 31 marca 2020 r. przesuwane 

będą terminy rozpraw w postępo-
waniach, które nie mają naglącego 
charakteru. Rekomendacja ograni-

czenia wokandy do spraw najbar-

dziej pilnych jest wynikiem dzisiej-

szej video-konferencji prezesów 
Sądów Apelacyjnych z udziałem 
wiceministrów sprawiedliwości 

Anny Dalkowskiej i Michała Wój-
cika.  

      Zalecenie przesunięcia wokand 
wynika z konieczności podjęcia 
szczególnych środków ostrożności 
z powodu zagrożenia epidemią 
koronawirusa.  O podjęcie tego 
rodzaju kroków zwrócił się do re-
sortu sprawiedliwości Główny In-
spektor Sanitarny. W związku z 
sytuacją epidemiologiczną wynika-

jącą z rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, zalecił on rozważenie 
możliwości zmiany organizacji 
pracy sądów wszystkich szczebli  
oraz reorganizację sposobu prowa-
dzenia rozpraw sądowych, tak aby, 
o ile to możliwe, ograniczyć do 
niezbędnego minimum bezpośred-
nie służbowe kontakty pracowni-
ków  wymiaru sprawiedliwości z 
innymi osobami (np. podsądnymi, 

 

Komunikat w sprawie 

organizacji pracy sądów 



str. 24              czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r. 

świadkami, rzeczoznawcami).  
      Podczas video-konferencji przy-

chylono się do tych zaleceń. Kon-
kretne decyzje, co do możliwości 
odłożenia terminów rozpraw, nale-
żą jednak wyłącznie do sędziów i 
prezesów sądów, zgodnie z zasadą 
niezawisłości sędziów i niezależno-
ści sądów.  
      W związku z okresowym ogra-
niczeniem rozpoznania spraw Mini-

sterstwo Sprawiedliwości przekaza-
ło do Prezesów Sądów Apelacyj-
nych i Okręgowych listę spraw pil-
nych, które rekomenduje do rozpo-
znania w trybie niecierpiącym 
zwłoki oraz wyłączenie ich z zarzą-
dzeń dotyczących odwoływania 
rozpraw i posiedzeń z udziałem 
stron. 

      Na liście znalazły się następują-
ce kategorie spraw: 

1/. Sprawy w przedmiocie zastoso-

wania i przedłużenia tymczasowego 
aresztowania, sprawy, w których 
orzeczono środek zabezpieczający 
w postaci pobytu w zakładzie psy-
chiatrycznym, sprawy rozpoznawa-

ne w postępowaniu przyspieszonym 
oraz sprawy zagrożone przedawnie-
niem karalności czynu al-
bo przedawnieniem wykonania 

kary, oraz sprawy o zastosowanie 

środka detencyjnego w postaci 
umieszczenia cudzoziemca w strze-

żonym ośrodku lub zastosowania 

wobec niego aresztu dla cudzo-

ziemców, sprawy, w których wyko-
nywana jest kara pozbawienia wol-

ności albo inna kara lub środek 
przymusu skutkujący pozbawie-
niem wolności, jeżeli rozstrzygnię-
cie sądu dotyczy zwolnienia osoby 
pozbawionej wolności z zakładu 
karnego lub aresztu śledczego albo 
jest niezbędne do wykonania takiej 
kary lub środka przymusu w tym 
zakładzie lub areszcie. 
2/. Sprawy o odebranie osoby pod-

legającej władzy rodzicielskiej lub 
pozostającej pod opieką, wymaga-
jące wydania zarządzenia w trybie 
art. 569 § 2 ustawy Kodeks postę-
powania cywilnego, sprawy, 

o których mowa w ustawie o ochro-
nie zdrowia psychicznego, sprawy 

dotyczące umieszczenia nieletniego 
w schronisku dla nieletnich, spra-

wy, w których nieletni został 
umieszczony w schronisku dla nie-

letnich oraz sprawy dotyczące 
umieszczenia małoletniego cudzo-
ziemca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, jak również czyn-
ności z zakresu postępowania wy-
konawczego w wyżej wymienio-
nych sprawach, a także sprawy 
w przedmiocie rozpoznania wnio-

sków o ustanowienie kuratora w 
celu reprezentowania interesów 
małoletnich w postępowaniu przed 
sądem lub innym organem. 
3/. Sprawy, o których mowa w usta-
wie o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwa-

rzających zagrożenie życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych 
osób. 
4/. Sprawy z wniosku, o którym 
mowa w art. 11a ustawy o przeciw-

działaniu przemocy w rodzinie. 
5/. Sprawy związane z wykonaniem 
Europejskiego Nakazu Aresztowa-

nia (ENA). 

6/. Przesłuchania osoby w trybie 
zabezpieczenia dowodu lub co do 

której zachodzi obawa, że nie bę-
dzie można jej przesłuchać na roz-
prawie. 

 

      Co ważne, w zależności od po-
trzeby i pilności, Prezesi sądów 
mogą podejmować decyzje w za-
kresie innych spraw wymagających 
rozpoznania. Ministerstwo Spra-

wiedliwości zwróciło się do wszyst-
kich sądów powszechnych w Polsce 
o zamieszczenie informacji o kate-

goriach pilnych spraw na ich stro-

nie internetowej. 

 

      Czwartkowa (12.03.2020) video

-konferencja to kolejna tego rodzaju 

konsultacja poświęcona działaniom 
prowadzonym w instytucjach zwią-
zanych z resortem sprawiedliwości, 
mających na celu ochronę przed 
rozprzestrzenianiem się koronawi-
rusa Sars-Cov-2.  

      W sądach, placówkach peniten-
cjarnych i prokuraturach  stosowane 

są procedury profilaktyki, w tym 
wzmożonej higieny, ograniczania 
kontaktów z osobami, które wracają 
z zagranicy z rejonów zagrożeń, 
ochrony zdrowia osób pracujących, 
osadzonych i interesantów. Prowa-
dzone są  przesłuchania świadków 
za pomocą video, ograniczany jest 
udział publiczności w rozprawach, 

stosuje się telepracę. W budynkach 
sądów dostępne są płyny odkażają-
ce, zalecane jest sprawdzanie tem-

peratury interesantów. Ogranicza-
nie kontaktów i odpowiedzialne 
informowanie o kręgu zagrożenia, 
jest bardzo ważnym sposobem 
przeciwdziałania epidemii, wdraża-
nym we wszystkich placówkach 
resortu sprawiedliwości. 
      W związku z sytuacją zagroże-
nia epidemiologicznego prosimy 

wszystkich interesantów sądów w 
kraju o śledzenie na bieżąco komu-
nikatów publikowanych na stronach 
sądów rejonowych, okręgowych i 
apelacyjnych, a także administra-
cyjnych, dotyczących organizacji 
pracy tych placówek oraz o bezpo-
średnie kontaktowanie się z sekreta-
riatami tych sądów w sprawach 
niecierpiących zwłoki. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 12 marca 
2020. 

Red. 

 

HUMOR 
 

      Młoda nauczycielka poszła 
przeprowadzić pierwszą lekcję 
z języka polskiego w szkole 
podstawowej. Na wizytację 
pierwszej lekcji poszedł dyrek-
tor szkoły i usiadł w ostatniej 
ławce za Jasiem. 
      Nauczycielka napisała na 
tablicy: Ala ma kota. Odwróci-
ła się i zapytała: Kto przeczyta, 
co napisałam? 

      Pierwszy zgłosił się Jasiu i 
powiedział: Ale ładna pupa. 
      Nauczycielka speszona 

odpowiedziała: Nieprawda. 
Jasiu, bo dostaniesz dwójkę. 
      Zdenerwowany Jasiu sia-

dając odwrócił się i powie-
dział: A TY jak nie wiesz, to 
nie podpowiadaj. 

*** 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjsgaztcltqmfyc4nbtgy2tonbxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjrhe3doltqmfyc4mzsgeytkmrygu
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      Wielka  operacja  logistyczna 

związana z wprowadzeniem w wy-
miarze sprawiedliwości i więzien-
nictwie  środków  bezpieczeństwa 
związanych z ochroną przed roz-
przestrzenianiem się koronawirusa 
przebiega bez zakłóceń – poinfor-

mowali  na  wspólnej  konferencji 
prasowej Minister Sprawiedliwości 
Prokurator  Generalny  Zbigniew 

Ziobro, wiceministrowie Anna Dal-

kowska i Michał Wójcik oraz gen. 
Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny 
Służby Więziennej.  
      Jak  podkreślono,  w   sądach, 
zakładach karnych i innych instytu-
cjach związanych z Ministerstwem 
Sprawiedliwości sprawnie wdraża-
ne są konieczne procedury bezpie-
czeństwa  zdrowotnego  i  ochrony 
epidemiologicznej rekomendowane 

przez Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści, Głównego Inspektora Sanitar-
nego i Prezesów Sądów.  
      Podporządkowanie się tym za-
sadom jest obywatelskim obowiąz-
kiem każdego z nas. A naszym do-
datkowym obowiązkiem, jako ludzi 
odpowiedzialnych za wymiar spra-

wiedliwości, jest zachęcanie każde-
go, kto w tym obszarze się znajdu-
je, do postępowania według reguł 
bezpieczeństwa. Musimy też gwa-
rantować, by te reguły były wpro-
wadzone w życie – mówił minister 
Zbigniew Ziobro.  

      Wiceminister  Michał  Wójcik, 
który jest przedstawicielem resortu 
w Rządowym Zespole Zarządzania 
Kryzysowego odpowiedzialnym za 

więziennictwo, zaznaczył,  że już 
dwa tygodnie temu przygotowane 

zostały wraz z Sanepidem specjalne 
procedury  dotyczące  wszystkich 
osób,  które  trafiają  do  zakładów 
penitencjarnych.  

      Poinformował również,  że za-
kłady  przywięzienne  i  jednostki 

budżetowe  podległe  ministerstwu 
będą   produkować  maseczki 
ochronne, a także mogą uruchomić 
produkcję specjalnych kombinezo-
nów i środków dezynfekujących.  
      Szerokie działania związane z 
reorganizacją pracy sądów i zapew-
nieniem  w  nich  bezpieczeństwa 
zdrowotnego przedstawiła Wicemi-
nister Anna Dalkowska, odpowie-

dzialna na nadzór  nad sądownic-
twem.  

      Ta  operacja  nie  mogłaby  się 
udać bez współpracy i zgodności 
stanowisk  wszystkich  Prezesów 
Sądów Apelacyjnych – podkreśliła.  
      Na  konferencji  szczegółowo 
przedstawiono podjęte działania.  

Sądy 

      Zgodnie  z  ustalonymi  zalece-

niami od dziś (13 marca)  do 31 
marca 2020 r. we wszystkich są-
dach w całym kraju wokandy ogra-
niczone są tylko do najbardziej pil-
nych spraw.  

      Przeprowadzona została szeroka 
akcja informacyjna, dzięki której do 
stron  postępowań  sądowych  oraz 
samorządów zawodów prawniczych 
dotarły  wiadomości  o  sposobie 
funkcjonowania sądów w najbliż-
szym  czasie.  

 

      Rozpowszechniona została lista 
spraw pilnych, które nie mogą być 
przekładane na późniejszy termin, 
jaką Ministerstwo Sprawiedliwości 
przekazało  do  Prezesów  Sądów 
Apelacyjnych i Okręgowych. Są to 
sprawy rekomendowane do rozpo-

znania  w  trybie  niecierpiącym 
zwłoki.  Zostały one wyłączone z 
zarządzeń dotyczących odwoływa-
nia rozpraw i posiedzeń z udziałem 
stron. Są wśród nich m.in. sprawy 
dotyczące  tymczasowego  areszto-
wania,  sprawy rodzinne i opiekuń-
cze,  przeciwdziałania  przemocy 
domowej, wykonania Europejskie-

go Nakazu Aresztowania.  

 

      Zgodnie z zaleceniem Minister-

stwa  Sprawiedliwości  prezesi  są-
dów uruchomili specjalne mechani-
zmy  ochrony  przed  zarażeniem 
koronawirusem.  Stosowane są pro-
cedury wzmożonej higieny i ograni-
czania kontaktów z osobami, które 
wracają z zagranicy z rejonów za-
grożeń. Prowadzone są przesłucha-
nia  świadków za  pomocą  video, 
stosuje się telepracę. W budynkach 
sądowych dostępne są płyny odka-
żające,  mierzona  jest  temperatura 
osób,  które  wchodzą  do  sądów. 
Ograniczono lub wstrzymano dzia-

łanie  biur  obsługi  interesantów i 
czytelni akt sądowych.  

Więziennictwo 

      Procedury związane z przeciw-
działaniem epidemii są skutecznie 
wdrażane od dwóch tygodni i na 
bieżąco dostosowywane do zaleceń 
Głównego Inspektora Sanitarnego.  
      W izolacji przebywa 41 osadzo-

nych,  u  których  nie  stwierdzono 
zarażenia koronawirusem, ale prze-
bywali za granicą w rejonach za-
grożonych epidemią.   Z tych sa-
mych  powodów kwarantannę  do-
mową przechodzi 17 funkcjonariu-
szy Służby Więziennej.  
      Od  12  marca  we  wszystkich 

aresztach  śledczych  i  zakładach 
karnych dokonywany jest profilak-

tyczny  pomiar  temperatury  ciała 
wszystkim osobom wchodzącym na 
ich teren.  Kontroli  poddawani  są 
także  osoby odwiedzające osadzo-
nych.  W  przypadku  stwierdzenia 

temperatury  ciała  przekraczającej 
38 stopni Celsjusza, podejmowana 

jest decyzja o zakazie wejścia na 
teren jednostki.  

W każdej chwili, w zależności od 
zaleceń  służb  sanitarnych,  mogą 
zostać  wprowadzone  obostrzenia 
lub całkowity zakaz widzeń w za-

 

Sądy i więzienia 

sprawne działania 

wobec zagrożenia koronawirusem 
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kładach karnych.  W sytuacji zagro-
żenia epidemią możliwe jest rów-
nież wstrzymanie przepustek i ze-
zwoleń  na  opuszczenie  zakładu 
karnego, w tym wyjść do pracy na 
zewnątrz. 
      Służba Więzienna apeluje, aby 
osoby chcące odwiedzić bliskich w 
zakładach karnych i aresztach śled-
czych, w przypadku wystąpienia u 
nich  objawów  infekcji  górnych 
dróg oddechowych (m.in. gorączki, 
kaszlu, kataru czy duszności) pozo-
stały w domach. 
      Monitorowana jest sytuacja w 

więziennictwie innych państw obję-
tych występowaniem koronawirusa. 
W niektórych krajach więzienia są 
całkowicie  zamykane  dla  osób  z 
zewnątrz.  

Kuratorzy sądowi i specjaliści 
      Reorganizacja   pracy  objęła 
również kuratorów sądowych i Opi-
niodawcze Zespoły Sądowych Spe-
cjalistów. Zgodnie z wytycznymi, 
do niezbędnego minimum ograni-
czane są zlecania wywiadów środo-
wiskowych przez kuratorów sądo-
wych. Dotyczy to też możliwości 
odstąpienia  od  czynności  służbo-
wych,  gdy  podopieczny  kuratora 

zachorował, poddany jest kwaran-
tannie lub stwierdzono chorobę w 
miejscu, gdzie zamieszkuje.  

      Do 27 marca odwoływane są 
badania prowadzone przez Opinio-

dawcze Zespoły Sądowych Specja-
listów. Zespoły, złożone z pedago-
gów, psychologów i lekarzy specja-
listów, zajmują się głównie sporzą-
dzaniem opinii w sprawach rodzin-

nych i opiekuńczych oraz w spra-
wach nieletnich. Zalecenie wstrzy-

mania badań podyktowane jest tro-
ską  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo 
pracowników OZSS oraz osób skie-
rowanych przez sądy na badania, w 
tym dzieci.   

      Od  13  marca  do  odwołania 
wstrzymane zostało także przyjmo-
wanie interesantów w Biurze Infor-
macyjnym  Krajowego  Rejestru 

Karnego oraz Centralnej Informacji 

o Zastawach Rejestrowych, Krajo-

wego Rejestru Sądowego i Ksiąg 
Wieczystych.  Decyzję  podjęto  w 
trosce  o  wspólne  bezpieczeństwo 
zdrowotne.  Informacje  wydawane 

przez Biuro Informacyjne oraz Cen-

tralną  Informację  można  uzyskać 
drogą elektroniczną lub pocztową.  
Podziękowanie za profesjonalizm 

i współpracę 

      Sprawna  reorganizacja  pracy 

wymiaru  sprawiedliwości  została 
potwierdzona  podczas  dzisiejszej 

video-konferencji  prezesów i  dy-
rektorów sądów z kierownictwem 
Ministerstwa  Sprawiedliwości. 
Ustalono, że takie konferencje będą 
odbywać się codziennie, od ponie-
działku do piątku, aż do odwołania.  
      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
pragnie  podziękować  wszystkim 
Prezesom i  Dyrektorom,  a  także 
szeregowym  pracownikom  sądów 
powszechnych w Polsce za odpo-

wiedzialność, pełen profesjonalizm 
i  współpracę  w ostatnich dniach. 
Podjęte  działania służą pracowni-
kom,  osobom  korzystającym  z  
wymiaru sprawiedliwości i wszyst-
kim obywatelom.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 13 marca 
2020. 

Red. 

 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 
na bieżąco monitoruje sytuację w 
sądach powszechnych i pozostaje w 
ścisłym kontakcie z Prezesami Są-
dów Apelacyjnych.  
      Dziś zarekomendowało rozwią-
zania dotyczące rotacyjnej pracy w 
sądach oraz propozycje dotyczące 
rozwiązań mających na celu zacho-
wanie terminów procesowych w 
związku z ograniczeniem działalno-
ści sądów.  
      Ministerstwo Sprawiedliwości 
opracowało również projekt nowe-
lizacji ustawy o przeciwdziałaniu i 

zwalczaniu koronawirusa, która 
umożliwi sprawne funkcjonowanie 
wymiaru sprawiedliwości w sytua-
cjach nadzwyczajnych, gdy z po-

wodu np. kwarantanny dany sąd 
powszechny zostanie całkowicie 
zamknięty. 
      Zmiany umożliwią prezesom  
Sądów Apelacyjnych, a jeśli to nie 
będzie możliwe - Pierwszemu Pre-

zesowi Sądu Najwyższego wyzna-
czanie innych, działających sądów 
do kontynuowania pilnych postępo-
wań. Będzie też możliwość natych-
miastowego delegowania sędziów 
do tych sądów, aby je wzmocnić 

kadrowo. 

      Zmiany te obejmą również sądy 
administracyjne i wojskowe. 

      Nowelizacja szczegółowo okre-
śla rodzaj spraw, które uznaje się za 
pilne i wobec których będzie moż-
na podejmować takie nadzwyczajne 
decyzje – są to m.in. sprawy doty-
czące nieletnich, przemocy w ro-
dzinie czy o tymczasowe areszto-

wanie. 

      Ministerstwo Sprawiedliwości 
podkreśla przy tym, że ani minister, 
ani urząd nie mogą zdecydować o 
zawieszeniu czy ograniczeniu pracy 

sądów. Takie decyzje należą m.in. 

 

Sprawne funkcjonowanie 

wymiaru sprawiedliwości 
w sytuacjach nadzwyczajnych 



Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl              str. 27                                         

 

      Możliwość przekazywania 
między sądami najbardziej 
pilnych zadań, uproszczone 
delegowanie sędziów tam, 
gdzie są największe potrzeby 
kadrowe, wstrzymywanie i 

zawieszanie biegu terminów 
procesowych w wielu spra-

wach – to tylko niektóre z 
nadzwyczajnych przepisów 
dla sądownictwa, których pa-
kiet został przygotowany w 
Ministerstwie Sprawiedliwo-

ści. Przedstawiamy szczegóły 
systemowych rozwiązań, które 
są odpowiedzią na sytuację 
związaną z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa.  
      Celem działań resortu spra-
wiedliwości jest zapewnienie 
funkcjonowania sądów po-
wszechnych, wojskowych i ad-

ministracyjnych w szczególnych 
warunkach związanych z prze-
ciwdziałaniem epidemii. Chodzi 
między innym o zagwarantowa-

nie rozpatrywania w sądach 
spraw pilnych, wymagających 
bezwzględnego rozpoznania. 
Musi być to możliwe również 
wtedy, gdy sąd w danej miej-
scowości będzie na pewien 
okres całkowicie zamknięty, na 
przykład w przypadku koniecz-
ności poddania kwarantannie 
sędziów, asesorów sądowych 
lub pracowników sądu.  

Wsparcie dla sądów 

      Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści zaproponowało rozwiązania 
polegające na możliwości po-
wierzenia wykonywania niecier-

piących zwłoki zadań innemu 
sądowi. Uproszczony został tryb 
delegowania sędziów do innego 
sądu.  Umożliwi to wsparcie 
sądów, które pracują w niedo-
statecznej obsadzie, a rozpozna-

ją sprawy pilne, zarówno własne 
jak powierzone.   

      Nowelizacja szczegółowo 
określa rodzaj spraw, które 
uznaje się za pilne. Są to m.in. 

sprawy dotyczące nieletnich, 
przemocy w rodzinie czy o tym-

czasowe aresztowanie.  

Wstrzymane terminy 

      Projekt zakłada również ure-
gulowanie biegu terminów pro-
cesowych i materialnoprawnych 

oraz kształt niektórych stosun-
ków prawnych w okresie zagro-
żenia epidemicznego. Przewidu-
je wstrzymanie nierozpoczętego 
i zawieszenie rozpoczętego bie-
gu:  

1/. Terminów przewidzianych 
przepisami prawa cywilnego, od 

zachowania których jest uzależ-
nione udzielenie ochrony praw-

nej przed sądem. 
2/. Terminów przedawnienia 
karalności czynu oraz przedaw-
nienia wykonania kary w spra-

wach o przestępstwa, przestęp-
stwa i wykroczenia skarbowe 

oraz w sprawach o wykroczenia. 

3/. Terminów procesowych i 
sądowych w postępowaniach 
sądowych, w tym sądowo-

 

Nadzwyczajne przepisy ustawowe 

dla wymiaru sprawiedliwości 

do prezesa sądu i nowe przepisy nic 
nie zmienią w tym zakresie. 
Niezależnie od rozwiązań dotyczą-
cych powyższych kwestii projekt 
nowelizacji zakłada również uregu-
lowanie biegu terminów proceso-
wych i materialnoprawnych oraz 

kształtu niektórych stosunków 
prawnych w okresie stanu  zagroże-
nia epidemicznego. 

      Szczegółowe propozycje zmian 
ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytua-
cji kryzysowych, zostały już prze-
kazane do Ministerstwa Rozwoju, 

które koordynuje wszystkie prace 
związane z nowelizacją ustawy. 
      Ministerstwo Sprawiedliwości 
podkreśla przy tym, że ani minister, 
ani urząd nie mogą zdecydować o 
zawieszeniu czy ograniczeniu pracy 

sądów oraz wstrzymaniu biegu ter-
minów procesowych i materialno-
prawnych. Wymagają one inter-
wencji legislacyjnej.  

      Ministerstwo Sprawiedliwości 
dziękuje Prezesom wszystkim są-

dów za  współpracę i sprawne dzia-
łanie, a pracownikom sądów, stro-
nom i pełnomocnikom za zrozumie-
nie i wyrozumiałość, a także apelu-
je do wszystkich przedstawicieli 

wymiaru sprawiedliwości o dalszą 
współpracę w tym trudnym czasie.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 17 
marca 2020. 

Red. 
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administracyjnych, postępowa-
niach egzekucyjnych, karnych, 

karno-skarbowych, w sprawach 

o wykroczenia, administracyj-

nych, egzekucyjnych w admini-

stracji, a także terminów w in-
nych postępowaniach prowadzo-
nych na podstawie ustawy. 

Nabór 

na aplikację sędziowską 

      Stworzona została podstawa 
prawna do wyznaczenia nowego 

terminu przeprowadzenia kon-

kursu służącego dokonaniu na-
boru na aplikację uzupełniającą 
sędziowską, jeśli nie będzie 
możliwe jego przeprowadzenie 
w pierwotnie wyznaczonym ter-

minie 2 kwietnia 2020 r. Przewi-

dziano przy tym, że jeżeli prze-
prowadzenie konkursu okaże się 
niemożliwe do 15 lipca 2020 r., 
będzie to równoznaczne z odwo-
łaniem naboru na aplikację uzu-
pełniającą sędziowską, który w 
2020 r. nie zostanie w ogóle 
przeprowadzony. W takim przy-

padku kandydatom zostaną 
zwrócone opłaty uiszczone za 
udział w konkursie. 

Dodatkowe 

urlopy naukowe 

      Zaproponowany został rów-
nież przepis mający na celu 
przyznanie dodatkowych upraw-

nień urlopowych pracownikom, 
którzy przygotowywać się do 
egzaminów adwokackiego i rad-
cowskiego. Początkowo były 
one wyznaczone na 24-27 marca 

2020 r., ale zostały odwołane z 
uwagi na stan zagrożenia epide-
micznego.  

Pomoc dla spółdzielców, człon-
ków wspólnot mieszkaniowych 

i spółek prawa handlowego 

      Kolejne zmiany mają na celu 
umożliwienie działania organom 
spółdzielni, w tym mieszkanio-
wych, oraz wspólnot mieszka-
niowych i spółek prawa handlo-
wego, których członkowie mogą 
być poddani kwarantannie. 
Wprowadzają one możliwość 
głosowania na piśmie lub za po-
średnictwem środków komuni-
kowania się na odległość. 

Więcej kar 

w dozorze elektronicznym 

      Projekt przewiduje także 
zmiany w Kodeksie karnym wy-

konawczym, które znacznie roz-
szerzają dotychczasowe zastoso-
wanie Systemu Dozoru Elektro-

nicznego (SDE). Proponuje się 

podwyższenie górnej granicy 
orzeczonych kar lub sumy kar 

pozbawienia wolności, warun-
kującej możliwość odbycia kary 
pozbawienia wolności w syste-
mie dozoru elektronicznego, do 

18 miesięcy. Obecnie SDE sto-
sowany jest do kar w wymiarze 

do jednego roku pozbawienia 

wolności. 
      Opracowane w Minister-

stwie Sprawiedliwości przepisy 
znajdą się w specjalnej ustawie 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych ni-
mi sytuacji kryzysowych. Projekt 

wraz z uzasadnieniem został 
przekazany do Ministerstwa 

Rozwoju, które koordynuje 
wszystkie prace związane z no-
welizacją tej ustawy. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 19 
marca 2020. 

Red. 

 

 

 

      Ministerstwo Sprawiedliwości i 
Służba Więzienna podejmują kolej-
ne działania chroniące przed roz-
przestrzenianiem się koronawirusa. 
Od dziś (19 marca 2020 r.) obowią-
zuje całkowite ograniczenie wizyt 

we wszystkich zakładach peniten-
cjarnych. Znacząco ograniczono 
również zewnętrzną pracę więź-
niów z wyjątkiem m.in. osób pro-
dukujących maseczki i kombinezo-
ny ochronne oraz pracujących w 
branży spożywczej. Zarządzenie 

Służby Więziennej wydane w poro-
zumieniu z Państwową Inspekcją 
Sanitarną objęło wszystkie areszty 
śledcze, zakłady karne i ich oddzia-
ły zewnętrzne. 
 

      W czwartek przed południem 

 
 

Ograniczenie odwiedzin 

we wszystkich zakładach karnych 
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zakończyła się akcja ograniczania 
odwiedzin więźniów, którą Mini-
sterstwo Sprawiedliwości i Służba 
Więzienna rozpoczęły w poniedzia-
łek. Celem podejmowanych przez 
nas działań jest zapewnienie bez-
pieczeństwa osobom osadzonym 
oraz funkcjonariuszom i pracowni-

kom więziennictwa – mówi mini-
ster Michał Wójcik odpowiedzialny 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
za więziennictwo.  
 

      Dziękuję funkcjonariuszom 
Służby Więziennej za ich wzorco-
wą postawę. Słowa wdzięczności 
kieruję również pod adresem orga-
nizacji związkowych działających 
w Służbie Więziennej. Od początku 
epidemii ofiarnie wspierają nasze 
działania – podkreśla minister Wój-

cik. 

 

      Dyrektor Generalny Służby 
Więziennej gen. Jacek Kitliński 
zapewnił, że formacja na bieżąco 
monitoruje sytuację i jest w stałym 
kontakcie z inspektoratami sanitar-

nymi.  

 

      Działania zmierzające do ogra-
niczenia odwiedzin więźniów były 
prowadzone przez Służbę Więzien-
ną w porozumieniu z Państwową 
Inspekcją Sanitarną. Szczegóły 
akcji zostały omówione w ubiegłym 
tygodniu, podczas spotkania mini-

stra Michała Wójcika z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym Jarosła-
wem Pinkasem. 

 

      Podobne działania podjęto w 

innych krajach. W zamian za ogra-

niczenie wizyt zostaną przygotowa-
ne rekompensaty dla więźniów, m. 
in. w postaci większej ilości roz-
mów telefonicznych oraz szerszej 
możliwości oglądania telewizji. 
 

      Obecnie w 172 więzieniach, 
zakładach karnych i aresztach śled-
czych więzieniach przebywa ponad 
75 tysięcy osób. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 19 
marca 2020. 

Red. 
 

 

      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
pozostaje  w  stałym  kontakcie  z 
prezesami sądów i codziennie mo-
nitoruje sytuację w wymiarze spra-
wiedliwości.  Dzisiaj  (18  marca 
2020 r.)  wiceminister  sprawiedli-

wości  Anna  Dalkowska  wzięła 
udział w kolejnej telekonferencji z 
Prezesami  Sądów  Apelacyjnych. 
Raporty z całej Polski potwierdza-
ją, że sądy pracują spokojnie i bez 
zakłóceń.  
      Prezesi poinformowali,  że zo-
stały  już  wdrożone  przekazane 
wczoraj przez resort sprawiedliwo-

ści  rekomendacje  o  wstrzymaniu 
wysyłania pism sądowych, których 
doręczenie otwiera bieg terminów 
procesowych. Jednocześnie trwają 
prace legislacyjne dotyczące kom-
pleksowego  uregulowania  biegu 

terminów sądowych.  
      Dzięki profesjonalnej współpra-
cy z Prezesami Sądów Apelacyj-
nych wszelkie problemy w sądach 
związane z epidemią koronawirusa 
są na bieżąco rozwiązywane.  
      Dziękujemy Prezesom wszyst-
kim sądów za sprawne działanie, a 
pracownikom  sądów,  stronom  i 
pełnomocnikom za  zrozumienie  i 

wyrozumiałość.  Apelujemy  do 
wszystkich przedstawicieli wymia-

ru sprawiedliwości o dalszą współ-
pracę w tym trudnym czasie.  W 
przypadku  jakichkolwiek  proble-

mów, prosimy o zgłaszanie ich do 
prezesa właściwego sądu. 
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację  otrzymaliśmy  18 
marca 2020. 

Red. 

 

Spokojna sytuacja w sądach 

raport z telekonferencji 

  

      Minister infrastruktury An-

drzej Adamczyk zatwierdził 
aneksy do programów inwesty-

cji dla odcinków drogi ekspre-
sowej S7 od granicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego do węzła 
Miechów (województwo mało-

polskie) oraz Modlin – Czo-

snów (województwo mazowiec-
kie). Dzięki zwiększeniu finan-
sowania dla tych zadań będzie 

 

Ruszy budowa kolejnych odcinków S7 

w Małopolsce i na Mazowszu 
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możliwe zawarcie umów z wy-
konawcami i realizacja inwesty-

cji.  

