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Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie kworum w tej chwili, czyli naciśnięcie tej 

rączki na ekranie.  

Jak wygląda w tej chwili sytuacja z kworum?  

Laura Kaczyńska - Kierownik Biura Sesji Sejmiku 

Jeszcze pięć osób nie potwierdziło. Pan Radny Grodzki, Pan Radny Rytel, Pan 

Radny Śmietanka, Pan Radny Wojnarowski, Pan Radny Zabłocki. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dobrze, to ja mam nadzieję, że Panowie dołączą za chwilę. Proszę Państwa, na 

podstawie przedstawionych wyników sprawdzenia kworum stwierdzam, że w 

posiedzeniu uczestniczy odpowiednia liczba Radnych, aby obrady Sejmiku uznać za 

prawomocne.  

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

na Sekretarza Obrad powołuję Pana Radnego Michała Górasa, z Klubu Prawo i 

Sprawiedliwość. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do pkt 2, czyli przyjęcia 

porządku obrad, proszę Państwa o uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich ofiar 

zbrodniczego ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Proszę 

Państwa o powstanie i minutę ciszy.  

Dziękuję. Proszę Państwa przechodzimy do pkt. 2, przyjęcie porządku obrad. 

Przypomnę, że sesja odbywa się w terminie krótszym niż to jest zwyczajowo przyjęte 

od jej zwołania. Zwykle jest to termin tygodniowy, ale on może ulec skróceniu w 

sytuacjach nadzwyczajnych. Bez wątpienia taką sytuację nadzwyczajną 

bezprecedensową jest atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jak Państwo pewnie 

wiedzą, z obwodami Federacji Rosyjskiej łączyły nas porozumienia o współpracy, 

proponujemy dzisiaj Państwu rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym tych 

porozumień. Jedno dotyczyło współpracy Sejmiku, dwa dotyczyły współpracy 

Zarządu Województwa. Mają Państwo zaproponowane trzy projekty uchwał. 

Natomiast podczas dzisiejszego posiedzenia konwentu, ustaliliśmy także, że dobrze 

byłoby, żeby Zarząd Województwa przedstawił informację na temat działań 

podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz pomocy 

Ukrainie i taki punkt proponowalibyśmy Państwu do wprowadzenia jako nowy pkt. 6. 

W związku z tym, że mogą się tutaj pojawić pytania po tym, punkcie proponujemy 
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także Państwu wprowadzenie pkt. 7, czyli interpelacji i zapytania oraz pkt. 8, sprawy 

różne. Czy mają Państwo inne propozycje dotyczące porządku obrad? 

Wojciech Kudelski 

Panie Przewodniczący, Wojciech Kudelski. Czy słychać mnie? 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Tak, słychać Pana. 

Wojciech Kudelski 

Panie Przewodniczący, mam pytanie. Czy mamy podobne porozumienia z 

samorządami, miastami białoruskimi? Jeżeli tak, to czy nie należałoby i tych 

porozumień wypowiedzieć? Dziękuję.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, według mojej wiedzy, Sejmik takiego 

porozumienia nie ma. Wydaje mi się, że Zarząd także nie ma. To jest pytanie już do 

Pana Marszałka w tej chwili.  

Czy tutaj ktoś z Zarządu się odniesie do pytania Pana Radnego?  

Janina Ewa Orzełowska - Członek Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Zarząd również nie ma 

porozumień z żadnym z obwodów jeśli chodzi o Białoruś.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Pani Marszałek. Proszę Państwa, czy jakieś inne propozycje zmiany 

w porządku obrad? Jeżeli nie, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych 

jest za wprowadzeniem jako pkt. 6, punktu: informacja na temat działań 

podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz pomocy 

Ukrainie? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? 

Dziękuję bardzo. Prośba do kancelarii o kontakt jeszcze z tymi Radnymi, którzy nie 

potwierdzili dotychczas kworum.  

Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 45 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem jako pkt. 7, punktu: interpelacje i 

zapytania? 

Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?  

Jeszcze Pan Radny Piotr Kandyba i Pani Radna Dorota Stalińska. 
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Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 42 Radnych, nikt nie był przeciw, 2 

Radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. 

Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem jako pkt. 8, punktu: sprawy różne? 

Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. 

Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 43 Radnych, nikt nie był przeciw, 1 Radny 

wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik przyjął zmiany w porządku obrad.  

Proszę Państwa, przechodzimy zatem do pkt. 3. Projekt uchwały w sprawie 

wypowiedzenia porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, a 

Dumą Obwodu Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej, druk nr 685. Proszę 

Państwa, uzasadnienie do tego punktu Państwo otrzymali. Wyrażamy przekonanie, 

iż wobec inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną 

Ukrainę, aktu agresji powodującego śmierć ludzi i ogromne zniszczenia, wszelka 

współpraca z Rosją, także ta prowadzona na szczeblu samorządowym, nie powinna 

być kontynuowana i należy ją natychmiast zakończyć. W związku z tym, proponuję 

Państwu podjęcie uchwały w punkcie 3. 

Jednocześnie wnioskuje o przejście do drugiego czytania. Czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały?  

Proszę bardzo, Pan Radny Michał Góras.  

Michał Góras 

Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, dla mnie to jest sprawa zupełnie jakby 

oczywista i naturalna. Natomiast mam taką prośbą o przekazanie Radnym, czy ta 

współpraca odbywała się, czy to było tylko formalne podpisanie tego porozumienia? 

Bo na stronie internetowej www.mazovia.pl w miejscu, w zakładce, gdzie są 

przedstawione relacje partnerskie między Województwem Mazowieckim, a 

poszczególnymi regionami, niestety nie znalazłem omawianego projektu 

dotyczącego współpracy z Dumą Obwodu Moskiewskiego. Dziękuję.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Panie Radny, ja mogę powiedzieć tyle, że to jest porozumienie na 

mocy którego, jakakolwiek aktywność ostatnia, to był rok 2013, więc od dłuższego 

czasu tutaj już tej współpracy nie było. Proszę bardzo, Pan Radny Krzysztof 

Strzałkowski. 
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Krzysztof Strzałkowski 

Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, chciałbym w imieniu Klubu Koalicji 

Obywatelskiej powiedzieć, że całym sercem podpisujemy się i można powiedzieć, że 

wspólnie inicjowaliśmy razem z innymi Radnymi projekty tych uchwał. Jest to po 

prostu nasz honorowy obowiązek, by dać w ten sposób symbolicznie znać naszym 

dotychczasowym stronom umów z Federacją Rosyjską, że ta współpraca wobec tak 

haniebnego postępowania Federacji Rosyjskiej wobec naszego sąsiada Ukrainy, nie 

może być kontynuowana. Klub oczywiście wesprze wszystkie trzy uchwały. Dziękuję 

uprzejmie. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo.  

Proszę bardzo, Pani Radna Dorota Stalińska. 

Dorota Stalińska 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja myślę, że to jest tak 

oczywiste, że nie możemy w jakikolwiek sposób funkcjonować wspólnie z agresorem, 

bandytą i wszystkim co się w tej chwili dzieje, że myślę, żebyśmy oszczędzili sobie 

zbyt wielu dyskusji, bo to jest myślę dla wszystkich Państwa, bez względu na 

ugrupowanie i przekonania, konieczność zerwania wszelkich łączności z nimi, jest po 

prostu oczywistością, więc poddajmy to pod głosowanie. To jedyne co możemy 

zrobić w tej chwili. Dziękuję.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Michał Prószyński. 

Michał Prószyński 

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, oczywiście Klub 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości przychyla się do tych uchwał. Dziękuję bardzo. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, został zgłoszony wniosek o przejście do drugiego 

czytania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu uznam, iż Sejmik wyraził zgodę na przejście do 

drugiego czytania. 