  

      S7 to jedna z najważniej-
szych arterii komunikacyjnych 

Polski. Bezpieczna i wygodna 

droga ekspresowa połączy porty 
Trójmiasta z południem naszego 
kraju, przyczyniając się do roz-
woju gospodarczego regionów 
położonych wzdłuż tej trasy – 

powiedział minister infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.  

  

S7 

Moczydło – Miechów 
  

      Droga ekspresowa S7 na 

odcinku Moczydło (granica wo-
jewództw świętokrzyskiego i 
małopolskiego) – węzeł Mie-
chów o długości ok. 18,7 km 
będzie miała dwie jezdnie o na-

wierzchni cementowej, po dwa 

pasy ruchu, z rezerwą na trzeci 
pas. Powstaną dwa węzły dro-
gowe: Książ i Miechów, 24 
obiekty inżynierskie i dwa miej-
sca obsługi podróżnych. Zakres 
prac budowlanych obejmuje 

przebudowę infrastruktury tech-
nicznej oraz budowę dróg do-
jazdowych dla zapewnienia po-

łączeń lokalnych oraz urządzeń 
ochrony środowiska. Droga bę-

S7 Moczydło - Miechów. 
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dzie dostosowana do nośności 
nawierzchni 115 kN/oś. 
  

      Zwiększenie finansowania o 
68 mln zł pozwoliło na rozstrzy-
gnięcie przetargu na kontynua-
cję projektowania i budowy te-
go odcinka drogi ekspresowej 

S7. Spośród ośmiu ofert jako 
najkorzystniejsza została oce-
niona ta złożona przez Przedsię-
biorstwo Usług Technicznych 
INTERCOR Sp. z o.o. z Za-

wiercia o wartości 752,9 mln zł 
i z terminem realizacji 31 mie-

sięcy od daty podpisania umo-
wy.  

  

      Budowa drogi ekspresowej 

S7 od granicy województw 
świętokrzyskiego i małopolskie-
go do Krakowa, o łącznej dłu-

gości 55,6 km, została podzielo-
na na 4 odcinki realizacyjne: 

1/. Moczydło – Miechów - 18,7 

km. 

2/. Miechów – Szczepanowice - 

5 km.  

3/. Szczepanowice – Widoma - 

13,1 km.  

4/. Widoma - Kraków (z włą-
czeniem do węzła Igołomska) - 

18,3 km. 

  

      W przypadku odcinka S7 

węzeł Miechów - węzeł Szcze-
panowice trwa procedura odwo-

ławcza od decyzji środowisko-
wej w GDOŚ, jednocześnie pro-
wadzone są prace geologiczne, 
dobiega końca opracowanie 
STEŚ.   
      Prace na odcinku S7 Szcze-

panowice – Widoma rozpoczęły 
się we wrześniu 2019 r. i były 

prowadzone bez większych 
przerw także w okresie zimo-
wym. Obecnie wykonywane są 
wykopy, nasypy i prace przy 

wznoszeniu podpór obiektów 
mostowych. Dla odcinka S7 

Widoma – Kraków trwa proce-
dura uzyskiwania decyzji ZRID 

(zgody na realizacje inwestycji) 

w Urzędzie Wojewódzkim. 
  

S7 Modlin – Czosnów 
  
      Zwiększenie wartości reali-
zowanej inwestycji na drodze 

S7, na odcinku  Modlin – Czo-

snów o 98,4 mln zł pozwoli na 
rozstrzygnięcie postepowania 
przetargowego, w ramach które-
go oferty wykonawców przekro-
czyły kosztorys inwesto-
ra.  Zadaniem wykonawcy bę-
dzie przygotowanie projektu 

S7 Płońsk - Warszawa. 
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budowlanego, uzyskanie nie-

zbędnych decyzji, a następnie 
budowa 9,7 km drogi ekspreso-

wej S7 o przekroju dwujezdnio-

wym z trzema pasami ruchu, 

która powstanie w miejscu obec-
nej drogi krajowej nr 7. Rozbu-

dowane zostaną dwa istniejące 
węzły drogowe: Modlin i Bło-
nie. Konstrukcja mostu na Wiśle 
w Zakroczymiu zostanie uzupeł-
niona o chodnik (w kierunku 

Warszawy) i ścieżkę rowerową 
(w kierunku Gdańska). Ponadto 
wybudowane zostaną drogi rów-
noległe do obsługi przyległego 
terenu, urządzenia ochrony śro-
dowiska i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Podpisanie umowy 

z wykonawcą jest planowane w 
II kwartale 2020 r. 

  
      Budowa drogi ekspresowej 

S7 Płońsk – Czosnów została 
podzielona na 3 odcinki realiza-

cyjne: 

1/. Siedlin - Załuski - 12,9 km. 

2/. Załuski - Modlin - 12 km. 

3/. Modlin - Czosnów - 9,7 km. 

  

      Zadania te są na etapie po-
stępowań przetargowych na wy-
bór wykonawcy robót.  
 

      Zakres prac na odcinku S7 

Płońsk – Czosnów obejmuje 

przygotowanie projektu budow-

lanego, uzyskanie niezbędnych 
decyzji, a następnie budowę pra-
wie 35 km drogi ekspresowej S7 

o przekroju dwu jezdni po 3 pa-

sy ruchu. Wybudowane zostaną 
3 węzły drogowe: Poczernin, 
Przyborowice i Ostrzykowizna, 

a trzy istniejące: Załuski, Mo-
dlin i Błonie zostaną rozbudo-
wane. Wykonawcy inwestycji 

będą mogli zadecydować o wy-
borze nawierzchni trasy głównej 
(betonowej lub bitumicznej).  
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

   

      Podczas spotkania prezy-

dium Rządowego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego zapa-
dła decyzja o otwarciu kolej-
nych przejść granicznych i 
zmianie charakteru kilku już 
działających. Dzięki temu 
ruch na przejściach granicz-
nych będzie odbywał się płyn-
niej, a korki powstałe po przy-
wróceniu kontroli na granicy 
wewnętrznej zostaną rozłado-
wane. I tak granicę z Czecha-
mi będzie można przekroczyć 
na trzech nowych przejściach, 
a granicę z Litwą na dodatko-
wym przejściu w Ogrodni-
kach. Na czterech przejściach 
drogowych z Niemcami roz-

szerzony został zakres ruchu.   
   

      Dodatkowe przejścia wpro-
wadza nowelizacja rozporządze-
nia ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji w sprawie 

przywrócenia tymczasowo kon-
troli granicznej osób przekracza-
jących granicę państwową sta-
nowiącą granicę wewnętrzną. 
Rozporządzenie wchodzi w ży-
cie z dniem ogłoszenia.  
   

Granica z Republiką Czeską 
   

      Na granicy polsko-czeskiej 

będzie można przekroczyć gra-
nicę w trzech kolejnych miej-
scach - w Gołkowicach, Lubaw-
ce i Głuchołazach. Na tych 
przejściach drogowych będzie 
odbywał ruch osobowy i towa-
rowy.  

   

      Tym samym liczba miejsc, 

w których można przekroczyć 
granicę z Republiką Czeską 
zwiększa się do 18.  
   

Granica z Republiką Federal-
ną Niemiec 

   

      Na granicy polsko-

niemieckiej rozszerzony zostaje 

zakres ruchu na czterech drogo-

wych przejściach granicznych: 
Gubin – Guben, Słubice – 

Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn 
nad Odrą – Kietz i Zgorzelec. 

Do tej pory był tam możliwy 
jedynie ruch pieszy. Teraz na 

trzech przejściach będzie możli-
wy ruch pieszy, osobowy i to-

warowy (na przejściach:  Słubi-
ce – Frankfurt nad Odrą, Ko-
strzyn nad Odrą – Kietz oraz 

Zgorzelec). Natomiast na przej-

ściu         

      Gubin – Guben odbywać się 
będzie ruch pieszy i osobowy.  
   

      Wprowadzone zmiany po-

winny usprawnić ruch na grani-
cy z Republiką Federalną Nie-
miec i skrócić czas oczekiwania 
na przekroczenie granicy.  

   

Granica z Republiką Litewską 

 

Uruchamiamy 

kolejne przejścia graniczne 
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      Minister infrastruktury An-

drzej Adamczyk informuje, że 
Polska działając na podstawie 
art. 14 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 561/2006  w sprawie 

harmonizacji niektórych przepi-
sów socjalnych odnoszących się 
do transportu drogowego wpro-

wadza tymczasowe odstępstwa 
od stosowania przepisów art. 6-

7 ww. rozporządzenia w stosun-
ku do kierowców wykonujących 
międzynarodowy transport dro-
gowy osób i rzeczy. Te wyjąt-
kowe środki są uzasadnione 
pandemią  zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2 (COVID-

19).  

      Odstępstwa stosuje się od 18 
marca 2020 r. do 16 kwietnia 

2020 r.  

      Zgodnie z tymi odstępstwa-
mi:  

1/. Dzienny czas prowadzenia 

pojazdu nie może przekroczyć 
11 godzin (odstępstwo od art. 6 
ust.1). 

2/. Tygodniowy czas prowadze-

nia pojazdu nie może przekro-
czyć 60 godzin (odstępstwo od 
art. 6 ust.3). 

3/. Łączny czas prowadzenia 
pojazdu w ciągu dwóch kolej-
nych tygodni nie może przekro-
czyć 96 godzin (odstępstwo od 
art. 6 ust.3). 

4/. Po okresie prowadzenia po-

jazdu trwającym pięć i pół go-

dziny kierowcy przysługuje cią-
gła przerwa trwająca co naj-
mniej czterdzieści pięć minut 
(odstępstwo od art. 7). 
 

      Ze względu na wydłużenie 
czasu prowadzenia pojazdu z 9 

do 11 godzin nie będą miały 
zastosowania odstępstwa w za-
kresie dziennych i tygodnio-

wych okresów odpoczynku. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 18 
marca 2020. 

Red. 

 

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców 

w związku z pandemią koronawirusa 

   

      Na granicy polsko-litewskiej 

dodatkowo będzie można prze-
kroczyć granicę na przejściu 
drogowym w Ogrodnikach. Bę-
dzie się tam odbywał zarówno 
ruch osobowy, jak i towarowy. 

Tym samym granicę z Republi-
ką Litewską będzie można prze-
kroczyć w sumie w trzech miej-
scach. Poza przejściem w 
Ogrodnikach będą to nadal: Bu-
dzisko (drogowe przejście gra-

niczne - ruch osobowy i towaro-

wy) oraz Trakiszki (kolejowe 

przejście graniczne – ruch towa-

rowy).  

   

      Ponadto rozporządzenie 
przewiduje, że w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 

komendant główny Straży Gra-
nicznej może wyrazić zgodę na 
przekraczanie granicy państwo-
wej przez osoby i środki trans-
portu w innych miejscach niż 

określone w załączniku do roz-
porządzenia.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 17 
marca 2020. 

Red. 
 

  

      Minister infrastruktury An-

drzej Adamczyk wystąpił do 
unijnej komisarz ds. transportu 

Adiny Vălean z prośbą o rozwa-
żenie czasowego zawieszenia 
startów i lądowań samolotów 
pasażerskich realizujących regu-

larne loty na lotniskach Unii 

Europejskiej. 

       W swoim wystąpieniu mini-
ster A. Adamczyk zwrócił się o 

 

Apel ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

o zawieszenie regularnych lotów pasażerskich w UE 
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      Mariusz Kamiński, mini-
ster   spraw wewnętrznych i 
administracji zobligował woje-
wodów z regionów przygra-
nicznych do zorganizowania 

pomocy dla osób oczekujących 
na przekroczenie granicy.  
      W rejon punktów kontroli 
granicznej dostarczane są pro-
wiant i woda. W zależności od 
województwa w rozdawanie 
produktów zaangażowana jest 
Straż Graniczna, Policja, żołnie-
rze Wojsk Obrony Terytorialnej 

oraz pracownicy Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Rozstawiane są również 
przenośne toalety. Wojewodo-
wie współpracują z samorząda-
mi z miast przygranicznych.  

      Żeby usprawnić dostarczanie 
prowiantu i wody podróżnym 

prowadzona jest współpraca ze 
stroną niemiecką. Z inicjatywy 
wojewody dolnośląskiego w 
pomoc podróżnym włączył się 
również powiat Görlitz.  
   

      Już wczoraj (17.03.2020) 
podróżnym oczekującym na 
wjazd do Polski przed Jędrzy-
chowicami i Świeckiem pracow-
nicy Orlen Deutschland na proś-
bę MSWiA rozdawali kanapki, 
wodę, napoje energetyczne i 
batony.  

   

      Natomiast dziś (18.03.2020) 
w akcję pomocy włączyły się 
stacje Orlenu zlokalizowane po 

stronie polskiej, które w miarę 
możliwości również przekazują 
żywność i napoje.  
   

      Wczoraj (17.03.2020) zapa-

dła decyzja o otwarciu kolej-
nych przejść granicznych i 
zmianie charakteru kilku już 
działających. Granicę z Czecha-
mi można przekroczyć na trzech 
nowych przejściach, a granicę z 
Litwą na dodatkowym przejściu 
w Ogrodnikach. Na czterech 

przejściach drogowych z Niem-
cami rozszerzony został zakres 
ruchu.  

   

 Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 18 
marca 2020. 

Red. 

 

Prowiant dla osób oczekujących 

na przekroczenie granicy  

pilne podjęcie, we współpracy z 
państwami członkowskimi UE, 
szybkich i zdecydowanych dzia-

łań mających na celu ogranicze-
nie możliwości przenoszenia i 
rozprzestrzeniania się choroby 
w Europie i na całym świecie. 
  

      Unia Europejska stoi przed 

bezprecedensowym wyzwaniem 

związanym z globalnym wybu-
chem pandemii koronawirusa. 

Musimy zapobiegać rozprze-
strzenianiu się wirusa COVID-

19 w skoordynowany sposób, 
fragmentacja wysiłków sprawi, 
że będziemy jeszcze bardziej 
narażeni. Nadszedł już więc 
czas podjęcia odpowiedzialnych 
i solidarnych, a jednocześnie 
bardzo trudnych decyzji – napi-

sał w liście polski minister in-
frastruktury.    

  

      Minister Adamczyk przypo-

mniał, że Polska, mając na uwa-
dze zdrowie i bezpieczeństwo 
obywateli w kraju, ale także w 
Europie i na świecie, wprowa-
dziła ograniczenia w transporcie 
międzynarodowym. 
      Od 15 marca 2020 r. zawie-

szone zostały międzynarodowe 
pasażerskie połączenia lotnicze 
i kolejowe.  (https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

zawieszenie-miedzynarodowych

-polaczen-lotniczych-i-

kolejowych)  

      Zostały także przywrócone 
kontrole graniczne i ogranicze-

nia na wjazd cudzoziemców na 
terytorium Polski. 

      Zgodnie z decyzją rządu, 
prowadzona jest akcja 

#LotDoDomu, dzięki której Po-

lacy wracają do Polski samolo-
tami LOT: (https://

www.lot.com/pl/pl/lot-do-

domu)  

      Wszystkie niezbędne i wia-
rygodne informacje dotyczące 
sytuacji epidemiologicznej moż-
na znaleźć na stronie: https://

www.gov.pl/web/koronawirus  

      Jeśli masz objawy towarzy-
szące koronawirusowi, zadzwoń 
do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej lub na infoli-

nię NFZ: nr tel.: 800 190 590  

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 18 
marca 2020. 

Red. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zawieszenie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych-i-kolejowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zawieszenie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych-i-kolejowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zawieszenie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych-i-kolejowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zawieszenie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych-i-kolejowych
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zawieszenie-miedzynarodowych-polaczen-lotniczych-i-kolejowych
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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      Od prawie roku toczy 

się spór o wysokość opła-
ty zmiennej naliczanej 

przez Wody Polskie za 

pobór wód podziemnych. 
Zdaniem tej instytucji 

ogrody działkowe powin-
ny wnosić opłatę w pod-
wyższonej kwocie we-
dług stawki za pobór wód 
do innych celów niż do 
celów rolniczych i le-
śnych na potrzeby na-
wadniania gruntów i 
upraw. Z powyższą wy-
kładnia nie zgadzają się 
ogrody działkowe i roz-
strzygnięciem sporu mu-
siały się zająć sądy admi-
nistracyjne. 

 

      Zapadło w Okręgu 
Poznańskim już kilka 
wyroków i z satysfakcją 
możemy poinformować, 
że w większości są one 
korzystne dla ROD. Przy-

kładem takiego rozstrzy-
gnięcia niech będzie wy-
rok WSA w Poznaniu ze 

skargi ROD im. 2 Armii 

Wojska Polskiego w Po-

znaniu, który uchyla za-
skarżoną przez ROD de-
cyzję Dyrektora Zarządu 
Zlewni Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w przed-

miocie określenia opłaty 
zmiennej.  

      W uzasadnieniu wy-

roku Sąd podniósł, że 
kluczową w sprawie 
kwestią jest czy pobrane 
na podstawie pozwolenia 

wodno-prawnego wody 

podziemne wykorzystane 

zostały dla celów rolni-
czych na potrzeby na-

wadniania gruntów i 
upraw. Sąd uznał, że na 

gruncie ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i 
leśnych zasadny jest 
wniosek, że wykorzysta-
nie nieruchomości na 
prowadzenie rodzinnego 

ogrodu działkowego mie-
ści się w pojęciu wyko-
rzystania na cel rolniczy. 

Nie można bowiem ogro-
du prowadzić w żadnym 
innym celu, jak np. 

mieszkalny.  

      Zgodzić się więc trze-
ba, że wykorzystanie 
gruntu na potrzeby ROD 

z definicji jest tożsame z 
wykorzystaniem na cele 

rolnicze. Jeżeli bowiem 
zajęcie gruntu przez 
ROD przesądza o tym, że 
staje się on gruntem rol-
nym w rozumieniu usta-

wy, to nie jest możliwe, 
aby funkcjonowanie na 

tym gruncie ROD mogło 
stanowić przesłankę, aby 
był on wykorzystywany 
na „cele nierolnicze”.  
      Wywodząc powyższe 
Sąd uwzględnił także 
zapisy ustawy o rodzin-

nych ogrodach działko-
wych, gdzie z art. 4 wy-

nika, że ROD-y są urzą-
dzeniami użyteczności 
publicznej, służącymi 
zaspokajaniu wypoczyn-

kowych, rekreacyjnych i 

innych potrzeb socjal-

nych członków społecz-
ności lokalnych poprzez 
zapewnienie im po-

wszechnego dostępu do 
ROD oraz działek dają-
cych możliwość prowa-
dzenia upraw ogrodni-

czych na własne potrze-
by, a także podniesienie 
standardów ekologicz-
nych otoczenia.  

      Natomiast art. 5 usta-

Ciąg dalszy ze s.1 

Ile należy płacić za wodę 

z własnych ujęć w ROD? 

Dr inż. Zdzisław Śliwa 
      Ukończył Wydział Chemii i Fizyki 
Technicznej w Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie uzyskując ty-
tuł mgr inż. chemika. 
      Przez ponad 30 lat był wykładow-
cą,  a po obronie pracy doktorskiej ad-

iunktem, następnie szefem Wydziału Na-
ukowo-Badawczego  i dyrektorem Insty-

tutu Nauk Podstawowych w poznańskiej 
uczelni wojskowej. 

      Obecnie prowadzi wykłady w Wyż-
szej Szkole Logistyki i w Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. 

      Jego pasją stały się ogrody działko-
we, gdzie przez 27 lat kierował Rodzin-
nym Ogrodem Działkowym im. 2 Armii 
WP w Poznaniu, który dwukrotnie został 
laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku”. 
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wy przewiduje, że ROD stanowią 
tereny zielone i podlegają ochronie 
przewidzianej w przepisach o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
a także w przepisach dotyczących 
ochrony przyrody i ochrony środo-
wiska.  

      Z kolei art. 3 pkt. 1 ustawy sta-

nowi, że podstawowym celem ro-
dzinnego ogrodu działkowego jest 
zaspokajanie wypoczynkowych i 

rekreacyjnych potrzeb społeczeń-
stwa poprzez umożliwianie prowa-
dzenia upraw ogrodniczych. Tym 

samym z uwagi na ustawową funk-
cję działki zużycie wody w ROD 

następuje w celu nawadniania 
upraw.  

      Zgodnie więc ze wskazanym w 
pozwoleniu wodno-prawnym celem 

poboru wód podziemnych należy 
przyjąć, że pobór ten jest związany 
z podlewaniem upraw na terenie 

ogródków działkowych, które zgod-
nie z art. 5 ustawy o ROD stanowią 
tereny zielone. Sąd podkreślił  tak-
że, że zgodnie z oświadczeniem 
ROD pobrana woda nie podlegała 

żadnemu uzdatnieniu, co potwier-
dza, że pobór wód podziemnych 
jest przeznaczony na cele związane 
z podlewaniem upraw w ROD. 

 

      Godne podkreślenia jest także 
stanowisko WSA, który odnosi się 
do stosowanej niekiedy przy podob-

nych sprawach odmiennej interpre-

tacji kwalifikacji celu poboru wód 
podziemnych w ROD. Zdaniem 

Sądu nadmiernie akcentuje się w 
tych interpretacjach kwestię prowa-
dzenia działalności rolniczej, nie-
słusznie utożsamiając „cele rolni-
cze” w rozumieniu rozporządzenia 

z produkcja roślinną lub zwierzęcą. 
Jest oczywiste, że ROD-y  nie pro-

wadzą działalności rolniczej, jako 
formy działalności zarobkowej. Nie 
można jednak tracić z pola widze-
nia podstawowej funkcji ROD, jaką 
jest prowadzenie upraw ogrodni-

czych. Kwestia rozmiaru produkcji 

i jej ograniczania na rzecz rekrea-

cyjnej funkcji ogrodu nie może tu 
mieć decydującego znaczenia.  
 

      Sąd podkreślił także, że nie bez 
znaczenia są ważne społecznie cele 
rodzinnych ogrodów działkowych z 
zakresu szeroko pojętej ochrony 
przyrody takie jak: przywracanie 

społeczności i przyrodzie terenów 
zdegradowanych, ochrona środowi-
ska i przyrody, oddziaływanie na 
poprawę warunków ekologicznych 
w gminach, kształtowanie zdrowe-
go otoczenia człowieka, tworzenie 
warunków do udostępniania tere-

      Od 2009 r. pełni 
funkcję prezesa Okręgo-
wego Zarządu PZD w 
Poznaniu, a w 2015r. i 

ponownie w 2019r. Zjazd 

Delegatów Polskiego 
Związku Działkowców 
powierzył mu funkcję wi-
ceprezesa PZD w War-

szawie. 
(dop.red.) 

Trzmiel w czasie pracy w Ro-

dzinnym Ogrodzie Działkowym. 
 

Fot. Red. 
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        18 marca 2020 r. minister 

infrastruktury Andrzej Adam-

czyk uczestniczył w wideokon-
ferencji ministrów transportu 
Unii Europejskiej ws. koronawi-

rusa z udziałem Komisarz ds. 
Transportu, Adiny Vălean. Mi-
nistrowie rozmawiali na temat 

działań podejmowanych przez 
poszczególne państwa w zakre-
sie transportu, które mają prze-
ciwdziałać rozprzestrzeniania 
się pandemii COVID-19 oraz 

instrumentów pomocy gospo-
darczej dla przedsiębiorstw tej 
branży. Zwrócono uwagę na 
konieczność zapewnienia cią-
głości działalności gospodar-
czej, zagwarantowania przepły-
wu towarów i łańcucha dostaw, 
szczególnie w odniesieniu do 
produktów medycznych i żyw-
ności.  
      W Polsce w celu przeciw-

działania rozprzestrzenianiu się 
wirusa COVID-19 podjęliśmy 
trudne decyzje, podyktowane 

dbałością o zdrowie publiczne. 
Zadecydowaliśmy o czasowym 
wprowadzeniu restrykcji w za-

kresie wykonywania międzyna-
rodowego transportu pasażer-
skiego w transporcie lotniczym i 

kolejowym – powiedział mini-
ster Andrzej Adamczyk.  

       Podkreślił konieczność pod-
jęcia skoordynowanych i zdecy-
dowanych działań  mających na 

celu zmniejszenie możliwości 
rozprzestrzeniania się pandemii 
koronowirusa w Europie i na 

całym świecie.  
  

      Wymaga to wprowadzenia 

szeregu ograniczeń, w tym w 

transporcie i przy przekraczaniu 

granic. W tej wyjątkowej sytua-
cji zdrowie publiczne ma war-

tość nadrzędną – podkreślił mi-
nister A. Adamczyk.  

  

      Minister zwrócił jednak 
uwagę, że w geście solidarności 
z innymi państwami członkow-
skimi UE Polska stara się za-
pewnić specjalne przejazdy dla 
obywateli innych państw, w tym 
bałtyckich, celem umożliwienia 
im powrotu do swojego kraju. 

W tym celu, w razie konieczno-

ści uruchamiane są specjalne 
pociągi ewakuacyjne.  
      Jednocześnie za niezbędne 
uznał zapewnienie lotniczego, 
kolejowego i drogowego trans-

portu towarów.   
  

      Z uwagi na znaczące konse-
kwencje dla gospodarki wynika-

jące z rozprzestrzeniania się wi-
rusa COVID-19 konieczne są 
działania, które zapewnią wspar-
cie dla wszystkich przedsię-
biorstw dotkniętych skutkami 
COVID-19, w szczególności w 
sektorze transportu. Wsparcie to 

powinno przyjąć różne formy, w 
tym bezpośredniej pomocy ze 
strony UE – zaapelował minister 
A. Adamczyk. 

  

      W wideokonferencji mini-

strów transportu UE uczestni-
czył wiceminister infrastruktury 
Andrzej Bittel oraz wiceminister 

gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Anna Moskwa. 
  

      W poniedziałek 16 marca 
br.  minister A. Adamczyk wy-

stąpił do unijnej komisarz ds. 
transportu Adiny Vălean z proś-
bą o rozważenie czasowego za-
wieszenia startów i lądowań 
samolotów pasażerskich realizu-
jących regularne loty na lotni-
skach Unii Europejskiej: https://

www.gov.pl/web/infrastruktura/

apel-ministra-infrastruktury-

andrzeja-adamczyka-o-

zawieszenie-regularnych-lotow-

pasazerskich-w-ue. Wątek ten 
był także poruszony podczas 
dzisiejszej wideokonferencji 

ministrów. 
  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 18 
marca 2020. 

Red. 

Ciąg dalszy ze s.1 

Wideokonferencja 

ministrów transportu Unii Europejskiej 

nów zielonych dla społeczności 
lokalnych. Należy też zauważyć, 
dodaje Sąd, że w obliczu zachodzą-
cych zmian klimatycznych utrzy-

manie terenów zielonych w niektó-
rych regionach kraju (Kujawy, Lu-

belszczyzna, Mazowsze, Wielko-

polska, Ziemia Łódzka) będzie wy-

magało zapewnienia odpowiednie-
go poziomu nawadniania. 

 

      Niech ten wyrok, jeszcze nie-

prawomocny, będzie przykładem 
dla innych ROD, by walczyć o 
swoje prawa i nie poddawać się 
stosowanej przez różne instytucje 

próby obciążania działkowców nie-
należnymi ciężarami. 
 

dr Zdzisław Śliwa 

prezes Okręgu w Poznaniu  

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/apel-ministra-infrastruktury-andrzeja-adamczyka-o-zawieszenie-regularnych-lotow-pasazerskich-w-ue
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      Minister Mariusz Kamiń-
ski poinformował na czwart-
kowej (19 marca br.) konfe-

rencji prasowej, że dzięki 
działaniom polskich służb 
udało się zmniejszyć korki na 
granicach. Istotnej redukcji 

uległ czas oczekiwania na 
wjazd do naszego kraju od 

strony Niemiec, natomiast na 

przejściach z Czechami, Sło-
wacją i Litwą ruch odbywa się 
na bieżąco, a granice są w peł-
ni przejezdne.  
      Ruch graniczny jest duży, 
bo wielu naszych obywateli 

chce wrócić do domu. To jest 
naturalne, ale zdajemy sobie 

także sprawę, że korki to duża 
uciążliwość – powiedział szef 
MSWiA. – W związku z tym, że 
wczoraj liczba osób oczekują-
cych na wjazd do Polski była 
duża, podjęliśmy przemyślane i 
skuteczne działania, żeby prze-
organizować pracę punktów 
sanitarnych i otworzyć nowe 
przejścia graniczne – dodał mi-
nister Mariusz Kamiński. Jak 
zaznaczył, żadne z działań po-
dejmowanych przez służby nie 
może uchybić procedurom sani-
tarnym.  

Znacznie zmniejszył się czas 
oczekiwania na wjazd do Pol-

ski 
      Wczoraj otwarto dodatkowe 

przejścia graniczne, w tym jed-
no przeznaczone specjalnie do 

przewozu zwierząt. - Działania, 
które przeprowadziliśmy, przy-
niosły efekty. Dziś korki się 

zmniejszyły – powiedział mini-
ster Mariusz Kamiński.  
      Komendant główny Straży 
Granicznej, gen. dyw. SG To-

masz Praga, poinformował, że 
funkcjonariusze skrócili działa-
nia do niezbędnego minimum, 
aby przyspieszyć czas kontroli. 
Wprowadzono dodatkowe siły 
Straży Granicznej i zmieniono 
organizację ruchu. Wczoraj wie-
czorem na wjazd do Polski 

przez przejście w Jędrzychowi-
cach trzeba było czekać około 
30 godzin – dziś czas ten zmalał 
do 8 godzin. Bez przeszkód 
można przekroczyć granicę z 
Czechami, Słowacją i Litwą. W 
Kołbaskowie czas oczekiwania 
także wynosi 8 godzin. – Mam 

nadzieję, że działania, które za-
mierzamy jeszcze podjąć, spo-
wodują dalsze skrócenie kolejek 
– powiedział komendant Straży 
Granicznej. Jednocześnie popro-
sił wszystkich podróżnych o 
wyrozumiałość. Jak wyjaśnił, 
funkcjonariusze muszą dokony-
wać na granicy czynności za-
równo sanitarnych, jak i typowo 
granicznych, a to wymaga cza-

su.  

      Ostatniej doby strażnicy gra-
niczni odprawili w sumie ponad 

65 tys. osób na wszystkich 
przejściach granicznych. Tylko 
na granicach wewnętrznych 
(Niemcy, Czechy, Słowacja, 
Litwa) było to 52 tys. osób, a na 
samo lotnisko im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie przybyło 
wczoraj około 4,5 tys. podróż-
nych.  

Policja kontroluje osoby pod-

dane kwarantannie 
      Komendant główny Policji, 
gen insp. Jarosław Szymczyk, 
powiedział, że przez ostatnie 8 
dni funkcjonariusze przeprowa-

dzili ponad 83 tys. kontroli u 

osób objętych kwarantanną. W 
zaledwie 600 przypadkach 

(mniej niż jeden procent) poli-
cjanci musieli podjąć dodatko-
we czynności, aby wyjaśnić 
wątpliwości. W 21 przypadkach 
funkcjonariusze ustalili, że ist-
nieje uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa zwią-
zanego z niedotrzymaniem kwa-

rantanny – w tych sprawach 

wszczęto postępowanie przygo-
towawcze. W pozostałych przy-
padkach policjanci poinformo-

wali właściwe inspekcje sanitar-
ne o nieprawidłowościach – te-

raz to inspekcje mogą wydać 
decyzje o ukaraniu tych osób. 
Policja także będzie kierować 
do sądów wnioski o ukaranie 
osób, których nieodpowiedzial-
ne zachowanie mogło doprowa-
dzić do zarażenia innych.  
      Kontrole Policji w miej-

scach kwarantanny mają też na 
celu udzielenie pomocy tym, 

którzy potrzebują wsparcia 
związanego m.in. z dostarcza-
niem żywności. Funkcjonariu-
sze przekazują te informacje do 
właściwych instytucji.  
      Policjanci pomagają także w 
działaniach Straży Granicznej. 
Funkcjonariusze pilnują m.in. 
tych miejsc, przez które nie 
można obecnie wjechać do Pol-
ski. Policjantom pomagają żoł-

 

Szef MSWiA: 

Działania służb usprawniły 

kontrole na granicach 
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      Najwięksi narodowi prze-
woźnicy: kolejowy, czyli PKP 
Intercity oraz autokarowy, Polo-

nus, włączają się w akcję 
#LOTdoDomu. Ma to umożli-
wić pasażerom, którzy wylądują 
na warszawskim lotnisku Chopi-

na bezpieczne dojechanie do 

wybranych miast w całej Pol-
sce.   

      Chcemy zapewnić bezpie-
czeństwo wszystkim Polakom 
wracającym do kraju w ramach 
akcji #LOTdoDomu, dlatego 

podjęliśmy decyzję o zaangażo-

waniu przewoźnika kolejowego 
i autobusowego - powiedział 
minister infrastruktury Andrzej 

Adamczyk.  

      Dzięki wsparciu PKP Inter-
city i Polonusa pasażerowie wra-
cający do kraju będą mogli 
sprawniej dostać się z Lotniska 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Narodowi przewoźnicy 

wspierają akcję #LOTdoDomu 

nierze. Prawdopodobnie Policja 

skorzysta także z pomocy woj-
ska w sytuacjach kontroli osób 
objętych kwarantanną.  
      Chciałbym wyrazić uznanie 
dla naszych obywateli za 

ogromną dyscyplinę. Dane doty-
czące tych, którzy odbywają 
kwarantannę, są bardzo budują-

ce. Pokazują, że uświadamiamy 
sobie z jak poważnym zagroże-
niem mamy do czynienia – pod-

sumował minister Mariusz Ka-
miński. Szef MSWiA podzięko-
wał także wszystkim funkcjona-
riuszom zaangażowanym w wal-
kę z koronawirusem.  
 

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 19 
marca 2020. 

Red. 

LotDoDomu hala. 
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Chopina w Warszawie do róż-
nych regionów Polski. 

Wsparcie PKP Intercity 
      Spółka PKP Intercity we 
współpracy z PLL LOT urucha-
mia cztery pociągi specjalne z 
lotniska Chopina w Warszawie 

dla osób przylatujących do kraju 
samolotami czarterowymi orga-

nizowanymi przez PLL LOT. 

Pociągi odjadą w 4 kierunkach: 
do Przemyśla, Bielska-Białej, 
Wrocławia i Kołobrzegu. Składy 
będą zatrzymywać się na wy-
znaczonych stacjach pośrednich, 
co ułatwi podróżnym dotarcie 
do swoich domów. 
1/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Przemyśl  
Trasa przejazdu: Opoczno Płd. – 

Włoszczowa Płn. – Miechów – 

Kraków Gł. – Bochnia – Brze-

sko – Tarnów – Dębica – Rop-

czyce – Sędziszów Małopolski – 

Rzeszów – Łańcut – Przeworsk 

– Jarosław – Radymno – Prze-

myśl 

2/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Bielsko-Biała  
Trasa przejazdu:  Żyrardów – 

Skierniewice – Koluszki – Piotr-

ków Trybunalski – Radomsko – 

Częstochowa – Tarnowskie Gó-
ry – Bytom – Chorzów – Kato-

wice – Tychy – Pszczyna – Cze-

chowice Dziedzice – Bielsko-

Biała  

3/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Wrocław Główny  
Trasa przejazdu: Żyrardów – 

Skierniewice – Koluszki – Łódź 
Widzew – Pabianice – Łask – 

Zduńska Wola – Sieradz – Ka-

lisz – Ostrów Wielkopolski – 

Krotoszyn – Milicz – Oleśnica – 

Wrocław Główny 

4/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Kołobrzeg  

Trasa przejazdu: Legionowo – 

Nowy Dwór Mazowiecki – Cie-

chanów – Mława – Działdowo – 

Iława – Prabuty – Malbork – 

Tczew – Gdańsk Gł. – Sopot – 

Gdynia Gł. – Rumia – Wejhero-

wo - Lębork – Słupsk – Sławno 

– Koszalin – Białogard – Karli-

no – Daszewo – Wrzosowo – 

Jazy – Dygowo – Stramnica – 

Kołobrzeg.  
      Pierwszy odjazd pociągu ze 
stacji Warszawa Lotnisko Cho-

pina zaplanowany został 20 
marca 2020 r.  około godz. 
16:50. 

Wsparcie Polonusa 
      Również od 20 marca 2020 
r. autobusy spółki Polonus, na-
rodowego przewoźnika autoka-
rowego, pomagają pasażerom, 
którzy wylądowali na Lotnisku 
Chopina w dojechaniu do ich 

domów. Do pomocy Polakom 
chcącym bezpiecznie wrócić do 
domów zaangażowanych zostało 
kilkadziesiąt biało-czerwonych, 

komfortowych autokarów Polo-
nusa, które codziennie będą roz-
woziły przylatujących pasaże-
rów do wybranych miast w całej 
Polsce. 

      Połączenia zostaną zorgani-
zowane na trasach: 

LotDoDomu PKPIC. 
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1/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Szczecin   
Trasa przejazdu:  Sochaczew - 

Łowicz – Łódź - Koło – Konin - 

Września – Poznań - Nowy To-

myśl - Gorzów Wielkopolski – 

Szczecin.               

2/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Gdynia     
Trasa przejazdu:  Mława – 

Ostróda – Elbląg – Gdańsk – 

Sopot - Gdynia. 

3/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Suwałki    
Trasa przejazdu:  Ostrów Mazo-
wiecka – Łomża – Zambrów – 

Białystok – Augustów – Suwał-
ki. 

4/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Zamość    

Trasa przejazdu:  Radom – Puła-
wy – Lublin – Zamość. 
5/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Krosno     
Trasa przejazdu:  Radom – San-

domierz – Rzeszów – Krosno. 

6/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Nowy Targ          
Trasa przejazdu:  Radom – Kiel-

ce – Kraków - Nowy Targ. 

7/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Jelenia Góra       
Trasa przejazdu:  Łódź – Łask - 
Zduńska Wola – Sieradz – Zło-
czew – Kępno – Syców – Ole-

śnica – Wrocław – Legnica - 

Jelenia Góra. 
8/. Warszawa Lotnisko Chopi-

na – Koszalin   

Trasa przejazdu:  Płońsk – 

Sierpc – Toruń – Bydgoszcz – 

Piła – Szczecinek – Kosza-

lin.                                 

      Jest to wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom podróżnych, któ-
rzy zgłaszali zapotrzebowanie 
na zapewnienie podróży tzw. 
„ostatniej mili”, czyli transportu 
z Lotniska Chopina w Warsza-

wie do ostatecznego celu podró-
ży. 
      Wszyscy podróżni, którzy 
będą potrzebować dodatkowego 
transportu do swojego miejsca 

zamieszkania poza Warszawą, 
zostaną bezpłatnie przewiezieni 
do wybranych miast na pokła-
dach autokarów Polonus. Aby 
skorzystać z możliwości dodat-

LotDoDomu Polonus. 
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kowego transportu należy po 
przylocie udać się do specjalnie 
oznaczonej strefy z wymienio-

nymi miastami. Koordynatorzy 

będą kierować pasażerów do 
konkretnych autokarów. 

#LOTdoDomu 
      Akcja #LOTdoDomu skie-

rowana jest do wszystkich oby-

wateli RP, którzy ze względu na 
odległość nie są w stanie prze-
kroczyć granicy Polski transpor-
tem kołowym.  

      Polskie Linie Lotnicze LOT 

organizują specjalne loty czarte-
rowe w różne regiony świata, 
aby zabrać naszych obywateli 
do domu. Wszyscy Polacy, któ-
rzy będą chcieli powrócić do 
kraju, a także uprawnieni do 
tego cudzoziemcy, którzy na 
stałe związani są z Polską mogą 
zakupić bilet na przelot za po-
średnictwem platformy interne-
towej LOT-u: www.lot.com. 

Więcej informacji na stronie 
https://lotdodomu.com/   

   

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 
  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 20 
marca 2020. 

Red. 

       Z związku z wprowadze-
niem na terenie całego kraju sta-
nu zagrożenia epidemicznego, 

mając na uwadze zmiany, jakie 
zaistniały w codziennym funk-
cjonowaniu instytucji publicz-

nych, władz samorządowych, 
podmiotów społecznych i bran-
żowych oraz obywateli, Mini-

 

Konsultacje publiczne Programu budowy 

100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia br. 

#100obwodnic_konsultacjewydłużone.JPG 

http://www.lot.com
https://lotdodomu.com/
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      Kierowcy prowadzący po-
jazdy samochodowe w między-
narodowym transporcie drogo-

wym (w tym międzynarodowym 
transporcie kombinowanym), po 

przekroczeniu granicy państwo-
wej, są zwolnieni z odbycia obo-
wiązkowej kwarantanny, o któ-
rej mowa w przepisie § 2 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii. 

  

      O takie rozwiązanie zabiega-
ła branża transportowa - powie-

dział minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk.  

 

      Zwolnienie z odbycia obo-

wiązkowej kwarantanny po 
przekroczeniu granicy państwo-
wej dotyczy również kierowcy 
niebędącego obywatelem pań-

stwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, zatrudnionego przez 

przedsiębiorcę mającego siedzi-
bę na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który legitymuje się 
świadectwem kierowcy. 
       Zwolnienie z odbycia obo-

wiązkowej kwarantanny po 
przekroczeniu granicy państwo-
wej dotyczy również kierowców 
zawodowych w międzynarodo-
wym transporcie drogowym (w 

tym międzynarodowym trans-
porcie kombinowanym) wraca-

jących z zagranicy innymi środ-
kami transportu niż pojazd, któ-
rym jest wykonywany transport 

drogowy:   

1/. W celu odbioru w Rzeczypo-

spolitej Polskiej lub po odebra-

niu za granicą odpoczynku, o 
którym mowa w rozporządzeniu 
(WE) nr 561/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 

marca 2006 r. w sprawie harmo-

nizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do 
transportu drogowego oraz 

zmieniającym rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 

2135/98, jak również uchylają-
cym rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85WE (Dz. Urz. 

UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z 

późn. zm.2)), na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.   

2/. Po przerwie w świadczeniu 
pracy w okolicznościach wska-
zanych w art. 31 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o cza-

sie pracy kierowców (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1412). 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

Informację otrzymaliśmy 21 
marca 2020. 

Red. 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny 

kierowców zawodowych 

sterstwo Infrastruktury podjęło 
decyzję o wydłużeniu do 10 

kwietnia 2020 r. terminu skła-
dania uwag i wniosków w ra-
mach trwających od 14 lutego 
2020 r. konsultacji publicznych 

Programu budowy 100 obwod-

nic na lata 2020-2030.  

 

      Z uwagi na zagrożenie epi-

demiologiczne prosimy o prze-

słanie uwag na zamieszczonym 
na stronie MI formularzu wy-

łącznie drogą elektroniczną na 
adres: konsulta-

cje100@mi.gov.pl  
 

      Więcej o programie na stro-
nie MI: https://www.gov.pl/web/

infrastruktura/program-budowy-

100-obwodnic-na-lata-2020---

2031  
 

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury  

Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 20 
marca 2020. 

Red. 

HUMOR 
 

      Jasiu zaprezentował wujowi 
swoją narzeczoną i po wizycie, 
przy kolejnym spotkaniu sam na 

sam, zapytał wuja: Czy podoba się 

wujowi moja narzeczona??? 

     Wujek poważnie i spokojnie 
odpowiedział siostrzeńcowi: Jasiu 
masz bardzo ładną  narzeczoną, ale 
musisz jej wierzyć zawsze tylko na 
słowo. Nigdy nie możesz jej kon-
trolować i zadawać jakichkolwiek  
pytań. 

      Zdziwiony młodzian zapytał: 
Dlaczego wuju nie mam kontrolo-

wać i zadawać jakichkolwiek py-
tań?    
      Wuj odpowiedział rzeczowo: 
Abyś mógł w dalszym ciągu wie-
rzyć tylko na słowo. 

*** 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-programu-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020-2030
https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031
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Sailly. Ferme de la Cure to 

gospodarstwo, którym zarzą-
dza Association La Seve 

(Stowarzyszenie La Seve) za-

łożone w 2015 r. przez specja-
listów w dziedzinie środowi-
skowej, między innymi botani-
ków, etnologów, hydrologów; 
celem popularyzacji wiedzy 

opartej na nauce o środowisku. 
Ferma ta, choć wiekowa (ma 
300 lat), stała się ośrodkiem 
dydaktycznym dedykowanym 

permakulturze i bioróżnorod-

ności oraz wzorem ekosyste-
mu łączącego człowieka z na-
turą. 
      Transformacja w ogrodnic-

twie na świecie popularyzowa-
na jest również przez stowa-
rzyszenie Terre et Humani-

sme, którego misją jest propa-
gowanie agroekologii, jako 

środka służącego do osiągnię-
cia niezależności żywnościo-
wej ludności w różnych regio-
nach świata oraz do zachowa-
nia zdolności produkcyjnej 

ziemi do wyżywienia człowie-
ka i poprawy warunków jego 
życia.  
https://terre-humanisme.org/ 

 

      Młodzież także angażuje 
się w ochronę środowiska na-
turalnego. Stowarzyszenie stu-

dentów Graines d’Espoir 

włącza się w akcję poszerzania 
świadomości ekologicznej 
wśród młodych pokoleń. 
Członkowie tego stowarzysze-
nia organizują spotkania i wy-

Ciąg dalszy ze s.8 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Vivez Nature 

Paris 

Młodzieżowe stowarzyszenie Graines d'Espoir promujące ekologiczny styl życia. 

https://terre-humanisme.org/
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            Nasiona rzadkich rodzajów warzyw. 

Tłuszcze roślinne będące składnikiem ekologicznych kosmetyków firmy Raillon de Jouvence. 
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Prezentacja bardzo dużego zasobu środków ekologicznych do zwalczania szkodników upraw. 
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Prezentacja ekologicznych systemów nawadniania. Wybór rozwiązań jest ogromny i dotyczy nie 
tylko farm ale również ogrodów i doniczek. 
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cieczki pedagogiczne dla 

uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, aby wpajać 
młodzieży myśl o konieczności 
ochrony środowiska. 
 

      W każdym salonie wystawo-
wym o tematyce ekologicznej 

zobaczyć można stoisko organi-
zacji Greenpeace, która  walczy 

niezwykle aktywnie w obronie 

ekosystemów  w rejonach mórz 
otwartych, niechronionych pra-

wem, a w konsekwencji będą-
cych miejscem grabieży zaso-
bów morskich, w tym połowów 
zwierząt zagrożonych wyginię-
ciem. Organizacja Greenpeace 

staje również w obronie czło-
wieka głosząc hasło: 
ZéroDéchetNucléaire 
(tłumaczenie: Zero odpadów 
atomowych), podkreślając trud-
ny do rozwikłania problem wy-

nikający z produkcji i składowa-
nia ogromnych ilości odpadów 
w elektrowniach atomowych, 

stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzkiego. Orga-
nizacja interesuje się również 
kwestią czystego powietrza i 
zachęca władze miast do naśla-
dowania przykładu Strasburga, 
Grenoble, czy Amsterdamu, któ-
rym udała się transformacja 
transportu miejskiego. 

 

      Część salonu wystawowego 
dedykowana została produktom 
ekologicznym. 

      Na stoiskach dominowały 
artykuły kosmetyczne i środki 
higieny na bazie surowców natu-
ralnych produkowanych metoda-

mi ekologicznymi. Konsumenci  

doceniający znaczenie jakości 
tych artykułów codziennego 
użytku mieli do wyboru różnego 

rodzaju  szampony i kremy „bez 
chemii”, mydła vegan i inne ko-
smetyki nie testowane na zwie-

rzętach i pakowane w opakowa-
nia nadające się do recyklingu.  
 

      Wiele artykułów do pielę-
gnacji skóry i włosów zawierają-
cych zazwyczaj substancje po-

chodzące z destylacji ropy nafto-
wej zastępuje się obecnie przez 
produkty roślinne. Dobroczynne 
właściwości dostrzeżono w ta-
kich produktach, jak tłuszcz ro-
ślin egzotycznych: olejek baoba-
bu, olejek arganowy, masło kari-
te, których produkcja i sprzedaż 
przez małe przedsiębiorstwa 
rodzinne poprawia byt  biednej 

ludności krajów afrykańskich. 
      Olejek jojoba, a właściwie 
wosk jojoba, pochodzący z na-
sion krzewu rosnącego w Ame-
ryce Północnej, został rozsła-

      Szeroki wybór szarego mydła, które można zastosować do różnorodnych celów prozdrowotnych. 



Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.           czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 49                                          

wiony przez francuskie stowa-

rzyszenie Robin des Bois, jako 

substytut tłuszczu wielorybów 
do produkcji kosmetyków, co 
przyczyniło się do znacznego 
ograniczenia połowu wielory-
bów. Robin des Bois nie poprze-
staje na ochronie ssaków mor-
skich, ale też sprzeciwia się za-
bijaniu słoni. Organizacja ta 
przypomniała, że istnieje roślin-
ny substytut kości słoniowej: 
orzech tagua, nasiono palmy 

słoniorośli rosnącej w Ameryce 
Południowej, znany już od daw-
na, ale wyparty z rynku przez 

tworzywa sztuczne. 

      Piękne wyroby z roślinnej 
kości słoniowej można było na-
być na stoisku tej organizacji, 
która dzięki dofinansowaniu 
państwowemu i sprzedaży olej-
ku jojoba i wyrobów z tagua 
finansuje swoją szeroko zakro-

joną  działalność prośrodowi-
skową. 
https://akceptacja.zszywka.pl/u/

anula557/tagua---quot-roslinna-

kosc-sloniowa-394369.html 

 

      Przy wyborze bezpiecznych 

dla zdrowia środków higieny i 
kosmetyków pomocne mogą się 
okazać wskazówki stowarzysze-
nia Association Slow 

Cosmétique, promujące wyroby 
kosmetyczne o gwarantowanej 

jakości ekologicznej. Certyfikat 
Slow Cosmétique otrzymują 
artykuły wolne od substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Ich 

listę organizacja ta umieszcza na 
swojej stronie internetowej 

https://www.slow-

cosmetique.com/  

 

      A celem pełniejszego obra-
zu dodać należy, że kosmetyki 

ekologiczne nie zawierają ta-
kich substancji jak: 

1/. Oleje mineralne: olej parafi-

nowy (Raraffinum Liquidum, 

wazelina (Petrolatum), wosk    

mikrokrystaliczny (Cera Micro-

cristallina), które produkowane 
są poprzez rafinację ropy nafto-
wej; nie dość, że nie są produk-
tami ekologicznymi, to jeszcze 

źle wpływają na skórę przy sto-
sowaniu przez dłuższy czas; 
warto też zauważyć, że wazeli-
na uważana dotychczas za pro-
dukt bezpieczny dla skóry nie 
cieszy się już taką opinią, gdyż 
może powodować alergię kon-
taktowe, opuchliznę, wypryski 
skórne. 
2/. Parabeny (konserwanty). 

3/. Detergenty: Sodium Lauryl 

Sulfat, Sodium Laureth Sulfat – 

nadmiernie wysuszają skórę,    
powodując podrażnienia skóry, 

Przeogromny wybór wyroby z wosku pszczelego o różnorodnych zastosowaniach. 

https://akceptacja.zszywka.pl/u/anula557/tagua---quot-roslinna-kosc-sloniowa-394369.html
https://akceptacja.zszywka.pl/u/anula557/tagua---quot-roslinna-kosc-sloniowa-394369.html
https://akceptacja.zszywka.pl/u/anula557/tagua---quot-roslinna-kosc-sloniowa-394369.html
https://www.slow-cosmetique.com/
https://www.slow-cosmetique.com/
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mają także szkodliwe działanie 
dla środowiska naturalnego;    
Ammonium Lauryl Sulfat, cho-

ciaż dozwolony w niektórych 
kosmetykach, jest również nie-
korzystny dla skóry. 
4/. Triklosan (środek przeciw-
bakteryjny, przeciwgrzybiczy) – 

stosowany w pastach do zębów,   
dezodorantach i mydłach; może 
powodować zburzenia hormo-
nalne, występowanie alergii i 
inne niepożądane skutki. 
      Producenci kosmetyków 
wykorzystują też inne proble-
matyczne substancje, takie jak: 

1/. Ftalany : https://

ekonsument.pl/

a67101_niebezpieczne_ftalany.

html 

2/. Silikony : http://

sklepnaturalny.pl/blog/co-to-sa-

silikony-czyli-silikon-w-

szamponach-i-odzywkach/ 

3/. Dwutlenek tytanu (pigment, 

filtr mineralny nanocząsteczko-
wy): https://sekrety-

zdrowia.org/uwaznie-czytaj-

etykiety-dwutlenek-tytanu-e171/ 

4/. Sole aluminium stosowane w  

dezodorantach (warto wiedzieć, 
że w wersji naturalnej dezodo-
ranty może zastąpić znakomicie 
szczypta sody oczyszczonej 

zwilżonej wodą). 
 

      Kosmetyki i środki higieny 
na bazie surowców naturalnych 
również mogą zawierać niekie-
dy pewne substancje  (głównie 
zapachowe), których skóra mo-
że nie tolerować. Efekt ten wy-
stępuje rzadko i nie stanowi za-
grożenia dla zdrowia, lecz przed 
użyciem poleca się zrobić próbę 
danego produktu na małej po-
wierzchni skóry. 
      Osoby ze skórą bardzo 

wrażliwą, nie tolerującą żad-
nych gotowych kosmetyków 
decydują się na  wyrób wła-
snych kosmetyków w domu 
(metodą DIY, czyli zrób to 
sam). Francuscy klienci mają 
zadanie ułatwione, ponieważ 
istnieje niezwykle popularna 

firma specjalizująca się w sprze-
daży nie tylko kosmetyków w 
stu procentach naturalnych, ale 

też składników do produkcji 
domowej całej gamy kosmety-
ków, poczynając od mydła, pa-
sty do zębów, produktów do 
makijażu, kończąc na lakierach 
do paznokci. https://

fr.wikipedia.org/wiki/Aroma-

Zone 

 

      Produkty naturalne i ekolo-

giczne zdobywają nieustannie 
nowych zwolenników świado-
mych tego, że nasza epoka wy-

W artystycznym wykonaniu metalowe ozdoby służące do dekoracji różnych miejsc. 

https://ekonsument.pl/a67101_niebezpieczne_ftalany.html
https://ekonsument.pl/a67101_niebezpieczne_ftalany.html
https://ekonsument.pl/a67101_niebezpieczne_ftalany.html
https://ekonsument.pl/a67101_niebezpieczne_ftalany.html
http://sklepnaturalny.pl/blog/co-to-sa-silikony-czyli-silikon-w-szamponach-i-odzywkach/
http://sklepnaturalny.pl/blog/co-to-sa-silikony-czyli-silikon-w-szamponach-i-odzywkach/
http://sklepnaturalny.pl/blog/co-to-sa-silikony-czyli-silikon-w-szamponach-i-odzywkach/
http://sklepnaturalny.pl/blog/co-to-sa-silikony-czyli-silikon-w-szamponach-i-odzywkach/
https://sekrety-zdrowia.org/uwaznie-czytaj-etykiety-dwutlenek-tytanu-e171/
https://sekrety-zdrowia.org/uwaznie-czytaj-etykiety-dwutlenek-tytanu-e171/
https://sekrety-zdrowia.org/uwaznie-czytaj-etykiety-dwutlenek-tytanu-e171/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroma-Zone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroma-Zone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroma-Zone
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maga zmiany sposobu konsu-

mowania i porzucenia dotych-

czasowych nawyków konsu-
menckich. Nowy sposób konsu-
mowania przyjęli nie tylko kon-
sumenci indywidualni, ale od 

niedawna produkty nieszkodli-

we dla zdrowia i bezpieczne dla 

środowiska naturalnego wpro-
wadza się w instytucjach użytku 
publicznego, takie jak szpitale i 

żłobki (Ecolo crèche). 
 

      Podczas salonu można za-
znajomić się z dostępnymi pro-
duktami oraz uzyskać szczegó-
łową informację o ich zastoso-
waniach i korzyściach dla zdro-
wia ludzkiego. Powrót do pro-
duktów naturalnych jest nie tyl-
ko korzystniejszy dla zdrowia, 

ale też dla naszej planety, gdyż 

są one biodegradowalne.  
 

      W tym miejscu warto jest 

przytoczyć sentencję: 
„Nie dostaliśmy ziemi od na-
szych rodziców, tylko wypoży-
czyliśmy ją od naszych dzieci” 
– Antoine de Saint-Exupéry. 

 

Tekst i fot.: 

Edwige Pietruch 

Paryż 

Francja 
 

Inne źródła : 

 

https://dziecisawazne.pl/czarna-

lista-skladnikow-w-

kosmetykach/ 

 

http://www.mydloteka.pl/tag/

kostka-szamponowa/ 

 

https://krokdozdrowia.com/jak-

zrobic-szampon-domowej-

roboty/ 

 

https://www.ekodrogeria.pl/

blog/news/naturalny-tusz-do-

rzes-dlaczego-jest-lepszy-od-

drogeryjnego 

 

https://www.pepsieliot.com/jem

-i-chudne/6757/oleje-do-

pielegnacji-od-a-do-z.html 

 

https://5minutdlazdrowia.pl/

wazelina/ 

 

https://zdrowie.gazeta.pl/

Zdro-

wie/7,101580,24793735,e171-

czy-ten-barwnik-jest-

szkodliwy.html 
 

*** 

Afisz stowarzyszenia ROBIN DES BOIS reklamujący olejek jojoba. Pochodzący z nasion krzewu 
rosnącego w Ameryce Północnej, został rozsławiony przez francuskie stowarzyszenie Robin des 

Bois, jako substytut tłuszczu wielorybów do produkcji kosmetyków. 

https://dziecisawazne.pl/czarna-lista-skladnikow-w-kosmetykach/
https://dziecisawazne.pl/czarna-lista-skladnikow-w-kosmetykach/
https://dziecisawazne.pl/czarna-lista-skladnikow-w-kosmetykach/
http://www.mydloteka.pl/tag/kostka-szamponowa/
http://www.mydloteka.pl/tag/kostka-szamponowa/
https://krokdozdrowia.com/jak-zrobic-szampon-domowej-roboty/
https://krokdozdrowia.com/jak-zrobic-szampon-domowej-roboty/
https://krokdozdrowia.com/jak-zrobic-szampon-domowej-roboty/
https://www.ekodrogeria.pl/blog/news/naturalny-tusz-do-rzes-dlaczego-jest-lepszy-od-drogeryjnego
https://www.ekodrogeria.pl/blog/news/naturalny-tusz-do-rzes-dlaczego-jest-lepszy-od-drogeryjnego
https://www.ekodrogeria.pl/blog/news/naturalny-tusz-do-rzes-dlaczego-jest-lepszy-od-drogeryjnego
https://www.ekodrogeria.pl/blog/news/naturalny-tusz-do-rzes-dlaczego-jest-lepszy-od-drogeryjnego
https://www.pepsieliot.com/jem-i-chudne/6757/oleje-do-pielegnacji-od-a-do-z.html
https://www.pepsieliot.com/jem-i-chudne/6757/oleje-do-pielegnacji-od-a-do-z.html
https://www.pepsieliot.com/jem-i-chudne/6757/oleje-do-pielegnacji-od-a-do-z.html
https://5minutdlazdrowia.pl/wazelina/
https://5minutdlazdrowia.pl/wazelina/
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24793735,e171-czy-ten-barwnik-jest-szkodliwy.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24793735,e171-czy-ten-barwnik-jest-szkodliwy.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24793735,e171-czy-ten-barwnik-jest-szkodliwy.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24793735,e171-czy-ten-barwnik-jest-szkodliwy.html
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24793735,e171-czy-ten-barwnik-jest-szkodliwy.html
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      Podawana w mediach infor-

macja, że 20 tys. więźniów na 
mocy nowych przepisów może 
wyjść do domu, gdyż dostaną 
dozór  elektroniczny,  nie  jest 
prawdziwa.  W  rzeczywistości 
krąg osób objętych tym sposo-
bem odbywania kary może roz-
szerzyć się maksymalnie do 12 
tys., z czego 9 tys. kwalifikuje 

się do Systemu Dozoru Elektro-
nicznego już na mocy obecnych 
przepisów.  Nieprawdziwa  jest 
również informacja o przerwach 
w odbywaniu kary na czas epi-

demii.  

      W projekcie, nad którym 
trwają nadal prace, zawarto 
zmianę polegającą na tym, iż 
więźniowie mający łączną sumę 
kar nie przekraczającą 18 mie-
sięcy będą mogli ubiegać się o 
odbywanie kary w systemie do-

zoru elektronicznego. Według 
obecnych przepisów, SDE sto-
sowany jest do kar w wymiarze 

do jednego roku pozbawienia 

wolności. 
 

      Obecnie  w  SDE  odbywa 

karę pozbawienia wolności pra-
wie 5 tys. osób, a dodatkowe 9 
tys. kwalifikuje się do tego. Po 
wprowadzonych zmianach licz-

ba osób kwalifikujących się do 
SDE, a jeszcze nie objętych tym 

rodzajem odbywania kary, może 
wzrosnąć teoretycznie do około 
12 tys. osób.  
      W każdym przypadku decy-
zja należy do sądu penitencjar-
nego.  Osadzony  musi  złożyć 
odpowiedni wniosek, a sąd po-
dejmuje  ewentualną  zgodę  na 
odbywanie  kary  w  SDE,  gdy 

spełniony zostaje szereg warun-
ków zawartych w przepisach.  
      Nie jest prawdą, że projekt 
miałby  przyznawać  możliwość 
kierowania przez więźniów od-
bywających wyroki krótsze niż 
3  lata  pozbawienia  wolności 
„prośby o przerwę w odbywaniu 
kary na czas epidemii”.  
      Zgodnie z rozważanym roz-
wiązaniem,  możliwość  wystą-
pienia z wnioskiem o udzielenie 

skazanemu  przerwy  w  karze 

miałby wyłącznie dyrektor za-
kładu  karnego,  za  akceptacją 
Centralnego  Zarządu  Służby 
Więziennej. Przepis miałby za-
stosowanie wyłącznie w wyjąt-
kowych sytuacjach, gdy jest to 

niezbędne dla ograniczenia ry-
zyka epidemii w zakładzie kar-
nym.  Wniosek taki nie mógłby 
dotyczyć skazanego za przestęp-
stwo umyślne zagrożone surow-
szą karą niż 3 lata pozbawienia 
wolności ani skazanego za prze-
stępstwa popełnione w ramach 

recydywy, zorganizowanej prze-

stępczości  albo  przestępstwa 
stanowiące stałe źródło docho-
du. 