Przystępujemy zatem do głosowania. Ja tylko Państwu przypomnę, że tutaj 

wymagana jest bezwzględna większość głosów, czyli 26 głosów za. Kto z Państwa 
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Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druk nr 685? Kto jest przeciw? Kto 

wstrzymał się od głosu? 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Proszę o dopisanie mojego głosu, ponieważ mam problem z zagłosowaniem w tym 

momencie.  

Adam Struzik.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Tak jest Panie Marszałku. Dziękuję.  

Proszę jeszcze, Pan Radny… Nie wiem, czy Pan Radny Michał Grodzki próbował 

dołączyć? Pan Radny Konrad Rytel i Pan Radny Konrad Wojnarowski.  

Dziękuję bardzo. 

Dziękuję. Proszę Państwa, za przyjęciem projektu uchwały głosowało 47 Radnych 

wraz z Panem Marszałkiem, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 

wypowiedzenia porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, a 

Dumą Obwodu Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej. Druk nr 685. 

Konrad Rytel 

Jak też jestem za. Przepraszam, dopiero uzyskałem połączenie. Konrad Rytel, witam 

Pana Przewodniczącego. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo Panie Radny. Proszę bardzo, przechodzimy do pkt. 4. O zabranie 

głosu proszę Pana Marszałka Adama Struzika. 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, sprawy dotyczą rzeczy 

analogicznej. Zanim przejdę do omówienia tych po kolei dwóch projektów uchwał, to 

chciałbym w imieniu własnym, w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego 

wyrazić wyrazy głębokiego współczucia dla naszych braci Ukraińców. Bo to wszystko 

co się dzieje, oczywiście napawa nas wielki smutkiem. To, że dokonano takiego 

bezprecedensowego ataku i dzisiaj to można już mówić o zbrodniach wojennych, bo 

praktycznie jest atak wymierzony w ludność cywilną. To skłania nas wszystkich do 

głębokiego współczucia, ale też do wszelkiej możliwej pomocy. I chcę zadeklarować 

w imieniu naszego klubu, że takiej pomocy będziemy udzielali. Oczywiście w 
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odpowiednim punkcie się jeszcze wypowiem. Natomiast chciałbym przejść do 

omówienia. Właściwie nie pozostaje mi nic więc dodać niż to, co powiedział Pan 

Przewodniczący. Wobec takiej sytuacji międzynarodowej, wobec takiego faktu 

bezprecedensowego ataku agresji wobec niezależnego Państwa, nie możemy sobie 

pozwolić pod żadnym względem moralnym, wizerunkowym, etycznym na to, żeby te 

porozumienia utrzymywać. Tak może wyprzedzając pytania, ta współpraca w latach 

początkowych 2000 była nawet dość interesująca i aktywna. Niestety od kilku lat, 

polityka Federacji Rosyjskiej wobec też samorządów zmieniła się na tyle, że 

praktycznie te kontakty ustały. Także ostatnie 5-6 lat, to właściwie można 

powiedzieć, że ta wymiana zamarła. Natomiast ze względów prawnych, bo tam jest 

pewnego rodzaju samo odnawialność, jeżeli żaden z partnerów nie wypowie, to 

musimy dzisiaj podjąć uchwałę, którą rekomenduje, żeby podjąć, za 

natychmiastowym rozwiązaniem, czy zerwaniem tej współpracy międzyregionalnej. 

Najpierw z Obwodem Moskiewskim. Myślę, że nie ma sensu, żebym później wracał 

do Obwodu Smoleńskiego, bo to uzasadnienie dotyczy tak samo obu obwodów. 

Także proponuje, żeby Pan Przewodniczący przeszedł do obu czytań i po prostu 

przegłosował.  

Dziękuję.  

Nie wiem, czy ja byłem słyszany? 

Adam Orliński 

Był Pan Marszałek, tylko Pana Przewodniczącego nie słychać. 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Słaby Internet dzisiaj słuchajcie. To też od paru dni obserwuję, że jest problem z 

Internetem. 

Ludwik Jerzy Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

projektu uchwały tej, czyli druku 686, lub druku 687, czyli w następnym punkcie?  

Został zgłoszony wniosek o przejście do drugiego czytania. Jeśli nie usłyszę 

sprzeciwu uznam, iż Sejmik wyraził zgodę na przejście do drugiego czytania. 

Przypomnę tylko, że tutaj także wymagane 26 głosów. Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druk nr 686? Kto jest 

przeciw?  
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Kto wstrzymał się od głosu? 

Jeszcze Pani Radna Wioletta Paprocka-Ślusarska i Pan Radny Bartosz 

Wiśniakowski. Już tylko Pani Radna.  

Dziękuję bardzo. 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 48 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 

uchwałę w sprawie zakończenia inicjatywy międzynarodowej w postaci porozumienia 

pomiędzy Województwem Mazowieckim Rzeczypospolitej Polskiej, a Obwodem 

Smoleńskim Federacji Rosyjskiej o współpracy międzyregionalnej. Druk nr 686.  

Przechodzimy do pkt. 5. Projekt uchwały w sprawie zakończenia inicjatywy 

międzynarodowej w postaci porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim 

Rzeczypospolitej Polskiej, a Obwodem Moskiewski Federacji Rosyjskiej o 

współpracy międzyregionalnej. Druk nr 687? Projekt uchwały omówił Pan Marszałek 

Adam Struzik. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu 

uchwały? 

Został zgłoszony wniosek o przejście do drugiego czytania. Jeśli nie usłyszę 

sprzeciwu uznam, iż Sejmik wyraził zgodę na przejście do drugiego czytania. 

Przystępujemy zatem do głosowania. Przypomnę, że tu także wymagane jest 26 

głosów za. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z druku nr 

687?  

Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję.  

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 48 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął 

uchwałę w sprawie zakończenia inicjatywy międzynarodowej w postaci porozumienia 

pomiędzy Województwem Mazowieckim Rzeczypospolitej Polskiej, a Obwodem 

Moskiewskim Federacji Rosyjskiej o współpracy międzyregionalnej. Druk nr 687.  

Przechodzimy do pkt. 6, informacje na temat działań podejmowanych przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz pomocy Ukrainie.  

O zabranie głosu proszę przedstawiciela Zarządu Województwa. Natomiast Państwo 

Radni otrzymali prezentację. Powinna być już na Państwa mailach. 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Ja poproszę na początek Panią Marszałek Elżbietę Lanc, a później pozostałych 

członków Zarządu o uzupełnienie. 
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Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, przedstawiam informacje na temat 

działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w sytuacja agresji militarnej 

Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Na poniedziałkowym specjalnym posiedzeniu 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, zdecydowano o uruchomieniu 1 000 000 zł z 

rezerwy budżetowej na pilną pomoc Ukrainie. Zarząd Województwa rozmawiał z 

władzami obwodów partnerskich z Ukrainy o najpilniejszych potrzebach. Samorząd 

Województwa współpracuje z Obwodem Kijowskim, Lwowskim, Winnickim i 

Odeskim. Trwają prace nad specjalnym projektem unijnym, którego celem jest 

długofalowe wsparcie uchodźców, przebywających na terenie Mazowsza. Chodzi 

tutaj pomoc psychologiczną, zapewnienia asystentów rodzinnych, zakwaterowanie, 

kursy języka, miejsca w żłobkach i przedszkolach. Projekt będzie realizować 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które w uproszczonej procedurze 

konkursowej udzieli wsparcia ośrodkom pomocy społecznej. Rozpoczęły się już 

rozmowy z Komisją Europejską w celu uzyskania zgody na realizację projektu. 