      Co więcej, decyzja sądu pe-
nitencjarnego,  co  do  wniosku 

dyrektora zakładu karnego, mu-
siałaby być poprzedzona ustale-
niem, że uzasadnione jest przy-
puszczenie, że skazany, którego 
dotyczy  wniosek,  będzie  w 
okresie przerwy w karze prze-

strzegał porządku prawnego, a 
także  będzie  się  stosował  do 
wszelkich zaleceń i obowiązków 
nakładanych przez władze sani-
tarne w związku ze zwalczaniem 
epidemii. 

      Rozważane rozwiązanie ma 
więc charakter wyjątkowy i – w 

razie  wprowadzenia  -  będzie  
mogło  zostać  zastosowane  w 
stosunku do bardzo ograniczo-

nej liczby więźniów. Niepraw-
dziwe są więc twierdzenia o rze-
komym  pomyśle  masowego 
„wypuszczania”  więźniów  na 
przerwę w karze.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 23 
marca 2020. 

Red. 

 

Oświadczenie 

w sprawie nieprawdziwych informacji 

o zmianach dotyczących więźniów 

      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
informuje, że u jednej z sędziów 
orzekających w Sądzie Rejonowym 

Katowice-Wschód  potwierdzono 
zakażenie  koronawirusem.  W 
związku z tym, decyzją miejscowej 

Inspekcji  Sanitarnej,  kwarantanną 
zostały objęte osoby, które miały 
bezpośredni kontakt z sędzią. Bu-

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Zamknięty budynek Sądu Rejonowego w Katowicach 
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dynek sądu przy ul. Francuskiej w 
Katowicach pozostaje zamknięty.  
 

      Pani sędzia 17 marca orzekała 
w  trakcie  rozprawy  aresztowej, 

zaliczającej się do spraw pilnych. 
18 marca zgłosiła Prezesowi Sądu 
Rejonowego Katowice-Wschód w 
Katowicach  złe  samopoczucie. 
Władze sądu niezwłocznie poinfor-
mowały o tym fakcie Państwową 
Inspekcję  Sanitarną  oraz  wszyst-
kich uczestników rozprawy, a także 
pracowników,  którzy  mogli  mieć 
kontakt sędzią. Inspektor Sanitarny 
podjął stosowne procedury związa-
ne z zagrożeniem epidemiologicz-
nym.  

 

      Budynek  Sądu  Rejonowego 
przy ul. Francuskiej, decyzją Preze-
sa  i  Dyrektora  Sądu,  został  nie-
zwłocznie  zamknięty,  także  dla 
pracowników sądu.  Wynajęto  fir-
mę,  która  ma  zdezynfekować 
wszystkie pomieszczenia. Pozostałe 
czynności uzależnione są od decy-

zji Inspekcji Sanitarnej.  

 

      Zaplanowane rozprawy zostały 
odwołane i nie będą przeniesione 
do drugiego budynku Sądu Rejono-
wego  Katowice-Wschód,  który 
znajduje się przy ul. Lompy. Podję-
to  taką decyzję,  aby nie narażać 
znajdujących się tam osób na ewen-
tualny kontakt z osobą potencjalnie 
zakażoną.  
 

      Władze sądu są w stałym kon-
takcie z Ministerstwem Sprawiedli-

wości oraz Inspekcją Sanitarną. 
 

      Ministerstwo  Sprawiedliwości 
dziękuje Prezesowi i Dyrektorowi 
Sądu  Rejonowego  Katowice-

Wschód w Katowicach, Prezesowi i 
Dyrektorowi Sądu Okręgowego w 
Katowicach oraz Prezesowi i Dy-

rektorowi  Sądu  Apelacyjnego  w 
Katowicach za szybką i profesjo-
nalną reakcję, w tym podjęcie nie-
zbędnych czynności  mających na 
celu ochronę zdrowia i życia oby-

wateli. 

 

      Resort sprawiedliwości podkre-
śla, że w zeszłym tygodniu do Pre-
zesów Sądów Apelacyjnych prze-
kazano  wykaz  jednostek  peniten-

cjarnych  wyposażonych  w profe-
sjonalny sprzęt do przesłuchań na 
odległość. Może on być wykorzy-
stany do rozpraw aresztowych. Do-

tychczas był stosowany przy czyn-
nościach  procesowych  prowadzo-
nych  przez  Sądy  Okręgowe  z 
udziałem  niebezpiecznych  spraw-
ców. Ponadto w każdym zakładzie 
karnym znajduje się sprzęt do wi-
deokonferencji. 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację  otrzymaliśmy  23 
marca 2020. 

Red. 

 

      Wpadnięcie w niemożliwe 
lub trudne do spłacenia długi 
nie powinno spychać człowie-
ka na margines społeczny i z 
dnia na dzień pozbawiać go 
wszystkiego. Dlatego Minister-

stwo Sprawiedliwości przygo-
towało przełomowe rozwiąza-
nia, które pozwolą takim oso-
bom bezpiecznie wyjść z za-
dłużenia i odbudować normal-
ne życie, bez wiecznego stra-
chu przed komornikiem. No-

we przepisy, zawarte w 

uchwalonej przez Sejm nowe-

lizacji ustawy – Prawo upadło-
ściowe wchodzą dziś w życie.  

      Do tej pory sądy oddalają 
nawet połowę wniosków o ogło-
szenie upadłości konsumenc-
kiej. Opracowane w Minister-

stwie Sprawiedliwości rozwią-
zania radykalnie zmieniają taki 
stan rzeczy, z korzyścią dla  
zwykłego obywatela.  
      1/. Do ogłoszenia upadłości 
wystarczy samo stwierdzenie, 

że dłużnik jest niewypłacalny, 
bo najczęściej oznacza to, że 
potrzebuje on pomocy w po-

wrocie do normalnego życia 

      Główną przyczyną oddala-
nia wniosków, co do których 
sądy podejmują decyzję meryto-
ryczną, było stwierdzenie, że 

wnioskodawca zadłużył się 
umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa. Nie było przy tym 
jednolitego w całym kraju 
orzecznictwa, ocena odbywała 
się bez udziału wierzycieli, a od 
postanowienia sądu nie można 
było finalnie wnieść skargi ka-
sacyjnej.  

      W nowym systemie jest ina-

czej. Wprowadzamy rozwiąza-
nia zbliżone do funkcjonujących 
z powodzeniem np. w Wielkiej 

Brytanii, gdzie w ramach upa-

dłości konsumenckiej w ogóle 
nie bada się przyczyn niewypła-
calności na etapie otwarcia po-
stępowania. Również w Polsce, 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Skuteczna pomoc dla zadłużonych 

dziś (24 mar 2020) wchodzi w życie nowelizacja 

prawa upadłościowego 
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sąd nie będzie już na wstępie 
badał przyczyn niewypłacalno-
ści. Do ogłoszenia upadłości 
wystarczy samo stwierdzenie, że 
dłużnik jest niewypłacalny, bo 
najczęściej oznacza to, że po-
trzebuje on pomocy w powrocie 

do normalnego życia.  
      Przyczyna niewypłacalności 
zostanie zbadana dopiero po 

ogłoszeniu upadłości. Wówczas 
podejmowana będzie decyzja, 
czy możliwa jest odmowa od-
dłużenia, przy czym możliwość 
tę ograniczono do sytuacji celo-
wego działania nakierowanego 
na trwonienie majątku, a więc 
zachowania  wynikającego ze 
złej woli dłużnika i prowadzące-
go do oczywistego pokrzywdze-

nia wierzycieli (np. zaciągnięcie 
kredytu ze świadomością braku 
możliwości jego spłaty i jego 
wydatkowanie na luksusowe 

dobra). 

      Ustalenie innych istotnych 

uchybień w zachowaniu dłużni-
ka nie będzie wyłączało oddłu-
żenia. Będzie natomiast skutko-
wać wydłużeniem planu spłaty 
wierzycieli do 7 lat, w miejsce 

maksymalnie 3 lat spłaty dla 
rzetelnego dłużnika. Nie ulegnie  
zmianie obowiązująca i dzisiaj 
zasada, że pewne zobowiązania 
nie będą mogły być umorzone w 
ogóle, na przykład alimenty, 
naprawienie szkody wynikającej 
z przestępstwa lub wykroczenia, 
czy wynikające z rent z tytułu 
odszkodowania za wywołanie 
choroby, niezdolności do pracy, 
kalectwa lub śmierci. 
      2/. Dłużnik będzie mógł 
zawrzeć porozumienie z wie-
rzycielem bez konieczności 
składania wniosku o upadłość 
      Na wzór brytyjski ustawa 
wprowadza dla konsumenta 

możliwość zawarcia porozumie-
nia z wierzycielami bez ko-

nieczności ogłoszenia upadłości. 
Do tej pory takie porozumienie 

możliwe było jedynie po ogło-

szeniu upadłości dłużnika.  
      Teraz dłużnik będzie mógł 
skorzystać z porozumienia z 
własnej inicjatywy bez uprzed-
niego składania do sądu wnio-
sku o upadłość. Wystarczy, że 
wystąpi do sądu z odpowiednim 
wnioskiem i opłaci zaliczkę na 
koszty postępowania. Będzie to 
możliwe także już po złożeniu 
wniosku. Jeśli sąd uzna, że dłuż-
nik ma szansę na porozumienie 
z wierzycielami, będzie mógł 
wstrzymać rozpoznanie wniosku 
o upadłość na okres do sześciu 
miesięcy. Jeśli porozumienie się 
nie powiedzie – sąd uruchomi 
postępowanie upadłościowe. W 
zawarciu porozumienia poma-

gać będzie doradca z prowadzo-
nej przez Ministerstwo Sprawie-

dliwości listy licencjonowanych 
doradców restrukturyzacyjnych. 
Wynagrodzeniem dla doradcy 

będzie prowizja od kwot uzy-
skanych dla wierzycieli stano-

wiących element porozumienia.  
      Rozwiązanie to odciąży są-
dy, dłużnikowi da możliwość 
oddłużenia bez konsekwencji 
upadłości (np. bez wpisu do re-
jestru dłużników niewypłacal-
nych Krajowego Rejestru Sądo-
wego), a wierzycielom zapewni 

szybsze odzyskanie wierzytel-

ności – w zakresie określonym 
porozumieniem. W Anglii i Wa-

lii notuje się rocznie około 50 
tys. tego typu postępowań, przy 
ok. 11 tys. upadłości konsu-
menckich i ok. 26 tys. całkowi-
tych umorzeń zadłużenia 
(upadłość bezmajątkowa).  
      3/. Z ochrony przed bez-

domnością na równych zasa-
dach będą mogli korzystać 
zarówno konsumenci, jak i 
przedsiębiorcy  
      W pierwszym etapie po 

ogłoszeniu upadłości konsu-
menckiej następuje sprzedaż 
majątku dłużnika (faza likwida-
cyjna). Przed wejściem w życie 
nowych przepisów dłużnik, któ-

remu zlicytowano dom lub 

mieszkanie, nie miał żadnej 
ochrony, jeśli nie był objęty 
upadłością konsumencką. Po 
eksmisji groziła mu bezdom-
ność. Podobnie było w przypad-
ku osoby fizycznej, która sama 
prowadzi działalność gospodar-
czą, nawet jeśli została ogłoszo-
na jej upadłość. W myśl nowej 
ustawy z sumy uzyskanej ze 

sprzedaży domu lub mieszkania 
wydzielana będzie kwota 
(odpowiadająca przeciętnemu 
czynszowi najmu w tej samej 

lub sąsiedniej miejscowości), za 
którą dłużnik będzie mógł przez 
dwa lata wynajmować mieszka-
nie dla siebie i swojej rodziny. 

O wysokości tych kwot będzie 
decydował sąd, uwzględniając 
szczególne okoliczności danej 
sprawy. To rozwiązanie już 
funkcjonowało, ale wyłącznie 
wobec konsumentów. Po wej-
ściu w życie zmian z ochrony 
przed bezdomnością na równych 
zasadach będą mogli korzystać 
zarówno konsumenci, jak i 
przedsiębiorcy.  
      4/. Sąd ustali plan spłaty 
zadłużenia, biorąc pod uwagę 
sytuację dłużnika 
Gdy możliwy do zbycia majątek 
dłużnika (masa upadłości) zosta-
nie sprzedany przez syndyka, 

następuje kolejna faza postępo-
wania – ustalenie planu spłaty 
pozostałego zadłużenia. Plan 
ustalany jest przez sąd z udzia-
łem wierzycieli. Sąd ocenia przy 
tym sytuację dłużnika – jego 

możliwości zarobkowe, ko-
nieczność utrzymania siebie i 
rodziny. Jeśli na przykład ktoś 
wspomaga córkę lub syna na 
studiach, może to zostać 
uwzględnione, czego nie uczy-
niłby komornik. Plan spłaty roz-
pisany jest standardowo na trzy 

lata. Jeśli sąd stwierdzi, że w 
tym czasie dłużnik - przy zacho-

waniu środków koniecznych do 
codziennego życia - nie jest w 
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stanie całkowicie wyjść z dłu-
gów, umarza niemożliwą do 
spłaty część zobowiązań.  
      Nowe regulacje usprawnią i 
przyspieszą oddłużenie. Upa-
dłość konsumencka będzie, co 
do zasady, prowadzona w 

uproszczonej procedurze, bez 

wyznaczania sędziego – komi-

sarza. Dłużnik zawsze będzie 
mógł jednak wnieść do sądu 
skargę na nieprawidłowości w 
prowadzeniu czynności przez 
syndyka. Ponadto dłużnikowi 
będzie można zaproponować 
szybką sprzedaż całego podle-
gającego egzekucji majątku, co 
skróci czas postępowania upa-
dłościowego do minimum.  
      W Kanadzie, porównywal-
nej z Polską pod względem licz-

by ludności, rocznie przeprowa-
dza się ok. 130 tys. postępowań 
związanych z niewypłacalnością 
konsumentów. W USA – ponad 

700 tys., we Francji – ok. 200 

tys., w Anglii i Walii – ok. 90 

tys., w Niemczech – ok. 80 tys. 

W naszym kraju instrument ten 

wciąż szwankuje, gdyż pozwala 
rozwiązać problem zadłużenia 
tylko przez uciążliwą procedurę 
upadłościową, w której koniecz-
ne jest wyznaczenie syndyka i 

sędziego – komisarza, stale nad-

zorującego postępowanie upa-
dłościowe. W 2016 r. mogło 
rozpocząć oddłużenie tylko 
4478  osób (na 8694 złożone 
wnioski o ogłoszenie upadłości), 
w 2017 r.  otwarto 5558 postę-
powań (spośród 11120 wnio-

sków), a w 2018 odpowiednio – 

6659 (spośród 12 719 wnio-
sków). W poprzednich latach 
było jeszcze gorzej (zaledwie 31 
upadłości w 2014 roku), ale stan 
obecny to nadal kropla w morzu 

potrzeb. Dlatego Ministerstwo 

Sprawiedliwości opracowało 
przełomowe zmiany ułatwiające 
wychodzenie z niewypłacalno-
ści.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 24 
marca 2020. 

Red. 

  

      Minister Infrastruktury za-

twierdził do realizacji 10 pro-
gramów inwestycji dla zadań na 
sieci dróg krajowych o łącznej 
wartości 582 mln zł. Są one 
związane z rozbudową odcin-
ków dróg i wzmocnieniem ich 
nawierzchni do przenoszenia 

obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, 
poprawą bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego po-
przez przebudowę skrzyżowań, 
budowę chodników i sygnaliza-
cji świetlnej, budową przepu-
stów i mostów na drogach kra-
jowych, zabezpieczeniem przed 

nadmiernym hałasem komuni-
kacyjnym oraz wyprowadze-

niem nadmiernego ruchu drogo-

wego z obszarów zabudowa-
nych. 

  

      Zadania te będą realizowane 
w 7 województwach: lubuskim, 
opolskim, małopolskim, podla-
skim, wielkopolskim, śląskim i 
zachodniopomorskim.  

  

Województwo lubuskie 
  

      Rozbudowa DK 92 w po-

bliżu m. Wilkowo polegająca 
na rozbiórce istniejącego i bu-
dowie nowego wiaduktu nad 

PKP wraz z dojazdem 
      Zadanie polega na budowie 

nowego wiaduktu nad linią ko-
lejową oraz likwidacji niebez-
piecznego skrzyżowania po-
przez zastąpienie go rondem.  
Okres realizacji: 2023-2025 

  

      Rozbudowa DK 27 na odc. 

Wilkanowo – Zielona Góra 
      Zakres zadania obejmuje 

podniesienie nośności na-
wierzchni drogi do 11,5 kN/oś, 
poszerzenie jezdni, budowę ka-
nału technologicznego oraz 
przebudowę oznakowania i 
urządzeń BRD.  
      Okres realizacji: 2022-2023 

  

      Rozbudowa DK 27 na odc. 

Świdnica – Wilkanowo 
      Zakres zadania obejmuje 

podniesienie nośności na-
wierzchni do 11,5 kN/oś, posze-
rzenie jezdni, przebudowę 
skrzyżowań, rozbudowę zatok, 
przebudowę istniejących prze-
pustów, budowę kanału techno-
logicznego oraz aktualizację 
oznakowania i urządzeń BRD.   

Ciąg dalszy ze s.1 

582 mln zł 
na modernizację dróg krajowych 
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Okres realizacji: 2024-2027 

  

Województwo opolskie 
  

      Budowa ekranów aku-
stycznych w ciągu DK 88 w m. 
Sieroniowice  
      Zadanie polega na budowie 

ekranów w celu ograniczenia 
oddziaływania akustycznego 
drogi krajowej nr 88 w rejonie 

posesji zlokalizowanych w Sie-

roniowicach przy ul. Zielonej 2 i 

3. 

Okres realizacji: 2021  

  

Województwo małopolskie 
  

      Rozbudowa DK 28 na odc. 

Nowy Sącz - Ropa 

      Zadanie obejmuje podniesie-

nie nośności nawierzchni drogi 
krajowej nr 28 o łącznej długo-
ści ok. 24,2 km do 11,5 kN/oś. 
Ponadto w ramach inwestycji 

zaplanowano przebudowę trzech 
skrzyżowań z drogami samorzą-
dowymi, pięciu obiektów mo-
stowych, przepustów drogo-
wych, poprawę parametrów 
urządzeń technicznych drogi, 
budowę i przebudowę chodni-
ków i ścieżek pieszo-

rowerowych, budowę pasów 
wyprzedzania, wykonanie kana-

łu technologicznego, zatok auto-
busowych, przebudowę istnieją-
cych zjazdów i wzmocnienie 
korpusu drogi przez stabilizację 
osuwisk. 

Okres realizacji: 2024–2027 

  

      Rozbudowa DK 28 na odc. 

Ropa – granica woj. małopol-
skiego 
      W ramach zadania przewi-

dziano podniesienie nośności 
drogi krajowej nr 28 o długości 
17,5 km do 11,5 t, przebudowę 
trzech obiektów mostowych, 
przebudowę przepustów, wyko-
nanie kanałów technologicz-
nych, budowę zatok autobuso-
wych, chodników i ciągów pie-
szo-rowerowych, wzmocnienie 

korpusu i stabilizację osuwisk, 
przebudowę istniejących zjaz-
dów.  
Inwestycja nie obejmuje odcin-

ka o długości 7,3 km w Gorli-

Mapa inwestycji drogowych w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25.03.2020. 
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      Przestrzeń powietrzna nad 
Polską jest otwarta, ruch tranzy-
towy nad Polską odbywa się 
przez cały czas, a do Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC) 

oraz Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP) nie wpły-
nęła prośba ze strony rosyjskiej 
o zgodę na przelot dla takiego 
lotu.  

      Zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem Rady Mini-
strów w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej stanu zagrożenia epide-

micznego oraz NOTAM, od 15 

marca 2020 roku zostały ograni-
czone międzynarodowe połą-
czenia lotnicze z i do Polski, 

natomiast ruch tranzytowy nad 

Polską odbywa się cały 
czas.  Do Polski cały czas mogą 
wlatywać linie czarterowe z 
polskimi obywatelami na pokła-
dzie oraz rejsy w ramach pro-

gramu #LOTdoDomu. Zarówno 
ULC, jak i PAŻP nie ogranicza-
ją lotów humanitarnych i wyko-
nywanych w celu ochrony rato-

wania życia lub zdrowia ludz-
kiego, a także cargo. 

      Wszystkie instytucje lotni-

cze w kraju podejmują działania 
mające na celu ograniczanie 
rozprzestrzeniania się korona-
wirusa, zgodnie z zaleceniami 

Rządu RP oraz Głównego In-
spektora Sanitarnego. 

  

Szymon Huptyś  
Ministerstwo Infrastruktury 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 24 
marca 2020. 

Red. 

 

 

Komunikat 
w związku z nieprawdziwymi informacjami 

na temat zamknięcia przestrzeni powietrznej 

cach, który realizowany jest w 
ramach odrębnego zadania, dla 
którego Minister Infrastruktury 
uzgodnił program inwestycji 10 
października 2019 r. 
      Okres realizacji: 2024-2027 

  

Województwo podlaskie 

  

      Rozbudowa DK 16 na odc. 

Giby – Ogrodniki (granica 

państwa) 
      Zadanie obejmuje podniesie-

nie nośności nawierzchni drogi 
do 11,5 kN/oś, z odseparowa-
niem ruchu pieszych i rowerzy-

stów, budowę nowych zatok 
autobusowych, przebudowę 
skrzyżowań. Efekt sieciowy zo-
stanie osiągnięty dzięki moder-
nizacji ciągu DK 16 od Augu-
stowa do granicy państwa w 
Ogrodnikach.   

      Okres realizacji: 2021-2022 

  

Województwo opolskie 

  

      Budowa obwodnicy m. Ka-

mionna w ciągu DK 24 
      Zadanie polega na budowie 

obwodnicy Kamionnej wraz z 

budową mostu na rzece Ka-
mionka, kanału technologiczne-
go, przepustów oraz systemu 
odwodnienia drogi. 

      Okres realizacji: 2027-2029 

  

Województwo śląskie 
  

      Budowa zabezpieczeń 
przeciwhałasowych wzdłuż 
DK 86 w Będzinie na wysoko-
ści ulic: Hutniczej, Mickiewi-
cza i Wolności od km 11+704 
do km 12+915 
      Zadanie obejmuje budowę 
ekranów akustycznych w Będzi-
nie na wysokości ulic Hutniczej, 
Mickiewicza i Wolności. Inwe-
stycja wpłynie na zmniejszenie 
hałasu i poprawę komfortu życia 
mieszkańców. 

      Okres realizacji: 2022 

  

Województwo zachodniopo-
morskie 

 

      Przebudowa przepustu w 

ciągu DK 20 w m. Chociwel 
      W ramach zadania rozebrane 

zostaną stare, zniszczone głowi-
ce przepustu, zostanie wykona-

ny nowy przepust wraz z urzą-
dzeniami poprawiającymi bez-
pieczeństwo ruchu drogowe-
go  bariery, barieroporęcze, 
oznakowanie). 

      Okres realizacji: 2021 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 25 
marca 2020. 

Red. 
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      W wyniku zmian wprowa-

dzonych przez operatorów kart 
płatniczych posiadacze kart Vi-
sa i Mastercard mogą płacić 
zbliżeniowo, bez konieczności 
wprowadzania kodu PIN do 

kwoty 100 zł. W związku z tym 
operator systemu viaTOLL od 

25 marca 2020 r. do odwołania 
obniża kwotę wymaganego, 
minimalnego doładowania kon-
ta dla płatności bezgotówko-
wych. Ma to na celu ogranicze-

nie rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa i umożliwienie doła-
dowania konta we wszystkich 

Miejscach Obsługi Klienta bez 
konieczności wprowadzania 
kodu PIN. Obecnie minimalna 

kwota doładowania w kanale 
bezgotówkowym wynosi 90 zł. 
 

      Pełna lista wszystkich 
Miejsc Obsługi Klienta znajduje 
się w zakładce Obsługa Klien-
ta.   
W celu zlokalizowania najbliższe-

go Miejsca Obsługi Klienta skorzy-
stać można również z wyszukiwar-

ki Miejsc Obsługi Klienta.  

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 25 
marca 2020. 

Red. 

 

Doładowanie konta viaTOLL 

możliwe bez kodu PIN 

   

      Kontrola graniczna na 

granicy wewnętrznej (z Niem-
cami, Litwą, Czechami i Sło-
wacją) będzie przedłużona o 
kolejne 20 dni – do 13 kwiet-

nia br. Polska utrzyma rów-
nież duże ograniczenia doty-
czące wjazdu cudzoziemców 
do naszego kraju – poinformo-

wał minister Mariusz Kamiń-
ski. Tak jak dotychczas grani-

cę będzie można przekroczyć 
tylko w wyznaczonych miej-

scach. Kontrole będą też nadal 
prowadzone w portach mor-

skich i na lotniskach.  

   

Kontrole na granicy we-

wnętrznej 
   
      Rozporządzenie ministra 
spraw wewnętrznych i admini-

stracji z 13 marca br. przywróci-
ło tymczasowo kontrolę granicz-
ną osób przekraczających grani-
cę państwową stanowiącą grani-
cę wewnętrzną na okres od 15 
marca br. do 24 marca br. No-

welizacja rozporządzenia prze-
dłuża ten czas o kolejne 20 dni – 

od 25 marca br. do 13 kwietnia 

br.  

   
      Kwestie związane z przy-
wracaniem kontroli granicznej 

na granicach wewnętrznych 
państw Unii Europejskiej regu-
luje kodeks graniczny Schengen. 

Zgodnie z art. 28 państwo człon-
kowskie może wyjątkowo i w 
trybie natychmiastowym przy-

wrócić kontrolę graniczną na 
granicach wewnętrznych, na 
ograniczony okres nieprzekra-

czający 10 dni. Chodzi o poważ-

ne zagrożenie porządku publicz-
nego lub bezpieczeństwa we-
wnętrznego, które wymaga pod-
jęcia natychmiastowego działa-
nia. To rozwiązanie wprowadzi-
ło rozporządzenie MSWiA z 13 
marca br. Jeśli taka sytuacja 
utrzymuje się po upływie okresu 
10 dni, dane państwo członkow-
skie może zdecydować o prze-
dłużeniu kontroli granicznej na 
granicach wewnętrznych. I taką 
zmianę wprowadza właśnie ak-
tualna nowelizacja rozporządze-
nia.  

   

      Ponadto w załączniku do 
rozporządzenia rozszerzono za-
kres zasięgu terytorialnego dro-
gowych przejść granicznych w 
Jędrzychowicach i w Świecku. 
Jest to niezbędne do zapewnie-
nia właściwej organizacji kon-

 

Przedłużamy kontrolę 

na granicy o kolejne 20 dni 

https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/obsluga-klienta/miejsca-obslugi-klienta
https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-ciezarowe/obsluga-klienta/miejsca-obslugi-klienta
http://213.25.68.37/dp/(X(1)S(23oeg155tretorm3n0et0yio))/Default.aspx?lang=pl&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://213.25.68.37/dp/(X(1)S(23oeg155tretorm3n0et0yio))/Default.aspx?lang=pl&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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troli granicznej z punktu widze-

nia bezpieczeństwa podróżnych, 
a także funkcjonariuszy Straży 
Granicznej i innych służb.  
   

      Tak jak dotychczas kontrola 

graniczna będzie prowadzona 
przez Straż Graniczą, której 
działania wspierają policjanci, 
strażacy i żołnierze.  
   

      Granicę wewnętrzną można 
przekraczać w 42 wyznaczo-
nych miejscach na granicy lądo-
wej: na granicy z Czechami – 

18, ze Słowacją  – 5, z Niemca-

mi – 16, z Litwą – 3. Kontrola 

graniczna jest też prowadzona w 
4 portach morskich oraz na 17 

lotniskach.  

   

      Link do rozporządzenia:  
http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/434   

   

http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/439  

   

http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/468  

   

http://

www.dziennikustaw.gov.pl/

DU/2020/519  

   

   

Utrzymujemy duże ogranicze-
nia dla cudzoziemców 

   

      Na przejściach granicznych 
– zarówno na granicy we-
wnętrznej, jak i zewnętrznej – 

przy wjeździe do Polski utrzy-
mane zostają ograniczenia dla 
cudzoziemców.  
   

      Duże ograniczenia dotyczą-
ce wjazdu cudzoziemców do 
naszego kraju związane są z 
rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa. Chodzi o uniknięcie 
wjazdu na teren Polski osób, 
które mogą stanowić poważne 
zagrożenie dla zdrowia publicz-
nego.  

   

      W zakresie ruchu osobowe-

go na kierunku wjazdowym do 

Polski na lądowych przejściach 
granicznych oraz w lotniczych i 

morskich przejściach granicz-
nych przekraczać granicę pań-
stwową mogą:  
   

1/. Obywatele RP.  

2/. Cudzoziemcy, którzy są mał-
żonkami albo dziećmi obywateli 
RP albo pozostają pod stałą 
opieką obywateli RP.  
3/. Cudzoziemcy posiadający 
Kartę Polaka.  
4/. Szefowie misji dyplomatycz-

nych oraz członkowie personelu 
dyplomatyczno- konsularnego 

misji, czyli osoby posiadające 
stopień dyplomatyczny oraz 
członkowie ich rodzin.  
5/. Cudzoziemcy posiadające 
prawo stałego lub czasowego 
pobytu na terytorium RP. 

6/. Cudzoziemcy posiadający 
prawo do pracy na terytorium 

RP, czyli cudzoziemcy upraw-

nieni do wykonywania pracy na 

takich samych zasadach co oby-

watele polscy, posiadający ze-
zwolenie na pracę, zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji w 

sprawie pracy sezonowej, 

oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziem-

cowi na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej, którzy:  
a) wykonują pracę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub  

b) przedstawiają dokumenty, z 
których wynika, że podjęcie 
pracy rozpocznie się niezwłocz-
nie po przekroczeniu granicy. 

7/. Cudzoziemcy, którzy prowa-
dzą środek transportu służący do 
przewozu osób lub towarów, a 
ich przejazd następuje w ramach 
czynności zawodowych polega-
jących na transporcie towarów 
lub przewozie osób.  
8/. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach komendant 

placówki Straży Granicznej, po 
uzyskaniu zgody Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, 
może zezwolić cudzoziemcom, 
innym niż wskazani powyżej, na 
wjazd na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej.  

 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 25 
marca 2020. 

Red. 

        Polska przedłużyła kon-
trolę na granicy z Niemcami, 
Litwą, Czechami i Słowacją 

do 13 kwietnia br. Minister 

Mariusz Kamiński poinformo-
wał dziś (25 marca br.) o tym 

na konferencji prasowej. 

Wprowadzone zostaną także 
nowe zasady dotyczące osób, 

 

Kolejne zmiany 

w przekraczaniu granicy 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/439
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/439
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/439
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/468
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/468
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/468
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/519
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/519
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/519
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które z powodu zatrudnienia 
w innym kraju, regularnie 

przekraczały polską granicę. 
Dziś Rządowe Centrum Bez-
pieczeństwa roześle do wszyst-
kich mieszkańców Polski SMS 
z informacją o nowych zasa-
dach bezpieczeństwa.  
   

      Szef MSWiA wyjaśnił, że 
przedłużenie kontroli granicznej 
na granicy wewnętrznej Unii 
Europejskiej do 13 kwietnia nie 

wpływa na transport towarów.  
      Zamknięcie granic nie ozna-

cza zamknięcia na przepływ 
towarów. Tu nie ma żadnych 
ograniczeń. Wszelkie towary, 
które są niezbędne dla naszych 
obywateli, dla naszego kraju i 

handlu, płynnie przekraczają 
granice – powiedział minister 
Mariusz Kamiński. - Kierowcy 

samochodów ciężarowych są 
zwolnieni z kwarantanny – pod-

kreślił gen. dyw. SG Tomasz 
Praga, komendant główny Stra-
ży Granicznej.  
   