Wstępnie planujemy na ten cel przeznaczyć 15 000 000 zł, ale już wiemy, że ten 

projekt pewnie będzie zakrojony na wyższą kwotę dlatego, że tutaj realizujemy taki 

szeroki katalog wsparcia. To nie tylko to wsparcie, które wymaga doraźnej pomocy 

medycznej, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych, ale też działania z 

zakresu integracji i adaptacji obywateli Ukrainy w Polsce, to usługi asystenckie, to 

dostarczenie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce, 

zapewnieniu dostępu do usług społecznych, edukacyjnych, opiekuńczych, żłobki, 

przedszkola, szkoły. To przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych w 

języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, niezbędnych do realizacji wsparcie na 

rzecz osób z terenu Ukrainy przybywających do Polski w związku z trwającym 

konfliktem. Zerwanie współpracy z obwodami rosyjskimi, to właśnie dzisiaj nastąpiło 

na posiedzeniu Sejmiku. Nasi pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przekazali 

najpotrzebniejsze produkty, by wesprzeć uciekających przed wojną. To również 

ważna inicjatywa, uruchamiamy pociąg humanitarny. Koleje Mazowieckie 

uruchamiają pociąg humanitarny na granicy z Ukrainą. Będzie służyć do przewożenia 

uchodźców i transportu darów. Dzieci, które skorzystają z połączenia, będą mogły 

skorzystać z opieki pedagogów i pielęgniarek. Tym pociągiem wysyłamy właśnie 

pedagogów, wysyłamy tych, którzy mówią w języku ukraińskim, ale także opiekę 

medyczną. Już wiemy, że dwóch ratowników medycznych będzie oczywiście w 
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formie wolontariatu, jechało tym pociągiem. Potem chcemy w momencie, kiedy ci 

uchodźcy się u nas pojawią, na miejscu też udzielać im wsparcia medycznego i takiej 

doraźnej pomocy. To też nasze działania szpitali marszałkowskich. Szpitale 

marszałkowskie są w pełni gotowe na przyjęcie uchodźców. W każdej placówce 

będzie wskazany specjalne kontakt dla obywateli Ukrainy, obsługiwany przez osoby 

z ukraińskojęzyczne. Chcę podkreślić, że we wszystkich naszych marszałkowskich 

szpitalach pracuje 130 obywateli Ukrainy. W związku z tym, ci przedstawiciele 

pracują zarówno w szpitalu w Siedlcach, jak i Bródnowskim, jaki w Radomiu. W 

każdej z tych placówek jesteśmy w stanie przygotować takie miejsce, które będzie 

nie tylko udzielało wsparcia, ale przede wszystkim będzie to również możliwość 

uzyskania tego wsparcia poprzez lekarzy, pielęgniarki, które mówią w języku 

ukraińskim. To również uruchomienie pomocy psychologicznej dla dzieci z Ukrainy. 

Od jutra, w Warszawie w przychodniach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii na 

Koszykowej 79b, dzieci i młodzież z Ukrainy będą mogły liczyć na bezpłatną pomoc 

psychologiczną i psychiatryczną. Jutro w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w 

Zagórzu, będzie uruchomiona darmowa rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

Działania te są już uzgodnione z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wszystkie 

świadczenia są bezpłatne. Koordynatorką tego wsparcia jest doświadczona lekarka z 

Ukrainy, pracująca w placówce w Zagórzu. Samorząd Województwa nawiązał 

kontakt z Dyrekcją Szpitala Narodowego w Warszawie, który został wytypowany do 

pomocy uchodźcom. Zadeklarowaliśmy pełne wsparcie dla uchodźców ze strony 

marszałkowskich szpitali. Największe potrzeby dotyczą pediatrii, ginekologii, 

neonatologii, psychologii, psychiatrii dziecięcej. Na szpital na Niekłańskiej przyjmuje 

już teraz na bieżąco dzieci i jesteśmy po rozmowie z Dyrekcją Szpitala na 

Niekłańskiej, bo ta nasza pomoc będzie szersza. Bo to nie tylko wsparcie dla dzieci, 

które pojawiają się w tym szpitalu. Chcę powiedzieć, że te dzieciaki są odwodnione i 

wymagają takiej doraźnej opieki. Natomiast pojawiają się tam oczywiście z rodzicami, 

z mamami. W związku z tym, ta nasza pomoc musi być nieco szersza. Planujemy 

zabezpieczyć te mamy w taki specjalny, dedykowany dla ich potrzeb torby, w których 

będą najpotrzebniejsze rzeczy, bo to jest kwestia zabezpieczenia jedzenia dla tych 

mam, a dziecko w tym czasie jest poddawany badaniom, czy też później 

zabezpieczenie dojazdu do miejsc dedykowanych dla uchodźców. Instytucje, 

pracownicy, a także samodzielnie organizują zbiórki, potrzebną pomoc, w tym 

udostępniają swoje obiekty dla uchodźców tj. Mazowiecki Instytut Kultury, 
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Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, który też jako jeden z pierwszych udzielił takiego 

wsparcia w ramach pomocy Ukraińcom przebywającym w Chełmie. Fizjoterapeuci 

szpitala zebrali, przygotowali pomoc o wartości ponad 2500 zł. To również Muzeum 

Wsi Radomskiej. Praktycznie każda nasza placówka udziela takiego wsparcia. 

Mazowiecki Szpital Bródnowski już podjął też działania na rzecz wydłużenia pracy 

przychodni po to, żeby wszyscy, którzy potrzebują takiego wsparcia medycznego, 

mogli być obsłużeni, żeby to nie działo się kosztem pacjentów, generalnie 

przyjmowanych. Także te gesty wsparcia, to również solidarność z Ukrainą aktorów 

Teatru Polskiego w Warszawie. Praktycznie nie zatrzymujemy się tylko na gestach, 

na serdeczności, ale na bieżąco realizujemy i koordynujemy te wsparcia, które są 

potrzebne. Wiemy, że najbardziej potrzebne będzie właśnie opieka medyczna, 

najbardziej potrzebne będzie wsparcie pedagogiczne, psychologiczne dla dzieciaków 

i dla młodzieży i wiemy też, że będzie potrzebny potem, tylko oczywiście pracujemy 

nad tym, pomysł na to, jak zabezpieczyć tych, którzy przybywają, w leki, bo to jest w 

tej chwili wiadomo, że jeśli chodzi o dostęp do szpitali, do usług lekarskich, tutaj 

Narodowy Fundusz Zdrowia to będzie refundował i tu nie ma problemu, natomiast na 

tym etapie jest problem niestety z receptami, bo tutaj nie ma jeszcze decyzji, jak ten 

problem rozwiązywać. Dziękuję też wszystkim naszym pracownikom, którzy 

rzeczywiście włączyli się natychmiast w koordynowanie tych prac i przede wszystkim 

w tę dużą akcję zbierania środków finansowych. Bo my z tych środków Samorządu 

Województwa, czyli pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zakupiliśmy niezbędne 

uposażenia medyczne, wyposażenie medyczne i taki transport jest przygotowywany. 

Dziękuję bardzo. 

Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek 

Panie Przewodniczący, jeżeli można uzupełnić. Jeżeli chodzi o pociąg, który został 

zadysponowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z inicjatywy Kolei 

Mazowieckich, ta współpraca Kolei Mazowieckich była omawiana z Intercity i z 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które się z nami kontaktowało. Pociąg wczoraj 

został zadysponowany, tak jak powiedziałem, decyzją Zarządu. Natomiast z tego co 

wiemy, z ostatniej niemalże chwili, pociąg wyruszy z Dworca Wschodniego do 

Chełma o godz. 19:00. Planowany czas podróży w tamtą stronę, to są jakieś 3 

godziny. Później oczywiście plany się czasowe kończą, bo będzie po prostu czekał w 
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Chełmie na pociąg, który przybędzie z Ukrainy. Wtedy wsiądą uchodźcy do tego 

pociągu i będą podróżowali do Warszawy. 