Obowiązkowa 

kwarantanna 
także dla osób powracających 

z pracy za granicą 

   
      Nowe obostrzenia dotyczą 
natomiast osób, które z powodu 
zatrudnienia na terenie innego 

kraju regularnie przekraczały 
polską granicę.  

      Do tej pory w drodze do 

pracy i z pracy - osoby te mogły 
przekraczać granicę i nie były 
objęte kwarantanną. Zgodnie z 
nowymi regulacjami od 27 mar-

ca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) 
zostaną one po znalezieniu się 
na terenie Polski objęte obo-
wiązkową 14-dniową kwaran-
tanną. Dwudniowe odsunięcie w 
czasie obowiązywania nowych 
regulacji ma dać tym osobom 
czas na ustabilizowanie sytuacji 

zawodowej. Ograniczenia będą 

obowiązywać na całej granicy 
RP.  

   

Policja będzie egzekwować 
zakaz gromadzenia się osób 

   
      Minister Mariusz Kamiński 
poinformował, że w związku z 
ograniczeniami wprowadzony-

mi przez ministra zdrowia 

(dotyczącymi m.in. zakazu prze-
bywania w przestrzeni publicz-

nej grupy składającej się z wię-
cej niż dwóch osób np. zgroma-
dzeń, spotkań, imprez czy ze-
brań) policjanci będą początko-
wo prowadzili przede wszyst-

kim intensywną akcję informa-
cyjno-edukacyjną.  
      Jak zaznaczył szef MSWiA, 
celem nadrzędnym jest zwalcze-
nie problemu rozprzestrzeniania 

się koronawirusa, a nie karanie 
mieszkańców. - Musimy razem, 

w ogromnym poczuciu dyscy-

pliny społecznej, osiągnąć ten 
cel – powiedział. - Te zadania i 

całą służbę traktujemy jako 
służbę dla ludzi, a nie przeciwko 
ludziom – dodał gen. insp. Jaro-
sław Szymczyk, komendant 
główny Policji.  
 

      Policjanci będą również 
kontrolować, czy komunikacja 
miejska nie jest przepełniona. 
Sprawdzą, czy zgodnie z nowy-
mi zasadami  w autobusie, tram-

waju lub metrze zajęta jest mak-
symalnie połowa miejsc siedzą-
cych. Funkcjonariusze współ-
pracują w tym zakresie z wła-
dzami samorządowymi.  
   

Funkcjonariusze 

kontrolują 
osoby objęte kwarantanną 

   
      Tylko podczas ostatniej do-

by policjanci skontrolowali po-

nad 100 tys. osób objętych kwa-
rantanną.  
 

      Zaledwie w 380 przypad-

kach (poniżej pół procentu ogó-
łu) stwierdzono nieuzasadnioną 
nieobecność. - Te osoby poniosą 
konsekwencje swoich działań, 
ponieważ narażają siebie i in-
nych na rozwój epidemii – poin-

formował komendant Jarosław 
Szymczyk.  

 

      Podczas kontroli funkcjona-

riusze pytają o niezbędną pomoc 
(np. dostarczenie leków lub 
żywności), której wymagają 
osoby przebywające w kwaran-
tannie – ostatniej doby taką po-
trzebę zgłosiło 190 osób. Każ-
dego dnia do służby m.in. w 
zakresie kontroli odbywania 

kwarantanny kierowanych jest 

około 25 tys. policjantów. Funk-
cjonariuszy w kontroli prze-

strzegania kwarantanny wspie-

rają żołnierze.  
   

Aplikacja 
„Kwarantanna domowa” 

   
      Podczas kontroli funkcjona-

riusze korzystają ze specjalnej 
aplikacji przygotowanej przez 

Ministerstwo Cyfryzacji dla 

osób objętych kwarantanną. Jak 
powiedział komendant Jarosław 
Szymczyk, w bazie jest ponad 

90 tys. osób, do których rozesła-
no informację o możliwości ko-
rzystania z aplikacji. Na swoje 

telefony zainstalowało ją 20 tys. 
osób, a 15 tys. regularnie wyko-
nuje zadania, które odciążają 
policjantów od przeprowadzania 
osobistej kontroli.  

   
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 25 
marca 2020. 

Red. 
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      Niniejszy tekst powstał dzięki nasze-
mu korespondentowi mieszkającemu w 
Ciechanowie. Pan Tadeusz, czyli nasz 

korespondent przysłał nam kilka fotografii 
do opublikowania, przedstawiających bu-
dowę odcinka drogi ekspresowej S-7 na 

odcinku Warszawa Gdańsk, zdjęcia zosta-
ły wykonane 20.03.2020r. i przedstawiają 
budowę w okolicach miejscowości Glino-
jeck, czyli mówimy o odcinku drogi 
Płońsk Glinojeck Mława. 
      Na terenie budowy widać wykonywa-
ne prace przy wymianie gruntu pod drogę 
ekspresową S-7. A trzeba dodać, że droga 
wytyczona jest w zasadzie w linii prostej, 

no i, zdarzają się takie miejsca, że budowa 
przechodzi prosto przez torfowiska, ba-

gienka, różnej wielkości oczka wodne, itp. 
A to oznacza, że podłoże w niektórych 

miejscach musi być wymienione, czyli 
utwardzone nawet do głębokości: trzech, 
czterech czy pięciu metrów, a standardo-
wo to około dwóch metrów. No bo wiado-
mo, że nie można położyć nawierzchni 
drogi na grząskim terenie, bo nawierzch-
nia by się zarywała.  
      Oczywiście, że przy okazji budowy 
ucierpią bardzo dzikie zwierzęta, kaczki i 
inne, bo stracą od pokoleń wykorzystywa-
ne miejsca lęgowe.    
      A na stronie internetowej: https://

www.gddkia.gov.pl/pl/a/7960/s7-gr-woj-

plonsk  można przeczytać to co powie-
dział nam nasz korespondent p.Tadziu, 
cyt.: „(…) Przebieg planowanego przed-
sięwzięcia pokrywa się częściowo z istnie-
jącą drogą krajową nr 7 Gdańsk - Warsza-

wa, która jest jedną z ważniejszych dróg 

w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały 
kraj w kierunku północ - południe. Obec-
nie nie spełnia ona kryteriów technicznych 
do prowadzenia tak dużego i zróżnicowa-
nego ruchu. 

      Na odcinku około 40 km pomiędzy 
miejscowością Kuklin w gminie Wieczf-
nia Kościelna, a miejscowością Unierzyż 
w gminie Strzegowo projektowana trasa S

-7 poprowadzona jest w nowym koryta-

rzu. Obecna droga krajowa nr 7 na tym 

odcinku po modernizacji pozostaje w do-

tychczasowym śladzie, jako droga zbior-
cza. Nowa droga S-7 zaprojektowana jest 

po stronie wschodniej istniejącej drogi za 
wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzo-
na jest po stronie zachodniej. Odcinek od 

granicy województwa warmińsko-

mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz 

 

Droga ekspresowa S-7 

Warszawa Gdańsk 

w budowie 

Specjalny samobieżny walec do ugnia-
tania głębszych warstw podłoża. 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7960/s7-gr-woj-plonsk
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7960/s7-gr-woj-plonsk
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7960/s7-gr-woj-plonsk
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Załadunek i wywożenie 
bagiennego podłoża. 

Kolejna sterta żwiru do użycia. 
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Wyjmowanie podłoża bagiennego i zasypywanie 
utwardzenia pod drogę szybkiego ruchu S-7. 

Widok ogólny placu budo-
wy drogi szybkiego ruchu. 
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Po lewej pozostałości po bagnach. 

Prezentacja pojazdu do wywożenia 
i przywożenia. 
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W oddali powstający most. 

Widok ogólny dzieła ludzkiego. 
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odcinek pomiędzy miejscowością Unie-
rzyż, a południową granicą opracowania 
wykorzystują ślad istniejącej drogi. Na 
odcinku wykorzystującym ślad istniejący 
przewiduje się ze względu na parametry 
trasy ekspresowej korektę łuków lub ko-
rektę położenia istniejącej jezdni. Dobudo-
wa drugiej jezdni do istniejącej propono-
wana jest na większości odcinków trasy 
po stronie wschodniej i tylko na nielicz-

nych fragmentach po stronie zachodniej. 

(…).” 

      Warto jeszcze dodać kilka da-
nych technicznych z tej samej strony inter-

netowej, cyt.: „Podstawowe dane tech-
niczne projektowanej drogi S-7; klasa 

drogi – S, prędkość projektowa - 100 km/

h, nośność 11,5 t/oś, całkowicie ograni-
czona dostępność, dwie jezdnie o szeroko-
ści po 7,0m, pas rozdziału o szerokości 
12,0m, obustronny pas awaryjny o szero-

kości 2,5m, jezdnie serwisowe dla zacho-
wania ciągłości powiązań i obsługi lokal-
nej.(…). 
      Dla zapewnienia łączności pomiędzy 
terenami podzielonymi drogą ekspresową 
S-7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polep-

szenia obsługi terenów rolniczych podzie-
lonych trasą S-7 projektuje się dodatkowo 
przejazdy gospodarcze pod drogą S-7 - na 

odcinkach, gdzie odległość pomiędzy 
przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Dro-
gi serwisowe prowadzone są w liniach 
rozgraniczających drogi ekspresowej S-7, 

w większości obustronnie, jako drogi 
dwukierunkowe. Pod względem funkcji i 
klasy technicznej dzielą się one na trzy 
rodzaje: 

1/. Zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m pro-

wadzące komunikację autobusową. 
2/. Lokalne o szerokości 5-6m dla powią-
zań i obsługi ważniejszych miejscowości 
lub obiektów znajdujących się przy trasie 
drogi S-7. 

3/. Gospodarcze o szerokości jezdni 
utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojaz-

dów do pól oraz obsługi pojedynczych 
siedlisk.(…).” 

 

      A ze strony internetowej: http://

www.s7napierki-mlawa.pl/ 

można dowiedzieć się, cyt.: „(…) Począ-
tek projektowanego odcinka S7 zlokalizo-

wany jest w km 224+762 istniejącej DK7. 

Koniec odcinka jest prowadzony w no-

wym przebiegu i nie pokrywa się z istnie-
jącym przebiegiem DK7. Powyższy odci-
nek stanowi fragment zadania inwestycyj-

nego dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk – 

Warszawa – Rabka – granica państwa, w 
skład którego wchodzą również: 
1/. Droga ekspresowa S7 na odcinku Mła-
wa – Strzegowo km około 13+976,76 – 

km około 35+470,85. 
2/. Droga ekspresowa S7 na odcinku 

Strzegowo – Pieńki km około 35+470,85 
– km około 57+461,63. 
3/. Droga ekspresowa S7 na odcinku Pień-
ki – Płońsk km około 57+461,63 – km 

około 71+213,82. 
      Przedmiotowy odcinek Napierki – 

Mława zlokalizowany jest na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, w powiecie 
mławskim na terenach gmin: Wieczfnia 
Kościelna, miasto Mława, Szydłowo, Wi-
śniewo.” 

 

Fot.: Tadeusz P. 

Tekst: R.Milewski 

 

 

No i, następuje czas ustawiania 
tablic informacyjnych. 

http://www.s7napierki-mlawa.pl/
http://www.s7napierki-mlawa.pl/


Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 67                                         

Przedsiębiorstwo Robót  
Drogowo–Mostowych S.A.  

w Szamotułach 

 

Oferta handlowa 

 
Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego 

w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku. 
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach. 

 

Dostępne frakcje: 
0,0 – 1,2 mm 

 

Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych 

gałęziach przemysłu: 
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce), 
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chemia budowlana 

(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne), 

budownictwo sportowe, 

budownictwo o specjalnych właściwościach 

(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia, 

elewacji, posadzki przemysłowe) 
odlewnictwo 

zoologia 

ogrodnictwo 
 

Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach : 

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg 

możliwość odbioru luzem  
 

Zamówienia  przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003, 

e-mail: prdmsa@prdmsa.pl 
 

Wspomnienie lata. 
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      26 marca 2020 r.,  pod au-

spicjami Ministerstwa Infra-

struktury, przedstawiciele służb 
i instytucji państwowych dysku-
towali jak włączyć nowe techno-
logie do wsparcia działań zwią-
zanych ze zwalczaniem skutków 
koronawirusa. W dyskusji udział 
wzięli przedstawiciele MSWiA, 
MON, ABW, Komendy Głów-
nej Policji, Komendy Głównej 
Straży Pożarnej, Straży Granicz-
nej, Służby Ochrony Państwa, 
Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa oraz Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej i Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego. Polska 

jako lider technologii drono-

wych jest przygotowana do wy-

korzystania najnowszych tech-

nologii do wsparcia pracy służb 
i instytucji i ich koordynację. 
Narzędziem umożliwiającym 
koordynację pracy służb z wy-
korzystaniem dronów jest sys-
tem PansaUTM, który w każdej 
chwili może zostać wykorzysta-
ny do realizacji zadań na rzecz 
zwalczania COVID-19. Już te-
raz, poprzez aplikację DroneRa-
dar zintegrowaną z PansaUTM 
operatorzy dronów w całej Pol-
sce mogą zadeklarować goto-
wość do walki z COVID-19.  

      Polska jako jeden z nielicz-

nych krajów na świecie jest 
przygotowana na powszechne 

wykorzystanie dronów do 
wsparcia działań związanych ze 
zwalczaniem skutków COVID-

19, a także wdrażanie projektów 
biznesowych opartych na bezza-

łogowych statkach powietrz-
nych. Obecna sytuacja pokazuje, 

jak perspektywiczne jest lotnic-

two bezzałogowe -  powiedziała 
pełnomocnik ministra infra-
struktury ds. bezzałogowych 
statków powietrznych i Progra-
mu CEDD, Małgorzata Darow-
ska.  

      Ministerstwo Infrastruktury 

prowadzi skoordynowane dzia-

łania, skupione wokół rządowe-
go programu Żwirko i Wigura, 
którego celem jest rozwój zasto-
sowań bezzałogowych statków 
powietrznych (dronów) w go-
spodarce. Dziś, w związku z 
pandemią koronawirusa, pojawi-
ła się możliwość wykorzystania 
tych urządzeń w walce z CO-
VID-19.  

      By zaawansowane operacje 

dronowe mogły być realizowa-
ne, potrzebne są dwie rzeczy. 
Jedna to infrastruktura, która 
pozwala zarządzać ruchem i 
interakcjami statków powietrz-
nych załogowych i bezzałogo-
wych. Druga to regulacje praw-

ne. Polska jest liderem w obu 

tych obszarach. Dlatego w obec-

nej sytuacji jesteśmy w stanie 
umożliwić wszystkim posiadają-
cym do tego potencjał użycie 
dronów do pomocy w sytua-
cjach spowodowanych przez 

COVID-19. 

      Priorytetem Ministerstwa 

Infrastruktury było stworzenie 
warunków prawnych i wdroże-
nie infrastruktury umożliwiają-
cej zarządzanie ruchem dronów. 
Dzięki zaplanowanym i skoor-
dynowanym działaniom Mini-
sterstwa Infrastruktury, Polskiej 

Agencji Żeglugi Powietrznej i 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
Polska posiada operacyjną infra-
strukturę wspierającą zarządza-

nie ruchem bezzałogowych stat-
ków powietrznych (U-space), 

pozwalającą na uruchomienie na 
terenie całego kraju usług z wy-
korzystaniem dronów, w tym 
związanych ze zwalczaniem 
skutków COVID-19.  

PansaUTM w służbie publicz-
nej   

      Polska koncepcja operacyjna 

koordynacji lotów dronów Pan-
saUTM i infrastruktura do za-

rządzania ruchem dronów to 
pierwsze w Europie narzędzie 
do zbierania i zarządzania dany-
mi potrzebnymi do realizacji 

usług z wykorzystaniem dro-
nów. Gwarantuje to Polsce za-
rządzanie usługami i kontrolę 
danych w obszarach krytycz-

nych funkcjonowania państwa. 
Tym samym Polska staje się 
wiodącym krajem na cyfrowej 
mapie świata.  
      Technologia cyfrowa Pan-

saUTM może być w bardzo 
krótkim czasie zintegrowana z 
państwowymi rejestrami, takimi 
jak eObywatel, czy 112.   

      Polska Agencja Żeglugi Po-
wietrznej jest gotowa do syste-

mowego, skoordynowanego do-

puszczenia na terenie całej Pol-
ski lotów dronów do wsparcia 
pracy służb porządku publiczne-
go, służby zdrowia, samorządów 
oraz firm w pracach związanych 
ze zwalczaniem epidemii. Drony 

mogą być też używane przez 
firmy do wykonywania zadań 
wstrzymanych z powodu niedo-

stępności personelu i tych, które 
pozwolą przygotować zakłady 
pracy do przestawienia się na 
nowe tory po epidemii, np. do-

konując inwentaryzacji.   

Ciąg dalszy ze s.1 

Możliwość wykorzystania dronów 

w walce z koronawirusem 
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      Współpraca rządu i strony 
prywatnej w obszarze dronów 
dla zwalczania pandemii koro-

nawirusa  

Osiągnięcia Polski w dziedzinie 
budowy infrastruktury dla dro-

nów są wynikiem wieloletniej 
współpracy strony publicznej i 
prywatnej. Umożliwia to szyb-
kie połączenie sił w celu zwal-
czania skutków COVID-19: 

1/. Firmy dronowe – wiodący 
polscy producenci – zgłosiły 
solidarną gotowość wsparcia 
działań publicznych związa-
nych  w walce z COVID-19.  

2/. Dostawca aplikacji dla opera-

torów DroneRadar, zintegrowa-

nej z PansaUTM, udostępnił 
funkcjonalność umożliwiającą 
szybką identyfikację w Pan-
saUTM operatorów dronów de-
klarujących gotowość do reali-
zacji zadań na rzecz zwalczania 
COVID-19.   

3/. Koordynowane są prace 
umożliwiające jak najlepszą ko-
munikację pomiędzy polskimi 
producentami oraz służbami 
prowadzącymi działania związa-

ne ze zwalczaniem skutków CO-
VID-19, służące wypracowaniu 
rozwiązań jak najlepiej odpo-
wiadających na bieżące potrze-
by.  

4/. Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia, partner Programu 

CEDD, wspiera samorządy w 
pozyskaniu informacji potrzeb-

nych do rozwiązywania proble-
mów związanych z lotami dro-
nów na terenie ośrodków miej-
skich.  

      Wspólna inicjatywa jest 
efektem budowy ekosystemu 

dronowego w ramach Progra-

mu  Centralnoeuropejski De-

monstrator Dronów.  
Potencjał społeczności drono-

wej – operatorzy 

      W Polsce jest już ponad 16 
tysięcy osób posiadających 
świadectwo kwalifikacji wydane 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, upoważniające do 
realizacji operacji komercyj-

nych, w zasięgu wzroku opera-
tora lub bardziej skomplikowa-

nych – poza zasięgiem wzroku 
operatora. Działa też około 100 

ośrodków szkoleniowych nadzo-
rowanych przez Prezesa ULC.  

Regulacje prawne 

      Od 31 stycznia 2019 roku w 

Polsce obowiązują jedne z 
pierwszych w świecie regulacje, 
które pozwalają na elastyczne 
wykonywanie zaawansowanych 

lotów specjalistycznych, czyli 
lotów poza zasięgiem wzroku 
operatora (tzw. BVLOS) oraz 

automatycznych. 1 lipca 2020 

roku zaczną obowiązywać dro-
nowe przepisy unijne, ale ich 

zastosowanie ogranicza się jedy-
nie do lotnictwa cywilnego,  nie 

obejmując zatem lotów związa-
nych z zarządzaniem kryzyso-
wym, objętych regulacjami kra-
jowymi. 

  

Szymon Huptyś 

Ministerstwo Infrastruktury 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 26 
marca 2020. 

Red. 

 

      Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej podzielił sta-
nowisko Polski poparte przez 

Komisję Europejską i Rzecznika 
Generalnego TSUE, że wnioski 
o wydanie orzeczenia w trybie 

prejudycjalnym są niedopusz-
czalne. Trybunał stwierdził dziś 
(26 marca 2020 r.) niedopusz-

czalność dwóch takich wnio-
sków, które dotyczyły polskich 
przepisów z 2017 r. ustanawia-
jących system postępowania 

dyscyplinarnego wobec sę-
dziów. Wnioski do Trybunału 
skierowali sędziowie Igor Tu-
leya i Ewa Maciejewska. 

      Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści z zadowoleniem przyjmuje 
rozstrzygnięcie Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, 
jest ono zgodne ze stanowiskiem 

Prokuratury Krajowej oraz re-

sortu sprawiedliwości. Niedo-
puszczalne wnioski sędziów 
odbiły się negatywnie na pol-
skim wymiarze sprawiedliwości. 

Należy podkreślić, że skierowa-
nie pytań prejudycjalnych do 
TSUE spowodowało przedłuże-
nie trwających postępowań są-
dowych w Polsce, na czym 

ucierpiały strony postępowań. 
Doszło do naruszenia praw oby-
wateli stających przed sądem, 
którzy, na skutek wniosków zło-
żonych przez sędziów, muszą 
dłużej czekać na wynik postępo-
wań.  
      Trybunał wskazał, że spory 
w postępowaniach przed sądami 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

TSUE stwierdził niedopuszczalność 

pytań prejudycjalnych polskich sędziów 
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krajowym, których dotyczą 
wnioski nie wykazują żadnego 
łącznika z prawem Unii, co po-
woduje, że wnioski są niedo-
puszczalne. Sędziowie TSUE 
dodali również, że wprawdzie 
dopuszczalne są pytania doty-
czące wykładni przepisów pro-
ceduralnych prawa Unii, które 
sąd krajowy był zobowiązany 
zastosować w celu wydania wy-
roku, jednak pytania prejudy-

cjalne skierowane w ramach 

rozpatrywanych spraw połączo-
nych nie dotyczą takiej sytuacji.  
      Co jest niezwykle istotne, 

skierowane przez polskich sę-
dziów pytania mają charakter 
generalny, wskutek czego także 
i z tego powodu wnioski o wy-

danie orzeczenia w trybie preju-

dycjalnym należy uznać za nie-
dopuszczalne. 

      Trybunał wypowiedział się 

w przedmiocie dopuszczalności 
dwóch wniosków o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjal-

nym (wyrok w sprawach połą-
czonych C-558/18 i C-563/18). 

W tym zakresie Trybunał przy-
pomniał na wstępie, że zgodnie 
z art. 267 Traktatu o Funkcjono-

waniu Unii Europejskiej, orze-

czenie w trybie prejudycjalnym 

musi być „niezbędne”, aby 
umożliwić sądowi odsyłającemu 
„wydanie wyroku” w zawisłej 
przed nim sprawie. Powyższe 
sprawy sądowe dotyczyły sporu 
między polską gminą Miasto 
Łowicz a Skarbem Państwa w 
przedmiocie roszczenia o wy-

płatę dotacji celowych oraz  po-
stępowania karnego toczącego 
się przeciwko trzem osobom 
oskarżonym o czyny popełnione 
w latach 2002–2003.  

      Sędziowie kierujący pytania 

prejudycjalne błędnie wskazali, 
że ukształtowany w Polsce mo-
del postępowań dyscyplinarnych 
stanowi dla władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej środek do 
usunięcia sędziów, których roz-
strzygnięcia są dla nich niewy-
godne, oraz do wpływania w ten 
sposób na wydawane przez sądy 
orzeczenia. Widać więc, że au-
torzy pytań prejudycjalnych do 
TSUE kierowali się przede 
wszystkim motywami politycz-

nym, a nie merytorycznymi.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 26 
marca 2020. 

Red. 

 

      NFOŚiGW: Od 31 marca tylko 
e-wnioski w „Moim Prądzie”. Bę-
dziemy sprawniej przyznawać do-
płaty. 
      Łatwo, szybko i bez błędów. 
Zgodnie z zapowiedziami Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej prze-

chodzi na wnioski online w pro-

gramie „Mój Prąd”. – Od 31 

marca papier w „Moim Prądzie” 
staje się przeszłością – mówi Pre-
zes NFOŚiGW Piotr Woźny. – 

Kanał elektroniczny na gov.pl to 
sposób na szybsze uzyskanie pie-
niędzy na domową fotowoltaikę. 
      Żeby złożyć wniosek online 
wystarczy mieć profil zaufany zało-
żony np. dzięki bankowości elek-
tronicznej lub e-dowód. Papierowe 
wnioski w „Moim Prądzie” będzie 

można składać tylko do 30 marca 
br. Zmiana ta nie dotyczy agregato-

rów (instalatorów PV), z którymi 
NFOŚiGW ma podpisane umowy o 
współpracy. 
      Program dopłat do 5 tys. zł do 
zakupu i montażu PV (2-10 kW) 

ruszył na przełomie sierpnia i wrze-
śnia 2019 r. Początkowo wnioski 
można było składać wyłącznie w 
wersji papierowej, ale 21 paździer-
nika NFOŚiGW udostępnił rozwią-
zanie online na rządowej platformie 
gov.pl. – Z tej opcji skorzystało już 
w sumie 12 755 wnioskodawców 
„Mojego Prądu”. Kanał elektronicz-
ny jest efektywniejszy, a budowa 

przez NFOŚiGW systemu informa-
tycznego, do którego wpadają 
wnioski elektroniczne powoduje, że 
obsługa tych wniosków nie stwarza 
większych problemów. A to prze-

kłada się wprost na tempo obsługi 
klientów. Dlatego usprawniamy 
program wykluczając wnioski pa-
pierowe, które poważnie opóźniają 
obsługę również i tych wniosko-
dawców, którzy skorzystali z drogi 
elektronicznej. W grudniu 2019 r. – 

pod koniec I naboru – Fundusz za-

lany został lawiną niekompletnych 
lub nieczytelnych papierowych 

wniosków, których wyjaśnianie 
zajmuje nam teraz dużo czasu, a 
każdemu przecież chcemy dać 
szansę na uzyskanie dofinansowa-
nia do domowej elektrowni sło-
necznej – wyjaśnia szef NFOŚiGW. 
      W II naborze do „Mojego Prą-
du”, który rozpoczął się 13 stycznia 
2020 r., według stanu na 26 marca 
do NFOŚiGW wpłynęło łącznie 
21 000 wniosków, w tym 14 289 

papierowych oraz 6 711 elektro-

 

e-wnioski 
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      Sejm przyjął nadzwyczaj-
ne przepisy ustawowe dla wy-

miaru sprawiedliwości. 
      Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści, w związku z trwającą epide-
mią koronawirusa i ogranicze-
niem działalności wymiaru spra-
wiedliwości, przygotowało wiele 
kompleksowych rozwiązań. Zna-
lazły się one w uchwalonej 28 
marca 2020 r. przez Sejm specu-

stawie „Tarcza antykryzysowa”. 
Należą do nich m.in. możliwość 

przekazywania między sądami 
najbardziej pilnych zadań, 
uproszczone delegowanie sędziów 
tam, gdzie są największe potrzeby 
kadrowe, wstrzymywanie i zawie-

szanie biegu terminów proceso-
wych w wielu sprawach. 

      Celem działań resortu sprawie-
dliwości jest zapewnienie funkcjo-
nowania sądów powszechnych, 
wojskowych i administracyjnych w 

szczególnych warunkach związa-
nych z przeciwdziałaniem epidemii. 
Chodzi między innym o zagwaran-
towanie rozpatrywania w sądach 

spraw pilnych, wymagających bez-
względnego rozpoznania. Musi być 
to możliwe również wtedy, gdy sąd 
w danej miejscowości będzie na 
pewien okres całkowicie zamknię-
ty, na przykład w przypadku ko-
nieczności poddania kwarantannie 
sędziów, asesorów sądowych lub 
pracowników sądu. Najważniejszy-
mi dobrami, które muszą być obec-
nie chronione są zdrowie i życie 
obywateli. 

 

Wsparcie dla sądów 
      Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ciąg dalszy ze s.1 

 

Tarcza antykryzysowa 

Ministerstwa Sprawiedliwości 

nicznych. Już ponad 10 000 wnio-

sków jest na różnym etapie weryfi-
kacji, z czego prawie 5 000 wnio-

sków elektronicznych zostało już 
ocenionych, w tym ok. 4 000 pozy-

tywnie, a pozostałe wymagają uzu-
pełnień. Nabór potrwa do 18 grud-
nia 2020 r.  

      „Mój Prąd” z miliardowym 
budżetem to jeden z największych 
w Europie programów finansowa-

nia mikroinstalacji fotowoltaicz-

nych dla osób fizycznych, które 
wytwarzają energię elektryczną na 
własne potrzeby. Program przyczy-
nia się do spełnienia międzynarodo-
wych zobowiązań Polski w zakresie 
rozwoju energetyki odnawialnej, 

poprawy jakości powietrza, przede 
wszystkim na obszarach słabo zur-
banizowanych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego. 

Szczegóły programu dostępne są na 
stronie: mojprad.gov.pl.  

 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Warszawa 

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 27 
marca 2020. 

Red. 
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zaproponowało rozwiązania polega-
jące na możliwości powierzenia 
wykonywania niecierpiących zwło-
ki zadań innemu sądowi. Uprosz-
czony został tryb delegowania sę-
dziów do innego sądu. Czynności 
delegowania sędziego i wyznacze-
nia innego sądu będą wykonywane 
przez organy sądowe, zgodnie z 
poszanowaniem zasady niezawisło-
ści sędziowskiej i na czas z góry 
określony. Umożliwi to wsparcie 
sądów, które pracują w niedosta-
tecznej obsadzie, a rozpoznają spra-
wy pilne, zarówno własne jak i po-
wierzone. Nowelizacja szczegóło-
wo określa rodzaj spraw, które 
uznaje się za pilne. Są to m.in. spra-
wy dotyczące nieletnich, tymczaso-
we aresztowanie czy ENA 

(Europejski Nakaz Aresztowania). 

 

Wstrzymane terminy 

      W okresie epidemii nie bę-
dzie można wykonywać eksmi-
sji z mieszkań. Ustawa . przewi-
duje m.in. wstrzymanie nieroz-

poczętego i zawieszenie rozpo-
czętego biegu:  
1/. Terminów przedawnienia 
karalności czynu oraz przedaw-
nienia wykonania kary w spra-

wach o przestępstwa, przestęp-
stwa i wykroczenia skarbowe 

oraz w sprawach o wykroczenia. 

2/. Terminów procesowych i 
sądowych w postępowaniach 
sądowych, w tym sądowoadmi-
nistracyjnych, postępowaniach 
egzekucyjnych, karnych, karno-

skarbowych, w sprawach o wy-

kroczenia, administracyjnych, 

egzekucyjnych w administracji, 

w postępowaniach i kontrolach 
prowadzonych na podstawie 

Ordynacji podatkowej  i w kon-

trolach celno-skarbowych,   a 

także terminów w innych postę-
powaniach prowadzonych na 

podstawie ustawy. 

 

Nabór na 

aplikację sędziowską 

      Stworzona została podstawa 
prawna do wyznaczenia nowego 

terminu przeprowadzenia kon-

kursu służącego dokonaniu na-
boru na aplikację uzupełniającą 
sędziowską, jeśli nie będzie 
możliwe jego przeprowadzenie 
w pierwotnie wyznaczonym ter-

minie 2 kwietnia 2020 r. Przewi-

dziano przy tym, że jeżeli prze-
prowadzenie konkursu okaże się 
niemożliwe do 15 lipca 2020 r., 
będzie to równoznaczne z odwo-
łaniem naboru na aplikację uzu-
pełniającą sędziowską, który w 
2020 r. nie zostanie w ogóle 
przeprowadzony. W takim przy-

padku kandydatom zostaną 
zwrócone opłaty uiszczone za 
udział w konkursie. 
 