Tak w uzupełnieniu tego punktu. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Czy tu jeszcze pozostali Członkowie Zarządu także chcą dodać 

Panie Marszałku coś do tego punktu? 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Tak, przede wszystkim proszę Państwa, mamy taką sytuację, że musimy 

monitorować to co się dzieje, tak. Z jednej strony oczywiście nieść pomoc tym 

wszystkim, którzy tutaj trafią uchodźcom. Z drugiej strony, w porozumieniu z naszymi 

partnerami ukraińskimi w sposób bardzo świadomy i uporządkowany kierować 

wsparcie, bo potrzeby poszczególnych obwodów są różne. Tam, gdzie jest wojna 

oczywiście przede wszystkim potrzebują środków opatrunkowych, medykamentów, 

też takich pakietów medycznych, czy odżywczych. Natomiast inna jest sytuacja w 

tych obwodach, w których jeszcze ta cała wojna nie jest tak nasilona. Więc poprzez 

stały kontakt z naszymi partnerami, będziemy starali się doprecyzowywać. 

Oczywiście w miarę potrzeb, jeśli będzie trzeba, to będziemy zwiększali też poziom 

finansowy wsparcia. I jeszcze jedno, ten projekt unijny jest zrealizowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam nadzieję, że Komisja Europejska nie 

tylko wyrazi zgodę na ten projekt, ale znajdzie pieniądze na dodatkowe działania 

dlatego, że to jest wygospodarowane z naszego obecnego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Chodzi o to, żeby tak jak powiedziała Pani Marszałek, ten proces 

przedłużyć. Oczywiście wszystko będzie się zmieniało w miarę, kiedy będzie się 

sytuacja albo stabilizowała albo nasilała. Przecież wiadomo, że to są głównie niestety 

na obecnym etapie są to głównie matki z dziećmi. Jak wiecie, mężczyźni albo zostali 

zatrzymani do 60 r.ż., niektórzy z nich w ogóle wracają tak, żeby walczyć. Więc to 

jest specyficzna grupa wymagająca opieki. Ludzie starsi, ludzie właśnie samotne, w 

tym sensie samotne, że tutaj będące samotnymi matki, czasami z kilkorgiem dzieci. 

Znam przypadek, że ośmioro dzieci przyjechało z matką, więc tutaj musimy w sposób 

bardzo taki racjonalny, oczywiście we współpracy z osobami Wojewody, bo 

oczywiście nie wystarczy przywieźć tym pociągiem, a w takim pociągu zmieści się 

pewnie około 1000 osób, ale później po przyjeździe do nas na dworzec wschodni, 

rozszatkować to, więc to muszą być już z góry ustalone miejsca, gdzie te osoby 
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trafią. Nie sposób wyobrazić sobie, że będą spędzali tu jakiś czas, czy noce na 

dworcach, więc każde z nich musi przejść przez taki punkt, w którym uzyskuje status 

uchodźcy. Przypomnę, że wszyscy powyżej, którzy przybyli od 24 lutego, mogą taki 

status uchodźcy uzyskać rejestrując się w takim punkcie rejestrowym, ale później za 

tym muszą pójść konkretne propozycje miejsc rozlokowania. Nie wszyscy tu mają 

rodziny, nie wszyscy tu mają znajomych. Moim zdaniem, wymaga rozwiązania 

problem obecności w indywidualnych domach. Na obecnym etapie to jest tak, że oni 

mają być gośćmi tych ludzi, tych osób i oczywiście, mogą sobie wyobrazić, że przez 

pewien czas mogą być gośćmi, ale później trzeba rozwiązać w ten sposób i prawny i 

powiedziałbym ekonomiczny. 