Dodatkowe urlopy naukowe 

      Wprowadzony został rów-
nież przepis mający na celu 
przyznanie dodatkowych upraw-

nień urlopowych pracownikom, 
którzy przygotowywać się do 
egzaminów adwokackiego i rad-
cowskiego. Początkowo były 
one wyznaczone na 24-27 marca 

2020 r., ale zostały odwołane z 
uwagi na stan zagrożenia epide-
micznego.  

 

Pomoc dla spółek prawa  
handlowego, spółdzielców i 
wspólnot mieszkaniowych 

      Kolejne zmiany mają na celu 
umożliwienie działania organom 
spółdzielni, w tym mieszkanio-
wych, oraz wspólnot mieszka-
niowych i spółek prawa handlo-
wego, których członkowie mogą 
być poddani kwarantannie. 
Wprowadzają one możliwość 
głosowania na piśmie lub za 
pośrednictwem środków komu-
nikowania się na odległość. 
 

Ułatwienie dla samorządów 
prawniczych 

Dla zapewnienia działania w wa-
runkach epidemii oraz dbania o 

zdrowie i życie przedstawicieli za-
wodów prawniczych przewidziano 
dla organów ich samorządów moż-

liwość głosowania zdalnego. 

 

Zakłady karne 
      Ustawa ma na celu również 
zapobieżenie powstawaniu i szerze-
niu się epidemii w zakładach kar-
nych, które ze względu na specyfi-
kę funkcjonowania są niezwykle 
narażone na wszelkie zagrożenia 
epidemiczne. Niezależnie od prac 
legislacyjnych Ministerstwo Spra-

wiedliwości i Służba Więzienna 
podejmują konieczne działania 
ochronne przed rozprzestrzenia-

niem się koronawirusa. Od 19 mar-
ca 2020 r. obowiązuje całkowite 
ograniczenie wizyt we wszystkich 

zakładach penitencjarnych. Zarzą-
dzenie Służby Więziennej wydane 
w porozumieniu z Państwową In-
spekcją Sanitarną objęło wszystkie 
areszty śledcze, zakłady karne i ich 
oddziały zewnętrzne. Znacząco 
ograniczono również zewnętrzną 
pracę więźniów z wyjątkiem m.in. 
osób produkujących maseczki i 
kombinezony ochronne oraz pracu-

jących w branży spożywczej.  
      Przyjęta przez Sejm ustawa 
przewiduje możliwość udzielenia 
przez sąd penitencjarny przerwy w 
karze. Przepis ma mieć zastosowa-
nie wyłącznie w wyjątkowych sytu-
acjach, gdy jest to niezbędne dla 

ograniczenia ryzyka epidemii w 

zakładzie karnym. Możliwość wy-
stąpienia z wnioskiem o udzielenie 
skazanemu przerwy w karze miałby 
wyłącznie dyrektor zakładu karne-
go, za akceptacją Centralnego Za-
rządu Służby Więziennej. Wniosek 
taki nie mógłby dotyczyć: 
1/. Skazanego za przestępstwa 
umyślne zagrożone surowszą karą 
niż 3 lata pozbawienia wolności. 
2/. Skazanego za przestępstwa nieu-
myślne na karę powyżej 3 lat po-
zbawienia wolności. 
3/. Skazanego za przestępstwa po-
pełnione w ramach recydywy, zor-
ganizowanej przestępczości albo 
przestępstwa stanowiące stałe źró-
dło dochodu. 
      Sprzeciw od przerwy w karze 

będzie mógł wnieść prokurator. Co 
więcej, decyzja sądu penitencjarne-
go, co do wniosku dyrektora zakła-
du karnego, musiałaby być poprze-
dzona ustaleniem, że uzasadnione 
jest przypuszczenie, że skazany, 
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którego dotyczy wniosek, będzie w 
okresie przerwy w karze przestrze-

gał porządku prawnego, a także 
będzie się stosował do wszelkich 
zaleceń i obowiązków nakładanych 
przez władze sanitarne w związku 
ze zwalczaniem epidemii. 

      Termin wyjątkowej przerwy w 
karze będzie ograniczony do czasu 
zakończenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu koronawiru-
sa. 

      Rozwiązanie ma więc charakter 
wyjątkowy i będzie  mogło zostać 
zastosowane w stosunku do bardzo 

ograniczonej liczby więźniów. Po-

siedzenia sądu penitencjarnego 
będą mogły odbywać się na odle-
głość, z wykorzystaniem znajdu-
jących się w zakładach karnych 
urządzeń do transmisji video.  
 

      Nowa ustawa pozwoli także 
przeznaczyć pieniądze wypraco-
wane przez więźniów i zgroma-
dzone w Funduszu Aktywizacji 

Zawodowej Skazanych i Rozwoju 

Przywięziennych Zakładów Pracy 
na zakup sprzętu i środków 
ochrony potrzebnych w więzien-
nictwie do walki z zagrożeniem 
epidemicznym.  
 

Więcej kar w 

dozorze elektronicznym 

      Projekt przewiduje także zmia-
ny w Kodeksie karnym wykonaw-

czym, które rozszerzają dotychcza-
sowe zastosowanie Systemu Dozo-

ru Elektronicznego (SDE). Propo-

nuje się podwyższenie górnej grani-
cy orzeczonych kar lub sumy kar 

pozbawienia wolności, warunkują-
cej możliwość odbycia kary pozba-
wienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego, do 18 miesięcy. 
Obecnie SDE stosowany jest do kar 

w wymiarze do jednego roku po-

zbawienia wolności. 
 

      Karę pozbawienia wolności w 
SDE odbywa dziś prawie 5 tys. 
osób, a dodatkowe 9 tys. kwalifiku-
je się do tego. Po wprowadzonych 
zmianach liczba osób kwalifikują-
cych się do SDE, a jeszcze nie obję-
tych tym rodzajem odbywania kary, 

może wzrosnąć teoretycznie do 
około 12 tys. osób. W każdym przy-
padku decyzja należy do sądu peni-
tencjarnego. Osadzony musi złożyć 
odpowiedni wniosek, a sąd podej-
muje ewentualną zgodę na odbywa-
nie kary w SDE, gdy spełniony zo-
staje szereg warunków zawartych w 
przepisach.  

 

Zaostrzenie przepisów 

kodeksu karnego 

      Zaostrzono przepisy związane z 
karaniem osób, które mając świado-
mość zakażenia koronawirusem. 
Dotychczas tego typu czyn podlegał 
grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do 
roku. Teraz będzie zagrożony karą 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5, a w przypadku naraże-
nia wielu osób nawet do 10 lat. 
 

Zmiany w procedurze karnej 

      W stanie zagrożenia epidemicz-
nego lub stanie epidemii zajęte 
przedmioty mające znaczenie dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa pu-
blicznego, będzie można nieodpłat-
nie przekazać podmiotom leczni-
czym, Państwowej Straży Pożarnej, 
Siłom Zbrojnym, Policji, Straży 
Granicznej oraz instytucjom pań-
stwowym i samorządowym.  
 

Ministerstwo Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej 

  

Od Redakcji: 

      Informację otrzymaliśmy 29 
marca 2020. 

Red. 
 

 

   

Rolniczy handel 

detaliczny w 2020 roku 
      Rolniczy handel detaliczny 

to możliwość pozyskania dodat-
kowych źródeł dochodu przez 
gospodarstwa rolne. Jak podał 
minister rolnictwa Jan Krzysztof 

Ardanowski: „Z ostatnich da-

nych Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi wynika, 

że sprzedażą bezpośrednią zaj-
muje się 12354 gospodarstw, 

a rolniczym handlem detalicz-

nym 6980 gospodarstw”. Liczby 

te potwierdzają, że na rolniczy 

handel detaliczny decyduje się 
coraz więcej gospodarzy. 
      Przypomnijmy: w ramach 

rolniczego handlu detaliczne-

go można sprzedawać surowce 
pochodzenia roślinnego 
(np. warzywa, owoce, zioła) 
oraz zwierzęcego (np. surowe 

mleko, śmietanę, jaja, miód), 
jak również przetworzoną 
żywność (np. oleje, chleby, dże-
my, soki, przetwory z owoców, 
warzyw, grzybów, zboża). Moż-
liwa jest także sprzedaż posił-
ków nie mięsnych, takich jak: 

pierogi, kopytka, kluski śląskie, 
knedle z owocami, placki ziem-

niaczane i inne. Ponadto rolni-

czy handel detaliczny umożli-
wia przetwarzanie żywności 
pochodzenia zwierzęcego, 

a więc np. rozbiór, krojenie 
i mielenie mięsa, a także pro-
dukcję produktów mięsnych 
(np. szynki, kiełbasy) oraz pro-

duktów mlecznych (np. sery, 

twarogi), a także rybnych 
i jajecznych. W ramach rolni-

czego handlu detalicznego moż-
na prowadzić również wypiek 
ciast, który ostatnio cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 
      Wydaje się, że w sytuacji 

zagrożeń epidemicznych pro-
dukcja i sprzedaż żywności 
w ramach rolniczego handlu 

detalicznego na rynku lokalnym 

 

Informacje różne 
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będzie poszukiwaną przez kon-
sumentów formą zakupu pro-
duktów spożywczych. 
 

*** 

Program 

rolno-środowiskowo-

klimatyczny 
      Program rolno-

środowiskowo-klimatyczny to 

jedno z działań Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, za realizację 
którego można otrzymać dodat-
kowe wsparcie. W obecnej kam-

panii wnioskowej można skła-
dać nie tylko wnioski kontynua-
cyjne, ale także przystąpić 
do wspomnianego programu 

po raz pierwszy. Program składa 
się z tak zwanych pakietów, któ-
re podano poniżej: 
1/. Pakiet 1. Rolnictwo zrówno-
ważone. 
2/. Pakiet 2. Ochrona gleb 

i wód. 
3/. Pakiet 3. Zachowanie sadów 
tradycyjnych odmian drzew 

owocowych. 

4/. Pakiet 4. Cenne siedliska 

i zagrożone gatunki ptaków 
na obszarach Natura 2000. 

5/. Pakiet 5. Cenne siedliska 

poza obszarami Natura 2000. 

6/. Pakiet 6. Zachowanie zagro-

żonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie. 

7/. Pakiet 7. Zachowanie zagro-

żonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie. 

      Aby móc przystąpić do tego 

działania, nie wystarczy złoże-
nie wniosku. Należy też posia-
dać plan działalności rolnośro-
dowiskowej, który sporządza się 
przed upływem 25 dni od dnia, 

w którym upływa termin składa-
nia wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośredniej, 
w rozumieniu przepisów 
o płatnościach w ramach syste-

mów wsparcia bezpośredniego, 
przy udziale odpowiednio do-

radcy rolnośrodowiskowego lub 
eksperta przyrodniczego, 

na formularzu udostępnionym 
przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Bar-

dzo ważne jest to, że to program 

5-letni, a płatność przysługuje 
za realizację dodatkowych wy-
mogów i warunków. 
      Więcej informacji 
na temat programu rolno-

środowiskowo-klimatycznego 

można uzyskać u doradców 
Wielkopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego 

w Poznaniu. W związku 
z wprowadzeniem w Polsce 

stanu zagrożenia epidemiczne-
go, biorąc pod uwagę zmini-
malizowanie możliwości roz-
przestrzeniania się koronawi-
rusa, prosimy o kontakt telefo-

niczny lub elektroniczny. 

 

*** 

Zmiany w działaniu 
„Rolnictwo ekologicz-

ne” w 2020 roku 

      W bieżącym roku wprowa-
dzono kolejne zmiany 

w rozporządzeniu Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

13 marca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania 
„Rolnictwo ekologiczne” obję-
tego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-

2020: 

1/. W pakietach 6 i 12 Trwałe 
użytki zielone w okresie kon-

wersji/po okresie konwersji do-

precyzowano, że obsada zwie-

rząt odnosi się do wszystkich 

trwałych użytków zielonych 
występujących 
w gospodarstwie.  

2/. W pakietach 1 i 7 Uprawy 

rolnicze uprawa traw 

i bobowatych drobnonasiennych 

na materiał siewny przestała być 
warunkiem przyznania płatno-

ści, a stała się wymogiem.  
3/. Jeżeli rolnik nie ubiega się 
o przyznanie płatności JPO, to 
na materiale graficznym 

do wniosku zaznacza granice 

działek rolnych, do których nie 
ubiega się o przyznanie płatno-
ści ekologicznej.  
4/. W pakietach 3 i 9 Uprawy 

zielarskie w konwersji/

po okresie konwersji wprowa-

dzono możliwość uprawy mięty 
zielonej oraz wiesiołka dziwne-
go i wiesiołka dwuletniego.  
5/. W pakietach 5 i 11 Uprawy 

paszowe na gruntach ornych 

w okresie konwersji/po okresie 

konwersji zamiast „kukurydza 
na kiszonkę” jest „kukurydza”.  
      Przypomnijmy: „Rolnictwo 
ekologiczne” jest jednym 
z działań PROW na lata 2014-

2020. Rolnik za realizację 5-

letniego zobowiązania może 
otrzymać dodatkowe wsparcie 
finansowe. W ramach programu 

„Rolnictwo ekologiczne” wy-
różniamy następujące pakiety 
i warianty: 

1. Uprawy rolnicze w okresie 

konwersji. 

2. Uprawy warzywne w okresie 

konwersji. 

3. Uprawy zielarskie w okresie 

konwersji. 

4. Uprawy sadownicze 

w okresie konwersji. 

4.1.1. Podstawowe uprawy sa-

downicze w okresie konwersji. 

4.1.2. Uprawy jagodowe 

w okresie konwersji. 

4.2. Ekstensywne uprawy sa-

downicze w okresie konwersji. 

5. Uprawy paszowe na gruntach 

ornych w okresie konwersji. 

6. Trwałe użytki zielone 
w okresie konwersji. 

7. Uprawy rolnicze po okresie 

konwersji. 

8. Uprawy warzywne po okresie 

konwersji. 

9. Uprawy zielarskie po okresie 

konwersji. 

10. Uprawy sadownicze 
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po okresie konwersji. 

10.1.1. Podstawowe uprawy 

sadownicze po okresie konwer-

sji. 

10.1.2. Uprawy jagodowe 

po okresie konwersji. 

10.2. Ekstensywne uprawy sa-

downicze po okresie konwersji. 

11. Uprawy paszowe 

na gruntach ornych po okresie 

konwersji. 

12. Trwałe użytki zielone 
po okresie konwersji. 

      Przy wypełnianiu wnio-
sków zachęcamy 
do kontaktowania się 
z doradcami Wielkopolskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Poznaniu drogą telefo-
niczną lub mailową. 
 

*** 

Jak zmieniła się 

sytuacja na rynku 

ziemniaków i marchwi 
w Europie Wschodniej? 
     W tym tygodniu na rynek 

ziemniaków i marchwi 

w krajach Europy Wschodniej 

duży wpływ miały środki kwa-
rantanny związane 
z rozprzestrzenianiem się zaka-
żenia koronawirusem SARS-

Cov-2, które wpłynęły zarówno 
na popyt ze strony konsumen-

tów, jak i ogólnie na możliwość 
dostarczania produktów 
na określony rynek. 
      Głównym wydarzeniem ty-
godnia był wzrost cen ziemnia-
ków na Ukrainie, którego nie 
zaobserwowano w tym kraju 

od końca września 2019 roku. 

W większości przypadków, 
z powodu problemów z dostawą 
ziemniaków z Białorusi 
i Federacji Rosyjskiej, ceny tych 

produktów na rynku ukraińskim 
wzrosły do 0,29-0,33 USD/kg. 

Niemniej jednak, jeśli popyt 
na ziemniaki na Ukrainie znacz-

nie wzrósł w bieżącym tygo-
dniu, w przypadku marchwi 

utrzymywał się na stabilnie ni-

skim poziomie, a marchew 

w cenach dolarowych potaniała 
nawet do 0,07-0,11 USD/kg. 

Podobna sytuacja miała miejsce 
w Rosji. Niedobór wysokiej ja-
kości ziemniaków spowodował 
wzrost cen w tym segmencie, 

choć mniej znaczący niż 
na Ukrainie. Warto zauważyć, 
że z powodu osłabienia rosyj-
skiego rubla ceny w dolarach 

amerykańskich pozostały prak-
tycznie bez zmian do końca ty-
godnia (średnio 0,14 USD/kg), 

chociaż ziemniaki w Rosji zdro-

żały w walucie krajowej. Mar-

chew, podobnie jak na rynku 

ukraińskim, potaniała, a pod 

koniec tygodnia produkty te 

można było kupić za 0,11-

0,20 USD/kg. 

      Tymczasem polski rynek 

charakteryzował się zupełnie 
odwrotnymi trendami. 

W obliczu gwałtownego niedo-
boru produktów ceny marchwi 
na polskim rynku wzrosły o 18-

30% do 0,24-0,31 USD/kg tygo-

dniowo. Niemniej jednak, zgod-

nie z danymi z okresu sprawoz-

dawczego, ziemniaki krajowe 

nieznacznie potaniały do 0,22-

0,31 USD/kg, podczas gdy ceny 

produktów importowanych 
z Holandii lub Belgii wzrosły 
do 0,28-0,37 USD/kg. 

      Gruzja i Białoruś były lide-
rami omawianego tygodnia pod 

względem rewizji cen ziemnia-
ków i marchwi. Co więcej, 
w pierwszym przypadku pro-

dukty te aktywnie drożały, 
a w drugim wręcz przeciwnie – 

ich ceny spadły. Na rynku gru-

zińskim ceny ziemniaków 
i marchwi wzrosły odpowiednio 
do 0,38-0,63 USD/kg i 0,35-

0,48 USD/kg. Tymczasem 

na Białorusi ceny tych produk-
tów spadły odpowiednio do 0,18

-0,22 USD/kg i 0,12-0,16 USD/

kg. 

 

*** 

Warzywa są bezpieczne, 
ale koronawirus 

wpłynie na ich dostawy 
      Unia Owocowa przekazała, 
że EFPA (ang. European Fresh 

Produce Association) opubliko-

wała pierwsze prognozy 
i rekomendacje dotyczące epide-
mii koronawirusa i jej wpływu 
na globalny rynek warzyw. We-

dług EFPA doświadczenia z lat 

poprzednich dotyczące podob-
nych do koronawirusa: wirusów 
(SARS-CoV) i (MERS-CoV) 

pokazują, że nie nastąpiło prze-
niesienie zakażenia poprzez spo-
żywanie pokarmu. „Pomimo 
tego, że nowy koronawirus mo-

że pozostawać 
na powierzchniach przez kilka 

godzin lub nawet kilka dni 

(w zależności od rodzaju po-

wierzchni), jest bardzo mało 
prawdopodobne, aby wirus 

utrzymał się na powierzchni 

przy przenoszeniu, podróży 
i ekspozycji na zmiany tempera-

tur”– podkreślono.  
      Dodano, że ryzyko jest za-

tem minimalne, choć producenci 
powinni koncentrować się 
na utrzymaniu najwyższych po-
ziomów higieny 
i bezpieczeństwa żywności. Eu-
ropean Fresh Produce Associa-

tion zwróciło uwagę, że mimo 

iż koronawirus nie wpływa 
na same warzywa, to skutki epi-

demii są już odczuwalne 
dla tego sektora. Stowarzyszenie 

dodało, że mimo iż handel we-

wnątrzunijny jest obecnie dość 
stabilny, to pojawiają się pierw-
sze ograniczenia wynikające 
z braku kierowców i personelu 

firm przewozowych 

na obszarach objętych korona-
wirusem. To może pociągać 
za sobą niedobory warzyw 
na takich terenach.  

      Według stowarzyszenia 
w takim przypadku konieczne 
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będzie wdrożenie awaryjnych 
dostaw. „Podejmowane przez 
poszczególne kraje środki 
ostrożności powodują również 
pierwsze problemy 

z docieraniem transportów 
na czas. Jest to szczególnie waż-
ne w przypadku produktów ła-
two psujących się” – podkreślo-
no. EFPA zwraca uwagę, 
że w najbliższym czasie 
dla rynku warzyw kluczowa 

będzie zdolność operatorów 
międzynarodowych 
do modyfikowania kontraktów 
i przekierowywania produktów 
pomiędzy poszczególnymi ryn-
kami w zależności od ich otwar-

tości, tak by uniknąć zatorów 
w przepływach świeżej żywno-
ści w ramach Unii Europejskiej. 

 

*** 

Ważna informacja dla 
kół gospodyń wiejskich 
– projektowana konty-

nuacja pomocy finanso-

wej z budżetu państwa 
dla KGW na 2020 r. 

      W projekcie nowelizacji 

ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich zawarta jest kontynuacja 

na 2020 r. pomocy finansowej 

z budżetu państwa. Pieniądze te 
będą mogły być przeznaczone 
na realizację podstawowych za-
dań kół, między innymi 
na prowadzenie działalności 
społeczno-wychowawczej 

i oświatowo-kulturalnej 

w środowiskach wiejskich oraz 
na wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości kobiet. Na 2020 r. 

zaplanowano limit wydatków 
z budżetu państwa w wysokości 
40 mln zł. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, wsparcie bę-
dzie przyznawane 

do wyczerpania środków finan-
sowych. Minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego 

w drodze rozporządzenia określi 
szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania oraz rozliczania 

przez Prezesa Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa pomocy finansowej.  

      Na stronie internetowej 

Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) będzie zamieszczana 
narastająco, w okresach mie-

sięcznych, informacja o kwocie, 

na jaką zostały złożone wnioski 
o przyznanie pomocy. 

O terminie zaprzestania przyj-

mowania wniosków poinformu-
je Prezes ARiMR na stronie in-

ternetowej. Projekt nowelizacji 

ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich czeka na przyjęcie przez 
rząd. 
      W projekcie nowelizacji 

ustawy o kołach gospodyń wiej-
skich wprowadza się też zmiany 
w nadzorze nad kołami. Powie-
rzenie zadań ustawowych, reali-
zowanych dotychczas przez Peł-
nomocnika Rządu do spraw Ma-

łych i Średnich Przedsiębiorstw, 
w projekcie nowelizacji ustawy 

o kołach gospodyń wiejskich 
powierza się nowemu organowi 
– Pełnomocnikowi Rządu 
do spraw Lokalnych Inicjatyw 

Społecznych. Do jego zadań 
należeć będzie w szczególności 
współpraca z organizacjami po-

zarządowymi w zakresie działań 
wpływających na wzrost po-

wszechności i rozwój lokalnych 
inicjatyw społecznych. Warto 
przygotowywać się 
do aplikowania po kolejne 

wsparcie bądź też przekonać się 
i sięgnąć po nie po raz pierwszy! 

 

*** 

Dobrostan zwierząt 
Od 15 marca do 15 maja 2020 r. 

rolnicy mogą ubiegać się 
w Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa 

o nowy rodzaj wsparcia finanso-

wego z PROW 2014-2020 

„Dobrostan zwierząt”. Jest to 
działanie przeznaczone 
dla hodowców krów i świń, któ-

re ma na celu zrekompensowa-

nie rolnikom dodatkowo ponie-

sionych kosztów i utraconych 

dochodów w wyniku wprowa-

dzenia praktyk hodowlanych 

związanych z podwyższonym 
dobrostanem zwierząt. Wsparcie 
będą mogli otrzymać rolnicy, 
którzy zadbają o lepsze samopo-

czucie i zdrowie zwierząt, po-
prawiając warunki ich utrzyma-
nia przez zwiększenie po-
wierzchni bytowej przypadają-
cej na jedno zwierzę (krowę, 
lochę, tucznika) o co najmniej 

20% w stosunku do wymaganej 

obecnie minimalnej powierzchni 

lub przez zorganizowanie zwie-

rzętom dostępu do pastwiska 

czy wybiegu. Roczne stawki 

pomocy wyniosą: 301 zł 
na lochę (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach), 24 zł 
na tucznika (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach), 185 zł 
na krowę mleczną (wypas 
w sezonie pastwiskowym), 

595 zł na krowę mleczną 
(zwiększenie powierzchni 
w budynkach), 329 zł na krowę 
mamkę (dostęp do wybiegów 
poza sezonem pastwiskowym). 

Nabór wniosków odbywa się 
drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus, na wspólnym 
formularzu wniosku 

dla płatności bezpośrednich 
i płatności obszarowych 
PROW 2014-2020. 

 

*** 

Przedsiębiorczość – 

działalność nierejestro-
wana w 2020 roku 

      Upłynął kolejny rok funk-
cjonowania w Polsce działalno-
ści nierejestrowanej. Działal-
ność nierejestrowana 
(nierejestrowa) – to prowadzona 

przez osobę fizyczną działal-
ność, z której uzyskiwany mie-
sięczny przychód jest niższy 
od 50% wynagrodzenia mini-
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malnego. Przepisy mówiące 
o działalności nierejestrowanej 
znajdują się w ustawie z dnia 

6 marca 2018 roku Prawo 

przedsiębiorców, będącej czę-
ścią Konstytucji bizne-
su.Minimalne wynagrodzenie 

za pracę w 2020 roku wynosi 

2600 zł, tym samym limit przy-
chodu dla działalności niereje-
strowanej to 1300 zł. Z tytułu 
prowadzenia działalności niere-
jestrowanej nie ma obowiązku 
odprowadzania jakichkolwiek 

składek ZUS, zarówno społecz-

nych jak i zdrowotnych. Prowa-

dzenie tzw. działalności niereje-
strowanej nie zwalnia 

z obowiązku odprowadzania 
podatku dochodowego z tytułu 
osiąganych dochodów. Przycho-
dy z tego tytułu nie są zwolnio-
ne od podatku. W związku 
z tym, że działalność niereje-
strowana nie jest działalnością 
gospodarczą, osoba, która ją 
prowadzi nie odprowadza okre-

sowych (miesięcznych lub 
kwartalnych) zaliczek 

na podatek dochodowy. Osią-

gnięte przychody oraz poniesio-
ne koszty uzyskania przycho-

dów z tytułu prowadzenia dzia-
łalności nierejestrowanej podat-
nik wykazuje w zeznaniu rocz-

nym PIT-36 w specjalnie prze-

znaczonym do tego celu wier-

szu 9: „Działalność nierejestro-
wana, określona w art. 20 

ust. 1ba ustawy”. 
 

Wielkopolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu 

 

      Pomoc dla dużych firm w 
utrzymaniu zatrudnienia, ue-

lastycznienie czasu pracy, roz-

liczenie całej tegorocznej stra-
ty w przyszłym roku, przedłu-
żenie  bankowych  kredytów 
obrotowych i podniesienie li-

mitu  pomocy de minimis z 

pułapu  200 tys. do 800 tys. 

euro – to niektóre z rozwiązań 
antykryzysowych,  z  których 
będą mogli  korzystać polscy 
producenci  mebli.  Minister 

Jadwiga Emilewicz rozmawia-

ła dziś o sytuacji firm meblar-
skich z przedstawicielami tej 

branży. 
      Będę starała się codziennie 
przedstawiać  przedsiębiorcom 
ścieżki,  z których będą mogli 
skorzystać  w  ramach  Tarczy 
Antykryzysowej.  Trzymamy 

cały czas rękę na pulsie. Tarcza 
Antykryzysowa, nad którą dziś 
pracuje  parlament, to na pewno 

nie jest nasze ostatnie słowo w 
zakresie środków, które będzie-
my podejmować w najbliższym 
czasie dla stabilizowania sytua-

cji poszczególnych branż – za-

znacza minister rozwoju Jadwi-

ga Emilewicz. 

      Sektor meblarski odpowiada 

za około 1,2 proc. wartości do-
danej w gospodarce. Jako gałąź 
produkcji jest liderem polskiego 

eksportu. W 2019 r. branża me-
blarska zanotowała wzrost  za-
trudnienia i wysoki poziomom 

nakładów inwestycyjnych. Epi-
demia koronawirusa to wyzwa-

nie dla całego sektora meblar-
skiego w Polsce. Przedstawicie-

le branży w rozmowie z mini-
ster Emilewicz zwracali uwagę 
m.in. na brak popytu oraz zatory 

płatnicze. 
      Jednym z głównych celów 
przygotowanej przez rząd Tar-
czy Antykryzysowej jest utrzy-

manie  płynności  finansowej 
firm. Jak zapewnia szefowa re-

sortu  rozwoju  zaproponowane 

rozwiązania antykryzysowe ma-
ją szansę realnie wesprzeć płyn-
ność firm meblarskich w tym 
newralgicznym czasie. 

      Wybrane  rozwiązania  dla 
firm meblarskich: 

1/.  Przedłużenie  bankowych 
kredytów  obrotowych,  z 
uwzględnieniem danych finan-
sowych   na  koniec  2019.  2/. 

Gwarancje de minimis z Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

3/.  Dopłaty  Banku  Gospodar-
stwa Krajowego do odsetek. 

4/. Program Kapitał dla Bezpie-
czeństwa i Wzrostu PFR. Możli-
wość  uzyskania  przez  firmy 
średnie i duże z funduszu PFR 
Inwestycje podwyższenia kapi-
tału lub finansowania w postaci 
obligacji – łącznie o wartości 6 
mld zł 
5/.  Ubezpieczenia obrotu han-

dlowego KUKE. 

6/.  Dofinansowanie  wynagro-

dzeń pracowników i uelastycz-
nienie czasu pracy – dla firm w 

kłopotach. 
7/. Przesunięcie wejścia w życie 
nowego JPK – dopiero od 1 lip-

ca 2020 r.  

 

Rządowe wsparcie 

dla branży meblarskiej 
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8/. Prolongata ważności udzie-
lonych pozwoleń na pracę dla 
obcokrajowców. 
9/. Możliwość odroczenia skła-
dek na ZUS – bez opłat i odse-
tek. 

10/. Prolongata terminu przeka-

zania zaliczek na PIT od przy-

chodów z szeroko rozumianej 
pracy  pobranych  w  marcu  i 

kwietniu do końca maja. 
Co to jest tarcza 

antykryzysowa? 

      Celem rządu w obliczu pan-
demii koronawirusa jest ochro-

na miejsc pracy i zapewnienie 

bezpieczeństwa  finansowego 
oraz zdrowotnego naszych oby-

wateli i firm. Koszty związane 
z obecną sytuacją gospodarczą 
powinny być rozłożone pomię-
dzy  sektor  przedsiębiorstw, 
pracowników, system finanso-
wy i sektor publiczny w sposób 
solidarny i adekwatny do moż-
liwości, z dbałością o bezpie-

czeństwo wszystkich sfer życia 
społecznego i gospodarczego w 
Polsce. 

      Osiągnięciu tego celu słu-
żyć ma właśnie tarcza antykry-
zysowa.  Szacowana  całkowita 
wartość tego pakietu to co naj-
mniej 10 proc. PKB. (MR) 

 

Redaktor 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 

      Klinika neurologii Uniwer-

sytetu Medycznego w Lublinie 

otrzymała 26 mln zł z Agencji 
Badań Medycznych. Przyzna-
ne pieniądze dają szansę na 
wprowadzenie skutecznej me-

tody leczenia miastenii gravis. 

To niezwykle ciężka choroba, 
która  objawia  się 

„męczliwością” mięśni. W ba-
daniach  klinicznych  weźmie 
udział około 200 chorych. Jest 
to jedyny projekt z Lubelsz-

czyzny, który otrzymał w tym 
rozdaniu grant z ABM i jed-

nocześnie pierwszy w historii 
w tak dużej kwocie dla  tego 

regionu.  

      W  badaniach  klinicznych 

będziemy  weryfikować  efekty 
leczenia nową metodą z  uży-
ciem kladrybiny. Szacujemy, że 
weźmie w nich udział około 200 
uczestników czyli osób chorych 
z miastenią. Kuracja opiera się 
na  krótkich  cyklach  leczenia, 
ale daje długoterminową popra-
wę stanu zdrowia. Badanie ma 

 

Sukces lubelskich neurologów, 
otrzymali rekordowy grant na badania kliniczne 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com
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pomóc w ujednoliceniu metody 
podawania leku, aby on był jak 
najbardziej  bezpieczny  i  sku-

teczny – wyjaśnia prof. Kon-

rad Rejdak, kierownik kliniki 

neurologii  SPSK4,  pomysło-
dawca nowej metody i projektu, 

w rozmowie z Gabrielą Boga-
czyk z Kuriera Lubelskiego.   

      To wszystko przybliża nas 
do  wprowadzenia  i  rejestracji 

leku,  który  przyczyni  się  do 
skutecznej  terapii  tej  trudnej 

choroby, która wiąże się z du-
żym  ryzykiem  śmiertelności, 
dodaje profesor. Nad tym pro-

jektem pracowali  także  dr  n. 
med. Sebastian Szklener i lek. 

Dariusz Baranowski. Do współ-
pracy  z  lubelskim  ośrodkiem 
zgłosiły się prestiżowe ośrodki 
zagraniczne jak Londyn Royal 

Hospital, Instytut Neurologii z 

University College London oraz 

University of Virginia. 

      Miastenia ciężka jest cho-
robą  o  charakterze  autoim-

munologicznym.  Głównym 
objawem  jest  „męczliwość” 
mięśni.  Chodzi  o  osłabianie 
siły mięśniowej w związku z 
wykonywaniem  powtarzal-

nych  czynności  ruchowych 
jak  np.  ruchy  powiekami, 

mięśniami twarzy i kończyna-
mi. Uciążliwe może być rów-
nież samo oddychanie. 
      W Polsce jest ponad 10 tys. 

osób z tą chorobą, a w woj. lu-
belskim około tysiąca. Do tej 
pory  leczeni  byli  głownie  za 
pomocą  sterydów  przyjmowa-
nych przewlekle, które powodu-
ją działania niepożądane: nadci-
śnienie, cukrzyca, otyłość. Cho-
roba cały czas wracała lub nie 
uzyskiwano pełnej  poprawy – 

wyjaśnia prof. Rejdak.  
      Kladrybina  stosowana  jest 

w medycynie od około 30 lat, 
głównie  w  leczeniu  białaczki 
oraz  stwardnienia  rozsianego. 

Podawana jest w formie dożyl-
nej lub tabletek. Prof. Konrad 

Rejdak, który znając działanie 
kladrybiny  oraz  mechanizm 

choroby układu odpornościowe-
go, zdecydował się sprawdzić, 
czy będzie skuteczna w leczeniu 
miastenii.Na  przestrzeni  kilku 

lat podaliśmy ten lek kilkunastu 
chorym i jest sukces.   

      Okazało się, że kladrybina 
ma szansę wytłumić aktywność 
autoreaktywnych  limfocytów, 
doprowadzając do ich elimina-
cji i dać szansę na odbudowę 
już w nowej formie. Dzięki te-
mu powstające komórki już nie 
będą miały szkodliwych właści-
wości. To wszystko powoduje 
długotrwałe cofnięcie się obja-
wów – wyjaśnia autor pomysłu. 
(GB) 

  

Redaktor 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

http://www.liderzyinnowacyjnosci.com


Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 81                                         

 

      Ponad 260 wniosków o do-
finansowanie w ramach rządo-
wego programu „Czyste  Po-
wietrze” – to efekt zakończo-
nego  pilotażu  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej zre-

alizowanego z władzami gmin 

Zabierzów (Małopolska) i Wil-
kowice  (Śląsk).  Przez  dwa 
miesiące przygotowano więcej 
wniosków niż mieszkańcy tych 

gmin  złożyli  samodzielnie  w 
ciągu 1,5 roku (184). Najważ-
niejszą korzyścią dla ludzi  i 
środowiska  będzie  większa 
liczba zielonych miejsc w ob-

warzanku Krakowa i na ma-

pie Śląska. 
      To  wspólny  sukces 
NFOŚiGW oraz wójtów Zabie-
rzowa i Wilkowic – mówi Piotr 
Woźny,  prezes  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o współpra-

cy z samorządami dwóch gmin 
wiejskich usytuowanych na tere-

nach o największym zanieczysz-
czeniu  powietrza  w Polsce.  – 

Kompleksowe  wsparcie  infor-

macyjno-doradcze,  setki  roz-

mów  z  mieszkańcami,  którzy 
zostali  ukierunkowani  na wła-
ściwy sposób walki ze smogiem 
w swojej gminnej społeczności i 
przede wszystkim zaangażowa-
nie samorządów jako lokalnych 
ambasadorów „Czystego Powie-

 

Udany pilotaż współpracy z samorządami 
w ramach „Czystego Powietrza” 
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trza” to gotowy przepis na efek-
tywną  wymianę  kopciuchów i 
termomodernizację domów jed-
norodzinnych w całej Polsce – 

podsumowuje szef NFOŚiGW. 
      Dwumiesięczny pilotaż był 
realizowany od 7 stycznia do 7 

marca br. w ramach umowy z 

firmą pomagającą przy wypeł-
nieniu wniosków o dofinanso-
wanie.  Finansowane  przez 

NFOŚiGW działania informa-
cyjno-doradcze  –  kierowane 

do  wszystkich  mieszkańców 
Zabierzowa  oraz  Wilkowic 

zainteresowanych programem 

„Czyste Powietrze” – objęły: 
akcje promocyjne (ulotki, pla-

katy, strony www i media spo-

łecznościowe  gmin,  a  także 
ogłoszenia parafialne na nie-
dzielnych  nabożeństwach), 
spotkania  informacyjne  z 

udziałem wójtów gmin i gmin-
nych  ekodoradców   (blisko 

tysiąc uczestników na 4 spo-
tkaniach), dyżury konsultacyj-

ne oraz doradztwo w indywi-

dualnych  domach  (z  porad 

ekspertów skorzystało ok. 900 
osób).  
      Konsultanci  „Czystego  Po-
wietrza” pomagali w wypełnia-
niu  i  składaniu  wniosków  do 
właściwych wojewódzkich fun-
duszy  ochrony  środowiska 
(Kraków i Katowice). 181 zło-
żonych wniosków o dofinanso-
wanie dotyczyło gminy Zabie-
rzów (70 proc.) a 81 gminy Wil-
kowice (30 proc.). Warto jednak 

zauważyć,  że  Zabierzów  jest 
dużo większą gminą (23 miej-
scowości, ponad 26 tys. miesz-
kańców, ponad 8 tys. nierucho-
mości) niż Wilkowice (3 miej-
scowości, ponad 13 tys. miesz-
kańców, ponad 4 tys. nierucho-
mości),  zatem stosunek złożo-
nych wniosków jest adekwatny 
do wielkości tych dwóch gmin. 
      Rekomendacje  z  pilotażu 
posłużą do optymalizacji sposo-
bu udziału jednostek samorządu 

terytorialnego  we  wdrażaniu 
„Czystego  Powietrza”.  Prezes 
NFOŚiGW Piotr  Woźny przy-
pomina, że to właśnie samorzą-
dy są  najbliżej  swoich miesz-
kańców,  znają  ich  potrzeby  i 
trudności w uzyskaniu dofinan-
sowania, ale trzeba połączyć siły 
JST z Narodowym i wojewódz-
kimi funduszami ochrony środo-
wiska, by podnosić świadomość 
lokalnych społeczności w zakre-
sie dbania o jakość powietrza, 
co  przełoży  się  na  liczniejsze 
grono wnioskodawców o środki 
w programie.  

      Do tej pory do porozumie-

nia w ramach współpracy przy 
realizacji programu „Czyste 
Powietrze” przystąpiło ponad 
650 gmin w Polsce. 

(NFOŚiGW)  
  

Redaktor 

Więcej na: 
www.liderzyinnowacyjnosci.com 

 

      W  pralniach  przemysło-
wych, które dziennie piorą 15 
ton tekstyliów, w tym odzież 
roboczą  i  szpitalną,  zużycie 
wody  w ciągu wody sięga na-
wet 150 tys. litrów,  a środków 
piorących,  zmiękczających i 
wybielających   około 90 kg. 
Każdorazowo powstaje zatem 
duża objętość ścieków zanie-
czyszczonych  tymi  chemika-

liami. Do odzyskiwanie więk-
szości wody zużywanej w cza-
sie prania, i środków piorą-
cych, przyczyni się technolo-
gia nad którą pracuje polsko-

niemiecki zespół badaczy. Już 

wkrótce zakończy się realiza-
cja projektu REWARD, któ-
rego celem jest recyklingu wo-

dy i detergentów w pralniach 
przemysłowych. 
      Rozwiązanie  polsko-

niemieckiego konsorcjum przy-

niesie oszczędności i zmniejszy 
zanieczyszczenie  środowiska. 
W projekcie REWARD uczest-

niczą  naukowcy  z  Wydziału 
Inżynierii Chemicznej i Proce-
sowej  Politechniki  Warszaw-

skiej.  Członkowie  konsorcjum 
postanowili wykorzystać proces 
zintegrowany składający się  z 
filtracji membranowej oraz in-

dukcji dipoli.  

      W  takiej  technologii  po-

wstaje strumień ścieków, ale 
nie jest to już 150 tys. litrów 
dziennie, tylko na przykład 10 
– 20 tys. – zaznacza dr hab. 

inż. Maciej Szwast, kierujący 
pracami zespołu z PW.  – Jest 

to duża oszczędność wody dla 
zakładu, mniejszy zrzut ście-
ków i oczywiście duża korzyść 
dla  środowiska  naturalnego. 
W filtracji membranowej wy-

korzystujemy  nasze  własne 
membrany  mikro-/

ultrafiltracyjne.  Są to  mate-
riały filtracyjne, na wzór sitka 
o otworach na poziomie ułam-

 

Sposób na recykling wody i detergentów 

w pralniach przemysłowych 
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      Czterokondygnacyjny par-

king na 420 miejsc postojo-

wych zaprojektuje i wybuduje 

w ciągu 48 miesięcy firma Im-
mo Park Warszawa.  Obiekt 

powstanie w formule koncesji, 

która jest rodzajem partner-
stwa  publiczno-prywatnego. 

Wybudowany parking będzie 
własnością miasta, ale to kon-
cesjonariusz będzie zarządzał 

garażem i ponosił koszty jego 
eksploatacji  przez  40  lat. 

Umowa na realizację inwesty-
cji pod Placem Powstańców w 
Warszawie podpisana została 
6 marca.  

 

Pod Placem Powstańców w stolicy 

powstanie wielopoziomowy parking w formule PPP 

ków,nawet setnych części mi-
krometra 
      Przez membranę przepływa 
woda wraz z rozpuszczonymi w 

niej związkami, w tym środkami 
piorącymi. Natomiast zatrzymy-
wane  są  elementy,  które  są 
większe  niż  pory  (otwory)  w 
membranie – czyli w szczegól-
ności  cząstki  stałe  tworzące 
brud, a także tłuszcze i białka (w 

szczególności  tworzące  micele 
ze środkami piorącymi). 
      Jak  zaznacza  naukowiec  z 

Politechniki Warszawskiej, mo-

duły membranowe od kilku lat 
są  instalowane  pralnicach.  – 

Mają one jednak na celu jedynie 
podczyszczenie wody zrzucanej 

do ścieków – precyzuje. – Wy-

daje się, że my jako pierwsi po-
ważnie  zajęliśmy  się  tematem 

zamykania obiegu wody w pral-

ni. 

Jedna  z  największych  pralni 
przemysłowych w Polsce  jest 

zainteresowana  wdrożeniem 
technologii po zakończeniu rea-
lizacji  projektu.  Ten  termin 

upływa za kilka tygodni.  (info)   
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      Mamy powody do zadowo-

lenia. Udało nam się wynego-
cjować  bardzo  korzystne  dla 
miasta warunki umowy. Dzięki 
podpisanemu  dziś  partnerstwu 
stolica zyska nowy wielopozio-

mowy parking  podziemny nie 

inwestując przy tym własnych 
środków. Co ważne, ryzyko in-
westycyjne również będzie po 
stronie koncesjonariusza. – po-

wiedział  portalowi samorządo-
wemu Rafał Trzaskowski, pre-

zydent Warszawy. 

Pod  koniec  listopada  2019  r. 

nastąpiło otwarcie ofert na wy-
bór koncesjonariusza dla budo-
wy parkingów podziemnych w 
stolicy. Wpłynęła jedna propo-
zycja  –  złożona  przez  Immo 
Park Warszawa, spółkę zależną 
Mota-Engil Central Europe. 

      Mota-Engil  Central  Europe 

jest doświadczonym inwestorem 
i wykonawcą na rynku polskim 

nie  tylko  w zakresie  budowy 

parkingów, ale przede wszyst-
kim jednym z pionierów w rea-
lizacji takich inwestycji w for-

mule  partnerstwa  publiczno-

prywatnego. Jako jedni z pierw-

szych  zrealizowaliśmy  projekt 
w formule PPP jakim jest par-

king pod placem Nowy Targ we 

Wrocławiu. W naszym portfolio 
znajduje  się  także  umowa  z 
Miastem Gdańsk na budowę i 
eksploatację parkingów kubatu-
rowych – mówi Marcin Podlec-

ki, członek zarządu Immo Park 
Warszawa. 

      Warszawa  ma  również 
ogromny  potencjał  na  kolejne 
lokalizacje  parkingowe  w  tej 

formule. W ocenie wykonawcy 

projekty partnerstwa publiczno-

prywatnego to przyszłość samo-
rządów, które po ograniczeniu 
napływu środków Unii Europej-
skiej będą szukały nowych źró-

deł finansowania swoich inwe-
stycji. 

      Spełniamy obietnice o budo-
wie parkingów podziemnych w 
sercu Warszawy. Wszyscy wie-

my, że sprawa ta nie jest łatwa, 
ale podpisywana dziś umowa to 
najlepszy dowód, że samorządy 
mogą z powodzeniem współpra-
cować z przedsiębiorcami.  To 
jedna z najlepszych dróg do rea-
lizacji wspólnych celów – mówi 
Anna Nehrebecka-Byczewska, 

radna i przewodnicząca Komisji 
ds.  Nazewnictwa  Miejskiego 

Rady m.st. Warszawy. – Wie-

rzę, że parking, który powstanie 
pod placem Powstańców War-
szawy  będzie  pierwszym,  ale 
nie ostatnim, jaki zostanie wy-

budowany w najbliższych latach 
w stolicy. Mam cichą nadzieję, 
że następny będzie podziemny 
garaż nieopodal Starego Miasta. 
Gdyby powstał, widok na Sta-
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rówkę z brzegów Wisły byłby 
jeszcze piękniejszy – dodaje. 

      Co ważne parking zostanie 
zaprojektowany i  wybudowany 

wyłącznie ze środków koncesjo-
nariusza.  Wybudowany obiekt, 

o szacunkowej wartości ok. 86 
mln zł,  przejdzie na własność 
miasta. To pierwsza tego typu 

umowa na parking podziemny w 

Polsce. 

      Obiekt, który zacznie działać 
w 2024 r., będzie wyposażony w 
ładowarki  dla  samochodów 
elektrycznych, a także ogólno-
dostępną toaletą. Na powierzch-
ni placu będą zamontowane sto-
jaki rowerowe. Ceny za parko-

wanie będą ustalane przez kon-

cesjonariusza, jednak w swojej 

ofercie musi on posiadać abona-
menty  dla  okolicznych  miesz-

kańców. 
      Plac Powstańców Warszawy 
zmienił się po zakończeniu bu-
dowy  centralnego  odcinka  II 

linii  metra.  Wówczas  więcej 
miejsca  przeznaczono dla  pie-

szych i  rowerzystów, pojawiły 
się elementy małej architektury. 
Dzięki realizacji projektów wy-
branych przez mieszkańców w 
ramach budżetu partycypacyjne-
go,  na  placu  przybyło  zieleni 
ulicznej.  Pojawiły  się  także 
trampoliny i instrumenty ulicz-

ne. Był to jednak jedynie etap 
zmian. 

      Po  wybudowaniu  parkingu 

plac  Powstańców  Warszawy 
zostanie  kompleksowo przebu-

dowany, ale większość istnieją-
cych  tam  obecnie  elementów 
małej architektury i zieleni zo-
stanie ponownie wykorzystana. 

Wszystko zgodnie z wytyczny-

mi Biura Architektury i Plano-

wania  Przestrzennego  Urzędu 
Warszawy,  sporządzonymi  na 
podstawie  wypracowanych 

uzgodnień z warszawiankami i 
warszawiakami.  
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      Atutem Airbusa A380 mia-

ła być jego wielkość. Samolot 
jest  dwupokładowy,  zdolny 
przewieźć  nawet  ponad  800 
pasażerów. Pod tym względem 
żadna inna maszyna nie może 
się z nim równać. Miał zrewo-
lucjonizować ruch lotniczy, ale 
już od roku wiadomo, że Air-
bus A380 – największy w hi-
storii samolot pasażerski – nie 

będzie  dalej  produkowany. 
Teraz  może  się  okazać,  że 
zniknie z nieba szybciej, niż 
wszyscy się spodziewali. 
      Koronawirus  boleśnie  ude-
rzył w branżę przewozów pasa-
żerskich. Linie lotnicze zawiesi-
ły nienotowaną wcześniej liczbę 
połączeń, co oznacza koniecz-
ność  uziemienia  maszyn.  Na 
pierwszy ogień poszły właśnie 
te,  które  zapełnić  pasażerami 
najtrudniej,  czyli  A380.  Lu-

fthansa  uziemiła  swoich  19 
A380, a linie Emirates, najwięk-

szy  na  świecie  użytkownik 
A380 (flota liczy obecnie 115 

maszyn) – 20. Podobnie postą-
piło większość innych użytkow-
ników, nieliczni się jeszcze za-
stanawiają. 
      I tu wyszedł na jaw kolejny 
problem.  Nawet  „postojowe” 
olbrzyma jest dużo kosztowniej-
sze  niż  mniejszych  jednostek. 
Zakonserwowana maszyna musi 

być przetaczana ze względu na 
to,  aby nie  wypaczyły się  jej 
koła.  W przypadku  A380  nie 
jest to takie proste. Pusty samo-

lot waży bowiem 275 ton i do 
jego  obsługi  potrzeba  specjal-
nych holowników. Do tego do-
chodzi  konserwacja  czterech 

zamiast dwóch silników. 
Nie  ma  chętnych  na  więcej 
A380. Pod wieloma względami 
ubiegłoroczna  decyzja  Airbusa 
o zakończeniu produkcji maszy-
ny była dość szokująca. Okazało 
się, że koncern poddał się i nie 
wierzy w jej przyszłość. Co wię-

cej, zgodził się na ogromne stra-
ty  finansowe.  Przy  sprzedaży 
około  ćwierć  tysiąca  maszyn 
poniesione na projekt i przygo-

towanie produkcji nakłady, sza-
cowane na 9,5 mld euro, nigdy 

się nie zwrócą. 
      Jak zła jest sytuacja A380, 
świadczyć  może  także  to,  że 
samolotem nie jest  zaintereso-

wany  nawet  rynek  wtórny. 
Zresztą dwa najstarsze egzem-
plarze pierwszego użytkownika 
A380,  linii  Singapore Airlines 

(maszyny  o  rejestracjach  9V-

SKA  i  9V-SKB),  już  zostały 
rozebrane  i  można  kupić  np. 
zrobione z ich kadłubów bre-
loczki. 

      Tymczasem azjatycki prze-

woźnik uchodzi z jednego z naj-
bardziej dbających o swoje ma-
szyny. I w normalnych okolicz-

nościach samoloty, które zdecy-
duje się sprzedać, cieszą się na 
wtórnym rynku dużym zaintere-
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sowaniem. W przypadku A380 

tak nie było! 
      Co  dalej  czekać  będzie 
A380? Wszystko zależy od tego, 
jak będzie się rozwijała sytuacja 
z koronawirusem. Już wiadomo, 
że branża lotnicza poniesie gi-

gantyczne  straty.  Co  więcej, 
zdaniem analityków  sam ruch 
pasażerski  po  epidemii  nie 
wzrośnie gwałtownie z dnia na 
dzień. Na początku większe za-
potrzebowanie będzie na mniej-
sze maszyny. Oznaczać to może 

kolejne tygodnie, a nawet mie-

siące uziemienia A380. (wnp.pl) 
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      USA będzie rozwijać prze-
mysł farmaceutyczny w swoim 
kraju, aby uniezależnić się od 
Chin. Takie wnioski wyciągnę-
li Amerykanie z doświadczeń 
związanych z epidemią koro-
nawirusa.  – Będą to robić też 
inne kraje. To najwyższy czas, 
aby Polska wdrożyła podobne 
rozwiązania – mówi Krzysztof 
Kopeć, prezes PZPPF.  
      Donald  Trump  w  ramach 

programu walki z koronawiru-

sem zapowiada uniezależnienie 

USA od chińskich  dostaw le-
ków. Kongresmeni pracują już 
nad wdrożeniem ustawy przewi-
dującej wprowadzenie wymier-
nych  korzyści  dla  produkują-
cych leki w USA. Krajowi Pro-

ducenci  Leków  apelują,  aby 
wdrożyć RTR Plus jako element 
„tarczy antykryzysowej”. 

Amerykanie 

wyciągnęli wnioski 
      Amerykański  senator  Tom 
Cotton przypomniał, że Komu-
nistyczna Partia Chin zagroziła 
odcięciem Ameryki od dostępu 

do  ważnych  leków  w  trakcie 
pandemii. – Nadszedł czas, aby 
amerykańskie łańcuchy dostaw 
leków ratujących życie wypro-
wadzić z Chin – zapowiedział. 
Projektowana  zmiana  prawa 

zakłada wprowadzenie korzyści 
dla  producentów  wytwarzają-
cych leki lub sprzęt medyczny w 
USA.  Ustawa ma wejść w życie 
w 2022 r.  Washington  Times 

podaje, że administracja Trumpa 
wzywa teraz do rozwoju krajo-

wej  produkcji  leków w USA, 
która w ciągu ostatnich dwóch 

 

RTR po amerykańsku 

USA będzie zachęcać do produkcji leków u siebie 
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dekad została wyprowadzona do 
Chin. 

W  wypowiedzi  dla  Breitbart 

News Trump zaznaczył, że jego 
program walki z koronawirusem 

zakłada wyprowadzenie Stanów 
Zjednoczonych ze stanu globali-

stycznej zależności obejmującej 
produkcję  farmaceutyków.  – 

Naszym celem na przyszłość są 
amerykańskie  leki  dla  amery-
kańskich pacjentów oraz amery-
kańskie zaopatrzenie dla amery-
kańskich  szpitali  –  powiedział 
prezydent USA.   

RTR Plus zapewnia suweren-

ność lekową 
      Krajowi producenci leków w 
Polsce zwracają uwagę na po-

garszające się warunki działania 
branży w obecnej sytuacji – za-

kłócenia w dostawach,  podno-
szenie cen półproduktów do pro-
dukcji  leków  i  wyrobów me-
dycznych, trudności z utrzyma-
niem  pełnej  załogi  zakładów 
produkcyjnych.  – Abyśmy mo-
gli nadal produkować leki, ko-
nieczne  jest  włączenie  naszej 
branży  w  system  rozwiązań 
osłonowych, które przygotował 
Rząd.  W naszym przekonaniu 
rozwiązaniem,  które  można 
wdrożyć natychmiast jako ele-
ment  „tarczy  antykryzysowej” 
jest Refundacyjny Tryb Rozwo-

jowy PLUS (RTR PLUS) – ape-

luje  Krzysztof  Kopeć.  RTR 

PLUS zakłada  utrzymanie  do-
tychczasowych cen leków krajo-
wych wytwórców, co zapewni 
działającym w Polsce producen-
tom  niezbędną  stabilizację, 
zwiększy  możliwości  inwesty-
cyjne i rozwojowe. W efekcie 

umożliwi to zbudowanie pełnej 
suwerenności  lekowej  Polski  i 
uczynienie z branży farmaceu-
tycznej  potężnego  koła  zama-
chowego  polskiej  gospodarki. 

(inf) 
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      Polskie  przedsiębiorstwa 
korzystają z chmury oblicze-
niowej  w  niewystarczający 
sposób. Nowatorska technolo-

gia ma nadal niewielu zwolen-

ników w naszym kraju. Jedną 
z przyczyn słabego przyjmo-
wania się chmury obliczenio-
wej w Polsce są uwarunkowa-

nia historyczne – ocenia w roz-

mowie  z  WNP.PL  Marcin 

Karczmarczyk,  dyrektor  za-

rządzający Operatora Chmu-
ry Krajowej. W efekcie zaj-

 

Operator Chmury Krajowej 
wypełnia lukę w świadczeniu usług cyfrowych 
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mujemy  jedno  z  ostatnich 

miejsc w Unii Europejskiej. 
      Chmura  obliczeniowa  towa-

rzyszy dziś  praktycznie wszyst-
kim,  którzy  korzystają  z  usług 
sieciowych.  Serwisy  muzyczne, 

streaming wideo czy nawet pocz-

ta  elektroniczna  –  wszystko  to 

opiera  się  dziś  właściwie  na 
chmurze,  czyli  na  dostarczaniu 

mocy obliczeniowej za pośrednic-
twem sieci. 

      Jednym z elementów zwięk-
szających zaufanie do rozwiązań 
cyfrowych i bezpieczeństwo ich 
stosowania  ma  być  w  Polsce 
Chmura Krajowa. W listopadzie 

2018  roku  zależne  od  Skarbu 
Państwa Polski Fundusz Rozwoju 
oraz PKO BP powołały Operatora 
Chmury  Krajowej,  czyli  firmę, 
która ma wspierać polskie przed-
siębiorstwa we wdrażaniu i wyko-
rzystywaniu potencjału, jaki ofe-
rują  zaawansowane  technologie 
chmury obliczeniowej w biznesie. 

      Operator  Chmury  Krajowej 

zatrudnia już ponad setkę ludzi i 
od kilku miesięcy oferuje usługi z 
wykorzystaniem  infrastruktury 

znajdującej się w Polsce. Spółka 
stara się przy tym wchodzić w 
partnerstwa z dużymi dostawcami 

rozwiązań chmurowych, pomaga-
jąc im dostosować ofertę m.in. do 
polskiego otoczenia prawnego. 

      Od początku realizujemy stra-
tegię multicloudową, więc mamy 
podpisaną już pierwszą taką glo-
balną, strategiczną umowę z na-
szym partnerem – Google. Mam 

nadzieję, że w tym roku będziemy 
mieli  kolejne  –  mówi  Marcin 
Karczmarczyk.  Jak  przekonuje, 

OChK daje ofertę, której dotych-
czas brakowało na rynku. Usługi 
chmurowe wśród polskich przed-
siębiorców  cieszą  się  dosyć 
umiarkowanym  powodzeniem. 

Według unijnego rankingu DESI, 
który obrazuje stopień cyfryzacji 
gospodarki  i  społeczeństwa,  w 
zakresie  stosowania  chmury  w 

przedsiębiorstwach Polska zajmu-
je 27. miejsce w UE. 

      Jest kilka powodów  tej nie-

korzystnej  sytuacji dla polskich 

przedsiębiorców.  Po  pierwsze 
Polacy  wykazują  pewną  nieuf-
ność do rozwiązań, przy których 
występuje poczucie utraty pewnej 
kontroli. Główną barierą był jed-
nak brak takiego  podmiotu  jak 

my –  ocenia  Marcin  Kaczmar-

czyk, dyrektor OChK. – Za nami 

stoi największy bank w Polsce i 

instytucja państwowa PFR. Daje-
my przede wszystkim  stabilność 
finansową i właścicielską. Jeste-
śmy gwarantem konsekwentnego 
realizowania usług chmurowych. 
      To ma podnosić poczucie bez-
pieczeństwa  przedsiębiorców 
przy  korzystaniu  z  rozwiązań 
chmurowych, które są osadzone 
na  polskiej  infrastrukturze  i  w 

pełni uwzględniają krajowe uwa-
runkowania prawne. 

      Dzięki temu wdrażanie chmu-
ry w polskiej gospodarce ma wy-

raźnie przyspieszyć. – Jest spory 

szum wokół  usług cloudowych, 
bo  przedsiębiorcy  widzą,  że  to 
jest pewna szansa też dla nich, 
żeby pozyskać dostęp do najnow-
szych technologii w rozsądnych 
kosztach. To jest też element, któ-
ry pozwoli im rozwijać się i kon-
centrować na własnych rozwiąza-
niach  –  podsumowuje  Marcin 

Karczmarczyk. (wnp.pl) 
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W tym szczególnym czasie, 

kiedy ogarnięci jesteśmy obawami 

o nas samych  i nasze rodziny 

niech nadchodzące Święta Wielkanocne 

przyniosą  uspokojenie i dobrą nadzieję.   

Wszystkim działkowcom życzę, 
byśmy przy istniejących 

ograniczeniach epidemiologicznych, 

gdy nie możemy wspólnie z całą rodziną 

zasiąść do świątecznego stołu,  

pamiętali o swoich najbliższych i ufali, 

że Zmartwychwstały Chrystus 

oddali od nas czyhające zło 

i obdarzy wszystkich dobrym zdrowiem. 

Zdzisław Śliwa 

Prezes Okręgu PZD w Poznaniu 



str. 90               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl          Nr 04 (92) Wieści Światowe 01 kwietnia 2020 r. 

      Na rynku hotelowym na-

wet najwięksi gracze będą po-
trzebowali pomocy. Hotelarze 

apelują  o  pomoc  i  wsparcie 
państwa. W przeciwnym wy-
padku branża się nie podźwi-
gnie. Straty liczone są w setki 
milionów  złotych.  Konieczne 
są działania pomocowe. Obec-
ny kryzys związany z pande-

mią koronawirusa, jak żaden 
inny dotknął branżą lotniczą i 
hotelową.  
      Te dwa sektory jako pierw-

sze  odczuły  bardzo  boleśnie 
skutki  wywołane  ogranicze-
niem, a następnie prawie całko-
witym zatrzymaniem ruchu oraz 

anulowaniem spotkań  bizneso-
wych  –  przyznaje  Rafał 
Abramczyk, CEO hotelAG. – 

Żaden inny kryzys nie wpłynął 
tak negatywnie na naszą branżę. 
Apelujemy do rządu o podjęcie 
konkretnych  działań  pomoco-
wych. Nawet najwięksi gracze 
na rynku będą potrzebowali po-
mocy.Wystosowaliśmy  pismo, 

które  podpisali  przedstawiciele 
150 hoteli, z prośbą nie tylko o 
doraźną pomoc, ale także cen-
tralne  i  systemowe  wsparcie, 

które umożliwi nam dalsze pro-
wadzenie działalności. 
Jak twierdzi szef firmy zajmują-
cej  się  kompleksowym  zarzą-

dzaniem obiektami hotelowymi 

na zasadzie asset & project ma-

nagement,  obecna  sytuacja  z 

całą  pewnością  będzie  miała 
wpływ na przyszłą działalność 
hoteli. – Dlatego już teraz musi-
my podjąć kroki, które jak tylko 
to możliwe zminimalizują skutki 
obecnej  recesji.   Branża  tury-
styczna potrzebuje koła ratunko-

wego. Bez takiego wsparcia cały 
sektor pójdzie na dno. (inf) 
  

Redaktor 
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      Zalecenia  Amerykańskiej 
Akademii Okulistyki wskazu-

ją, że noszenie soczewek kon-
taktowych w czasie pandemii 

jest niebezpieczne. Korzysta-

jące  z  nich  osoby  znacznie 
częściej pocierają i dotykają 
oczu w ciągu dnia. Jest to nor-
malna reakcja na ciało obce w 
oku,  ale  jednocześnie  droga 
do  potencjalnego  zakażenia 
koronawirusem.  Brudne ręce 
w  kontakcie  z  okiem  mogą 
być źródłem infekcji.  Wirus 
nie tylko przenika do organi-

zmu, ale wraz ze łzami może 
niebezpiecznie 

się   rozprzestrzeniać  na  ze-
wnątrz. 
      Soczewki kontaktowe noszą 
najczęściej młodzi ludzie, u któ-
rych choroba COVID-19  nie 

zawsze daje objawy, albo prze-

biega  dość  łagodnie,  dlatego 
nieświadomie  mogą  zarażać 
innych – przestrzega prof. Ro-

bert Rejdak, szef Kliniki Oku-

listyki Ogólnej lubelskiego Uni-
wersytetu  Medycznego.  –
   Ponadto w każdym przypadku 

istnieje   okres  bezobjawowy, 

kiedy  choroba  może  być  już 
przenoszona. Dla własnego bez-
pieczeństwa i zapobiegania in-
fekcji koronawirusa, apelujemy 

do wszystkich, aby na czas epi-

demii zrezygnowali z noszenia 

soczewek kontaktowych i  po-

wrócili do korzystania z okula-
rów.   
      Wiosna  to  okres  alergii  i 

zwiększonego narażenia na ura-
zy oczu. Noszenie szkieł kon-
taktowych  sprzyja  zaostrzeniu 

objawów  infekcji 

 

Okuliści apelują: 
Noszenie soczewek kontaktowych to ryzyko 

rozprzestrzeniania się koronawirusa 
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i  występowania stanów choro-
bowych. Jest to dodatkowy po-

wód, żeby z nich zrezygnować 
w okresie szalejącej epidemii i 
nosić okulary.  
      Przy  okazji  przypominam, 

że zapalenie spojówek oraz ich 
ostre  przekrwienie  może  być 
pierwszym objawem zakażanie 
koronawirusem,  dodaje  profe-

sor.  –  Wszystkie  osoby które 
stykają  się  zawodowo z dużą 
grupą ludzi, powinny zakładać 
prewencyjnie okulary ochronne, 

albo przezroczyste przyłbice w 
przypadku personelu medyczne-

go.  Nie można tego zalecenia 
lekceważyć w trosce o własne 
zdrowie i ocalenia życia innym 
oraz przenoszenia ognisk choro-

by.  Od  rygorystycznego  prze-

strzegania zasad higieny i pre-

wencji,  zależy  zahamowanie 
rozwoju pandemii. (JC)  

  

Redaktor 
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      Teleskop  czasowy  jest 

urządzeniem optycznym, które 
pozwalana na jednoczesny od-

biór i analizę wielu blisko leżą-
cych  zakresów  częstotliwości 
optycznych  (kanałów).  Urzą-
dzenie pozwala rozdzielać sy-
gnały optyczne tak bliskie w 
częstotliwości jak stacje radio-
we UKF FM (0,1MHz). Dokto-

ranci  Wydziału  Fizyki  UW 
(FUW)  pod  kierunkiem  dr. 

hab. Wojciecha Wasilewskiego 

z Centrum Optycznych Tech-

nologii  Kwantowych  (QOT) 

skonstruowali  i  przetestowali 

optyczny  teleskop  czasowy 

zbierający  sygnały  przez  re-
kordowo  długi  okres  kilku-
dziesięciu mikrosekund.  
      Powstałe w innych grupach 
na  świecie  teleskopy  czasowe 
uzyskują  dotychczas  rozdziel-
czość milion razy mniejszą i są 
dostosowane do szerokopasmo-

wych  sygnałów  emitowanych 
przez urządzenia optyczne bazu-
jące głównie na ciele stałym. 
      „Teleskop  opracowany  na 
Uniwersytecie  Warszawskim 

operuje w zupełnie innym reżi-
mie, co sprawia, że może on re-
jestrować  sygnały  emitowane 

przez systemy bazujące np. na 
gazach  atomowych,  pojedyn-

czych jonach czy prężnie rozwi-
jających się w ostatnich czasach 
układach  opto-mechanicznych, 

co dotychczas było niemożliwe. 
Urządzenie to przekracza także 
tysiąckrotnie  możliwości  spek-
trometrów  optycznych,  które 
zazwyczaj nie pozwalają na jed-
noczesny odbiór więcej niż jed-
nego kanału. Warto zauważyć, 
że uzyskanie tak dużej rozdziel-
czości  z  wykorzystaniem kon-
wencjonalnych metod wymaga-

łoby użycia ok. 10^12 km świa-
tłowodu – to prawie tyle, ile ob-

wód orbity Saturna” – informuje 

FUW. 

      Tak doskonałe rezultaty uzy-
skano – jak wyjaśniono – odpo-

wiednio programując skonstruo-
waną  przez  twórców  pamięć 
kwantową. „Praca zaczęła się od 
analizy zasad  działania  wspól-
nych dla wielokanałowego radia 
i  teleskopu  optycznego,  gdyż 
oba te urządzenia realizują trans-
formatę Fouriera, chociaż w zu-
pełnie innym zakresie częstotli-
wości.  Wiele  powszechnie do-
stępnych urządzeń pozwala ob-
serwować spektrum muzyczne w 

trakcie  odtwarzania  piosenek, 

gdzie słupki obrazujące siłę po-
szczególnych zakresów fal aku-
stycznych  są  obliczane  przez 
komputer  przy  wykorzystaniu 

wspomnianej  transformaty. 

Działa ona w obie strony – mo-

żemy rozłożyć dźwięk na tony 
składowe albo  złożyć  akord  z 
poszczególnych tonów, imitując 
grę na fortepianie. Wykorzystu-
jąc transformatę Fouriera muzy-
cy już wiele lat temu nauczyli 
elektryczny  fortepian  mówić 
(https://youtu.be/-

6e2c0v4sBM)”. 
      Zademonstrowana  w  urzą-
dzeniu  metoda  uzyskiwania 

transformaty Fouriera sygnałów 
optycznych także jest odwracal-
na.  Dzięki  temu  poszczególne 
odbierane  kanały  są  zupełnie 
niezależne, co jest ważne w nie-
których protokołach komunika-
cyjnych korzystających z wielu 
kanałów jednocześnie. 
      Według FUW opracowany, 
unikalny schemat  może  zostać 
zastosowany jako odbiornik w 

protokołach  przesyłania  infor-
macji kwantowej, czyli docelo-

wo na przykład w kryptografii 
kwantowej, gdzie wykorzystanie 

 

Pamięć kwantowa 

optyczny teleskop czasowy 

o rekordowej rozdzielczości 
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wielu kanałów podnosi prędkość 
przesyłu.  Innym  potencjalnym 
zastosowaniem  jest  odbieranie 

danych z bardzo odległych sate-
litów  nadających  sygnały  op-
tyczne.  „Dzięki  nadzwyczajnej 
charakterystyce  opisywanego 

odbiornika, można by go także 
użyć  do  praktycznej  realizacji 

niedawno  zaproponowanych 

przez  teoretyków  nadzwyczaj 
wyrafinowanych  schematów 
kodowania optycznego, co rów-
nież mogłoby w sposób znaczą-
cy  podnieść  prędkość  odbioru 
zakodowanej informacji” – czy-

tamy w komunikacie. 

      Więcej  na  naukawpol-
sce.pap.pl 
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      Gospodarzem  inauguracji 

polskich obchodów Światowe-
go Dnia Inżyniera była Poli-
technika Poznańska. 4 marca 

obchodzony będzie corocznie 
przez  międzynarodową  spo-
łeczność techniczną na wnio-
sek Światowej Federacji Or-
ganizacji  Inżynierskich 
(WFEO –  World Federation 

of  Engineering  Organiza-

tions).  Decyzję  taką  podjęto 
podczas Światowego Kongre-
su Inżynierów (WEC – World 

Engineers Convention), który 
odbył się w listopadzie 2019 r. 
w Melbourne (Australia). Te-

goroczny 4 marca był obcho-
dzony  jako  Dzień  Inżynierii 
Zrównoważonego  Rozwoju 

(World Engineering Day for 

Sustainable Development).  
      Federacja  Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych  NOT 

poparła tę inicjatywę i zadekla-
rowała czynne włączenie się w 
obchody. Inauguracja w Pozna-

niu zgromadziła szerokie grono 
przedstawicieli  różnych środo-
wisk  inżynierskich  z  uczelni 
technicznych,  instytutów  ba-

 

Postęp cywilizacyjny 

zależy od inżynierów 
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dawczych oraz biznesu i gospo-

darki.  

      Uroczystość otworzył  prof. 
dr. hab. inż. Tomasz Łodygow-
ski  –  rektor  Politechniki  Po-

znańskiej.  Następnie  Łukasz 
Mikołajczyk – wojewoda wiel-

kopolski, przekazał zebranym i 
organizatorom  uroczystości 
przesłanie  premiera  Mateusza 
Morawieckiego, w którym czy-
tamy: Głównym organizatorem 
obchodów  Dnia  Inżyniera  w 
Polsce  jest  Federacja  SNT-

NOT.  Prezes  Federacji  -Ewa 

Mańkiewicz-Cudny, poinformo-

wała o celach, dla jakich ruch 
stowarzyszeniowy  organizuje 

obchody  tego  Dnia,  jako  nie 

tylko  promocji  inżynierii  jako 
kariery  zawodowej,  ale  także 
rozmów  o  wyzwaniach  stoją-
cych przed zawodem inżyniera i 
podniesieniu  poziomu  świado-
mości społecznej na temat zna-
czenia  działań  technicznych  i 
ich twórców w życiu społeczeń-
stwa i pojedynczego człowieka.  

      Kolejnymi  mówcami  byli 
prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt – 

rektor  Politechniki  Warszaw-

skiej, a także pPrzewodniczący 
Konferencji  Rektorów  Akade-
mickich Szkół Polskich i prof. 
dr. hab. inż. Tadeusz Słomka – 

rektor  Akademii  Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszi-
ca w Krakowie, przewodniczący 
Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych.  

      Krótką informację o działa-
niach  resortu  oraz  życzenia  z 
okazji Światowego Dnia Inży-
niera przekazał Robert Nowicki 
–  podsekretarz stanu w Mini-

sterstwo Rozwoju. Podczas uro-

czystości  inauguracyjnej  prof. 
dr. hab. inż. Teofil Jesionowski 
– prorektora ds. edukacji usta-

wicznej zaprezentował Politech-
nikę  Poznańską,  a  Kazimierz 
Pawlicki – prezes Rady FSNT-

NOT w Poznaniu jej działalność 
i  zamierzenia  na  przyszłość. 
Prof. dr. hab. inż. Jerzy Barglik 
– prezes Akademii Inżynierskiej 

w Polsce poinformował o dzia-
łalności  Akademii.  Następnie 
prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik, 
członek Centralnej  Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów wygło-
sił wykład pt. „Polski Inżynier 
na przestrzeni dziejów”. Inaugu-
rację zakończył wykład prof. dr. 
hab. inż. Romana Słowińskiego 
– wiceprezesa Polskiej Akade-

mii Nauk, pracownika naukowe-

go Politechniki Poznańskiej nt. 
roli  sztucznej  inteligencji  w 

przyspieszeniu  badań  nauko-
wych i innowacji technologicz-

nych” 

Inauguracji w Centrum Wykła-
dowym  Politechniki  Poznań-
skiej towarzyszyła wystawa Ar-
chiwum Techniki  oraz stoiska 

studenckich  kół  naukowych  z 
projektami inżynierskimi. (JK) 
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Przyjemnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny, 
i przekonaniem, że przed  

szalejąca pandemią  
uchroni nas siła BOSKA 

oraz spełnienia marzeń, zamierzeń, 
wiele ludzkiej życzliwości, 

przyjemnych spotkań w gronie rodzinnym, 
życzy 

Dyrekcja i załoga 

ośrodka wypoczynkowego  

BIOVILLA 
www.biovilla.pl  

http://www.biovilla.pl
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      Na temat bojkotu wybo-

rów prezydenckich ogłoszo-
nego przez kandydatkę na 
urząd prezydenta RP, z bez-
partyjnym czynnym biegłym 
sądowym i ekspertem w za-
kresie: polityka, public rela-

tions, dziennikarstwo śled-
cze, prawo prasowe, prawo 

autorskie, etyka, etyka dzien-

nikarska, prawa człowieka 
(UE), RODO, język ciała, 
manipulacja informacją, re-
klama, prasoznawstwo, dr n. 

hum.  Ryszardem Milewskim 

rozmawia inż. Cezary Sakra 

 

      Czy zna pan doktor list 

otwarty Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej opublikowany 
na stronie internetowej: 

https://wiadomosci.wp.pl/

malgorzata-kidawa-blonska-

wzywa-do-bojkotu-wyborow

-prezydenckich-

6494141140395649a  wzy-

wający wyborców do boj-
kotu wyborów prezydenc-
kich? 
      Tak. Przeczytałem. 
      Czy zdaniem pana dok-

tora kandydatka Koalicji 

Obywatelskiej Małgorzata 
Kidawa-Błońska postąpiła 
właściwie wzywając wybor-
ców w opublikowanym li-
ście (29.03.2020) do bojkotu 
wyborów prezydenckich 
wyznaczonych na dzień 
10.05.2020? 

      Nie! Na pewno nie. Poli-

tyk nie postępuje w taki spo-
sób. 
      Dlaczego, przecież po-
dała przyczynę: pandemia 

Ciąg dalszy ze s.1 

Bojkot wyborów, czy już 

zamach stanu? 

Dr Ryszard Milewski pod kierunkiem 

naukowym prof.zw.nauk prawnych dr 

hab. Bogdana Michalskiego napisał i 
obronił rozprawę doktorską nt: 
„Problematyka prawno-prasoznawcza 

tzw. dziennikarstwa śledczego”. Przed-

stawił uwarunkowania prawne i meto-

dologiczne dziennikarstwa śledczego, 
które w konstytucyjnym pojęciu sensu 
stricte nie istnieje a jest kultywowane. 

Stopień naukowy doktora nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o polityce – 

w specjalizacji dziennikarstwo śledcze 
otrzymał 29 września 2004r. na Wydzia-
le Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

      A wcześniej pod kierunkiem nauko-
wym prof.dr hab. Haliny Satkiewicz 

napisał i obronił pracę magisterską 
przedstawiając sposoby stosowania ma-
nipulacji w przekazie wiadomości w 
massmediach i otrzymał na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego tytuł ma-

gistra dziennikarstwa. 

      Ukończył też różne kursy, m.in. kurs 
przygotowujący do pracy w charakterze 
syndyka i nadzorcy sądowego. Cyklicz-
nie uczestniczy też w szkoleniach bie-
głych sądowych, organizowanych przez 
prezesów sądów okręgowych. 
      Wykładał przedmioty: dziennikar-
stwo śledcze, współpraca z mediami, 
prawo autorskie, prawo prasowe, public 

relations, jest też czynnym biegłym są-
dowym i wykonuje ekspertyzy dla są-
dów i prokuratur w całej Polsce z zakre-
su: dziennikarstwa śledczego, prawa 
prasowego, prawa autorskiego, etyki 

dziennikarskiej, praw człowieka (UE). 
      Ekspert w zakresie: polityka, public 

relations, dziennikarstwo śledcze, prawo 
prasowe, prawo autorskie, etyka, etyka 

dziennikarska, prawa człowiek (UE), 
RODO, język ciała, manipulacja infor-
macją, reklama, prasoznawstwo.  
      W redakcjach pracował na wszyst-
kich etapach zawodu dziennikarskiego, 

https://wiadomosci.wp.pl/malgorzata-kidawa-blonska-wzywa-do-bojkotu-wyborow-prezydenckich-6494141140395649a
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koronawirusa, dbanie o zdro-

wie wyborców i ich rodzin?  
      Panie redaktorze, tę kwestię 
trzeba rozpoznawać na dwóch 
płaszczyznach.  
      Po pierwsze: Do dbania o 

społeczeństwo jako całość jest 
ustawowo zobowiązane pań-
stwo, czyli osoby rządzące pań-
stwem. I z tego co wiem z mas-

smediów, osoby rządzące pań-
stwem postępują właściwie, 
czyli dbają o zdrowie i życie 
społeczeństwa jako całości, po-
dejmując stosowne działania. A 
jeżeli Małgorzata Kidawa-

Błońska ma inne dane, to była 
zobowiązana posiadane dane 
upublicznić, i skierować do rzą-
dzących. 
      Po drugie: Jeżeli komuś nie 
podoba się ustanowione prawo, 
to ma prawo w sposób zgodny z 
prawem dążyć do zmiany usta-
nowionego prawa. Ale żadna 
osoba w państwie nie ma prawa 
wzywać do rokoszu, do buntu 
przeciwko ustanowionemu pra-

wu, do przeciwstawiania się 
władzy wybranej w demokra-
tycznych wyborach; i dotyczy to 

również wszystkich polityków, 
również w samorządach, oraz 
kandydatów ubiegających się do 
pełnienia urzędu prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.   

      A wzywanie do rokoszu 

przeciwko rządzącym, należy 
zaliczyć do pozaprawnych me-
tod dążących do zmiany władzy, 
zamachu stanu. 

      W tym miejscu należy przy-
wołać rzymską sentencję mającą 
brzmienie: dura lex, sed lex. W 

tłumaczeniu: Twarde prawo, ale 
prawo.  

      Trzeba też dodać, że nasze 
prawo jest wzorowane właśnie 
na rzymskim prawie.  

      A może pan doktor mówić 
bardziej zrozumiale? 

      Panie redaktorze, pan zaw-

sze jest taki dociekliwy. Ale 

proszę bardzo już wyjaśniam.  
      Po pierwsze: Osoby pełniące 
najwyższe władze w państwie, 

rząd i prezydent, mają najlepsze 
najwłaściwsze najbardziej trafne 
rozpoznanie sytuacji w kraju; 

dlatego jestem przekonany, że 
decyzje podejmowane przez 

rząd są właściwe i trafne. Prze-
cież w tym celu społeczeństwo 
wybrało w demokratycznych 
wyborach poszczególne osoby 
do pełnienia stosownych funk-
cji. I jestem też przekonany, że 
jeżeli istniałaby realna groźba 
mogąca wyniknąć z wzięcia 
udziałów w wyborach prezy-
denckich w dniu 10.05.2020 to 

na pewno wybory zostałyby 
przesunięte w czasie. A skoro 
najwyższe organy w państwie 
jeszcze nie podjęły takiej decy-
zji, to oznacza, że takie zagroże-
nie jeszcze nie istnieje. A nie 

jest wykluczone, że sytuacja nie  
ulegnie zmianie. 

      Po drugie: Ustanowione pra-

wo należy szanować i realizo-
wać, i tak jak powiedziałem, 
dotyczy to każdego - w tym 

również Małgorzatę Kidawę-

Błońską. A skoro Małgorzata 
Kidawa-Błońska przeciwstawia 
się ustanowionemu prawu i pu-
blicznie wzywa do bojkotu, do 

rokoszu przeciwko rządzącym, 
to może oznaczać, że ta pani z 
natury nie realizuje ustanowio-

nego prawa i wzbudza uzasad-

nione podejrzenie, że w przy-
padku wygrania wyborów pre-
zydenckich też nie będzie reali-
zować ustanowionego prawa.   
      I w tym miejscu trzeba jesz-

cze uwagę zwrócić  na kolejny 
element. A mianowicie, należa-
łoby przeanalizować, czy Mał-
gorzata Kidawa-Błońska pełnio-
ne przez siebie obecne funkcje 

wykonuje zgodnie z ustanowio-

nym prawem. Albowiem, apelo-

wanie, wzywanie do bojkotu, 

wzbudza uzasadnione podejrze-

nia, że Małgorzata Kidawa-

Błońska w innych dziedzinach 
wykonywanej przez siebie pracy 

również nie realizuje prawa 
ustanowionego przez parlament, 

tylko wciela się w rolę ustawo-
dawcy. 

      Jestem też przekonany, że 
Małgorzata Kidawa-Błońska z 
chwilą opublikowania swego 
listu przegrała szansę wygrania 
w wyborach prezydenckich. Bo 

kto będzie głosować na osobę, 
która nie realizuje ustanowione-
go prawa? 

      Poza powyższym, wzywając 
do bojkotu przeciwko prawu 

ustanowionemu przez parlament 

wybrany w demokratycznych 

wyborach, występuje jednocze-
śnie przeciwko społeczeństwu, 
które wybrało ten właśnie parla-

był: fotoreporterem, dziennika-
rzem, redaktorem, kierownikiem 

Oddziału Wielkopolskiego w Re-
dakcji Gromada Rolnik Polski, 

redaktorem naczelnym i założycie-
lem czasopisma lokalnego w 

Czarnkowie – dwutygodnika 

„Nadnoteckie Echa”. Pracował w 
mediach: lokalnych, regionalnych, 

ogólnopolskich. 
      01 września 2012 utworzył 
własne czasopismo: Wieści Sza-
motulskie. A od 01 lutego 2017 

zmienił nazwę czasopisma na Wie-
ści Światowe, bo prowadzony 
przez dra Ryszarda Milewskiego 

(redaktora naczelnego) periodyk 

bardzo dobrze rozwija się i wzbu-
dza zainteresowanie wśród nowych 
czytelników. Czasopismo wydawa-
ne jest w wersji papierowej i elek-

tronicznej na stronie internetowej: 

www.wiesciswiatowe.pl 

      Jako dziennikarz czasopisma 

pt. „Forum Dziennikarzy” wyda-
wanego przez Zarząd Główny Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Pol-

skich w Warszawie napisał m.in. 
teksty:  Dziennikarstwo – służba 
społeczeństwu i państwu, Dzienni-
karstwo śledcze a prawa człowie-
ka, Agencja Bezpieczeństwa We-
wnętrznego podsłuchuje dziennika-
rzy? Prawo a massmedia (w opu-

blikowanym tekście przedstawił 
propozycje dokładnych zmian no-
welizacyjnych, które należy wpro-
wadzić niezwłocznie w ustawie 
prawo prasowe). 
 

(dop.red.) 

http://www.wiesciswiatowe.pl
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ment, i jednocześnie wzywaniem 
do bojkotu ogranicza prawa usta-

wowo przyznane społeczeństwu 
(wyborcom). 

      No i, należy też zastanowić się, 
czy ogłoszony bojkot wyborów 
prezydenckich oznacza zamach 

stanu; bo analizując sytuację wy-
tworzoną przez Małgorzatę Kida-
wę-Błońską, wniosek jest jeden: 
bez wątpienia bojkot jest formą 
wypowiedzenia posłuszeństwa naj-
wyższym czynnikom rządzącym w 
państwie; jest jedną z form wzywa-
nia do rokoszu.   

      A co oznacza apel o bojkot 

Małgorzaty Kidawy-Błońskiej 
dla Koalicji Obywatelskiej, partii 

która wystawiła swoją kandydat-
kę w wyborach prezydenckich? 

      Przede wszystkim, to szanująca 
się partia polityczna zdystansowa-
łaby się od takiej osoby w obawie 
u utratę zaufania społecznego. Bo 
kto będzie ufał partii politycznej 
która popiera osobę nierealizującą 
ustanowionego prawa?  

      A sankcje karne za namawia-

nie, za apelowanie do wprowa-

dzenie bojkotu? 

      Odpowiadając na to pytanie, 
wpierw trzeba przywołać z Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej 

art.83, mający brzmienie, cyt.: 
„Każdy ma obowiązek przestrzega-
nia prawa Rzeczypospolitej Pol-

skiej.” I nie ma w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej zaznaczenia, 

że ustanowione prawo nie dotyczy 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A 
jeżeli Małgorzata Kidawa-Błońska 
faktycznie troszczyłaby się o 
wspólne dobro na zasadzie art.82. 
Konstytucji Rzeczypospolitej ma-

jącego brzmienie, cyt.: 
„Obowiązkiem obywatela polskie-
go jest wierność Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz troska o dobro wspól-
ne.” to na podstawie swoich do-
kładnych danych (które w tym 
przypadku muszą być dokładniej-
sze od danych rządowych) doty-
czących pandemii skierowałaby 
stosowny apel do rządzących – 

upubliczniając posiadane dane. Ale 
nie słyszałem aby tak postąpiła. 

      Poza powyższym, stosowne 
uregulowania prawne są również 
ustanowione w Kodeksie karnym. 

Przykładowo art.249.kk. stanowi, 
cyt.: „Kto przemocą, groźbą bez-
prawną lub podstępem przeszka-
dza:  

1) odbyciu zgromadzenia poprze-

dzającego głosowanie,  
2) swobodnemu wykonywaniu pra-

wa do kandydowania lub głosowa-
nia,  

3) głosowaniu lub obliczaniu gło-
sów,  
4) sporządzaniu protokołów lub 
innych dokumentów wyborczych 
albo referendalnych,  

podlega karze pozbawienia wolno-

ści od 3 miesięcy do lat 5.” 

      A norma prawna ustanowiona 

w art.250.kk. stanowi, cyt.: „Kto, 
przemocą, groźbą bezprawną lub 
przez nadużycie stosunku zależno-
ści, wywiera wpływ na sposób gło-
sowania osoby uprawnionej albo 

zmusza ją do głosowania lub po-
wstrzymuje od głosowania, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.” 

      I poddając teraz analizie ogło-
szony bojkot i przywołane podsta-
wy prawa, w moim najgłębszym 
przekonaniu należy zarzucić Mał-
gorzacie Kidawie-Błońskiej pod-
stępne przeszkadzanie w odbywa-
jących się zgromadzeniach poprze-
dzających głosowanie oraz swo-
bodne wykonywanie prawa do gło-
sowania i powstrzymywaniu się od 
głosowania, przy wykorzystywaniu 
groźby bezprawnej – powołując się 
na pandemię koronawirusa.   
      W tym miejscu należy też zau-
ważyć, że ogłoszony bojkot 
(uniemożliwienie odbycia się wy-
borów prezydenckich) dotyczy 
wszystkich kandydatów ubiegają-
cych się o urząd prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 

      Co chciałby pan doktor do-
dać, o co nie zapytałem? 

      Chciałbym dodać, że przedsta-
wiony przeze mnie scenariusz 

miałby szansę realizacji w pań-
stwie prawdziwie demokratycz-

nym. A jak będzie w Polsce, to 

zobaczymy. No i, nie można wy-
kluczyć, że w tle celu ogłoszonego 
bojkotu jest zamach stanu, który 
teoretycznie mógłby dojść do skut-
ku po 10.05.2020. 

      Chcę również dodać, że na 
stronie internetowej: https://

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

Dura_lex,_sed_lex  jest wyjaśniona 
etymologia przywołanej sentencji 
rzymskiej, cyt.: „Dura lex, sed 

lex (łac. Twarde prawo, ale prawo

[1][2]) – „(...) rzymska zasada 

prawnicza wyrażająca absolutną 
nadrzędność norm prawa, zgodnie 
z którą należy bezwzględnie stoso-
w a ć  s i ę  d o  p r z e p i -
sów ustawy niezależnie od ich 
uciążliwości oraz konsekwencji dla 
zobowiązanego. Słowa te są skró-
tem wypowiedzi Ulpiana[3].” 

      A na stronie internetowej: 

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

Ulpian_Domicjusz  jest wyjaśnie-
nie kim był autor słów dura lex, 
sed lex, cyt.: „Gnaeus Domitius 

Annius Ulpianus (ur. II wiek n.e. w 

okolicach Tyru, zm. 223 n.e.) –
 rzymski jurysta i pisarz epoki ce-

sarstwa. Fragmenty oraz wyciągi 
jego pism stanowią znaczną część 
kodyfikacji prawa rzymskie-

go  p o d j ę t e j  p r ze z  c e s a -
rza Justyniana I Wielkiego w VI 

wieku naszej ery, znanej pod na-

zwą justyniańskich Digestów[1]. 
      Był jednym z pięciu wielkich 
rzymskich autorytetów prawni-
czych, których pisma zostały zrów-
nane z ustawami na mo-

cy konstytucji raweńskej. Został 
jednym z głównych doradców mło-
dego cesarza Aleksandra Sewera. 

Mianowany w 222 r. n.e. na 

u r z ą d  p r e f e k t a  p r e t o r i a -

nów próbował ograniczyć rolę 
wojskowych w państwie. Rok po 
objęciu urzędu został zamordowa-
ny przez pretorianów, którzy bru-
talnie sprzeciwili się próbom ogra-
niczenia ich przywilejów[2]. (…).” 

Dziękuję za rozmowę. 
C.S. 
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W świąteczny czas Wielkiej Nocy 
wszystkim mieszkańcom 

Miasta i Gminy Szamotuły 
składamy życzenia 

zdrowych, spokojnych 

i pełnych nadziei Świąt, 
spędzonych w atmosferze 

wzajemnej serdeczności. 
 

Prezes Zarządu wraz z Pracownikami 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Szamotułach Sp. z o.o. 

  Minister Środowiska wy-
szedł z inicjatywą zaangażowa-
nia Państwowego Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe, do 
wsparcia szpitali w walce z epi-

demią koronawirusa. PGL Lasy 
Państwowe podjęło decyzję o 
udzieleniu wsparcia finansowe-

go dla polskiej Służby Zdrowia. 
Walka z pandemią COVID-19 

jest szczególnie trudnym wy-
zwaniem dla wszystkich praco-

dawców, pracowników, a w 
szczególności dla systemu 
ochrony zdrowia. Na ten cel 

Generalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych po konsultacji  z dy-

rektorami regionalnymi, wyrazi-

ła wolę wsparcia finansowego w 
wysokości 2 mln zł,  

z przeznaczeniem m.in. na za-

kup respiratorów do szpitali 
znajdujących się na terenie da-
nej Regionalnej Dyrekcji.  

      „W tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie – w czasie epi-

demii – każda okazana pomoc 
jest dużym wsparciem. Za milion 
złotych można zakupić szereg  
potrzebnych teraz środków do 
ratowania zdrowia i życia. Pol-
ska Służba Zdrowia codziennie 
walczy o ludzkie życie. Dziękuję 
wszystkim, którzy włączają się w 
walkę z epidemią” – podkreślił 
minister środowiska Michał 
Woś. 
      Udzielenie wsparcia finanso-

wego przez jednostki organiza-

cyjne Lasów Państwowych na 

zwalczanie epidemii, możliwe 
jest bez rezygnacji z realizacji 

zadań w zakresie gospodarki 
leśnej. Ponadto Lasy Państwowe 
zgłaszają swoją gotowość do 
dalszej pomocy, poprzez udo-

stępnienie ośrodków wypoczyn-
kowo-szkoleniowych, znajdują-
cych się na terenie jednostek 
organizacyjnych Lasów Pań-
stwowych. Jest to akt wsparcia i 

solidarności leśników z Pań-
stwem Polskim.  
 

Ministerstwo Środowiska 

Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Od Redakcji: 

Informacje otrzymaliśmy 31 
marca 2020. 

Red. 

 

Lasy Państwowe przeznaczą 

dwa miliony złotych na walkę z epidemią 