Jutro ma być w Sejmie głosowana ustawa, czy nawet dzisiaj prace się już zaczęły 

nad tą całą sytuacją, nad uchodźcami w ogóle, a w szczególności uchodźcami 

ukraińskimi. Jest tam szereg rozwiązań prawnych, które mają ułatwić tutaj adaptację 

tych osób, później będzie problem pracy, więc musimy tutaj nasze służby, które się 

tym zajmują, zaangażować w to i będziemy angażowali Urząd Wojewódzki, Urząd 

Pracy, na pewno Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pewnie też Mazowieckie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, bo nagle się może okazać, że będziemy 

potrzebowali bardzo dużo nauczycieli z językiem ukraińskim. To co wszystko jest 

przed nami, jest wielką niewiadomą. Ja deklaruję w imieniu wszystkich naszych 

instytucji, że z należytą empatią, z takim poczuciem odpowiedzialności, ale też chęci 

pomocy ze względów humanitarnych, będą te wszystkie instytucje się angażowały. 

Oczywiście będziemy to robili w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi, 

samorządami gminnymi dlatego, że właśnie tutaj jest rola i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i też gminnych ośrodków pomocy społecznej. Więc ten system, w tej 

chwili mamy do czynienia z pewną nawet piękną i taką emocjonalnie bardzo 

pozytywnym zjawiskiem pospolitego ruszenia. Ale to musi po prostu zostać 

uporządkowane. Dokładnie musimy wiedzieć, jak tym ludziom pomagać. Tyle z mojej 

strony. Będziemy Państwa Radnych na bieżąco informowali o naszych dalszych 

działaniach. Dziękuję bardzo. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo.  

Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie 

porządku obrad?  
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Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Miałbym prośbę tylko do Zarządu, jeżeli będą 

potrzebne działania ze strony Państwa Radnych, którzy z tego co wiem, też włączają 

się indywidualnie w tę pomoc dla Ukrainy, często też w ramach stanowisk, które 

zajmują, niezależnie od indywidualnej pomocy, jeżeli tutaj Zarząd oczekiwałby 

jakiegoś wsparcia od nas, to prośba o niezwłoczną informację. Także jeżeli będą 

jakieś działania, w których moglibyśmy Zarządowi pomóc lub też Zarząd 

potrzebowałby, żeby ta informacja od tych działaniach była jak najszerzej 

rozpowszechniona, to prośba, żeby taką informację od razu przekazywać. 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Oczywiście Panie Przewodniczący, deklaruje współpracę. Proponuję, żeby też Radni 

podjęli współpracę w swoich powiatach, czy w swoich dzielnicach w Warszawie, bo w 

tej chwili ten cały problem polega na konieczności integracji całego systemu wsparcia 

i organizacji prawidłowej tak, bo już się skończył moment, kiedy wszyscy nosili dary, 

prawda. Proponuję, żeby Radni naprawdę zainteresowali się swoimi powiatami, 

swoim w tym sensie, że w swoim okręgu wyborczym, nawiązali współpracę ze 

starostami i też w drugą stronę, oczywiście Zarządem Województwa. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Tak Panie Marszałku. Myślę, że tutaj też jest kwestia, bo Pan Marszałek mówi o tym, 

że te chociażby pociągi przyjeżdżają do Warszawy. Tutaj patrząc na skalę tego 

exodusu i patrząc, w jak bandycki sposób zachowują się wojska Federacji Rosyjskiej, 

niestety trzeba się spodziewać, że skala ucieczki przed wojskami rosyjskim z Ukrainy 

będzie rosła, tak. Tym bardziej myślę istotne będzie to, o czym w tym punkcie 

rozmawialiśmy tzn., żeby tę pomoc na rzecz uchodźców, włączać także inne duże 

miasta na terenie województwa, powiaty i gminy, ponieważ myślę, że tutaj także 

Państwo Radni z terenu Warszawy znają to zjawisko, tak naprawdę wszystkie 

punkty, które po kolei Warszawa otwiera, to one są wypełniane tak naprawdę w ciągu 

kilku godzin, a mówimy o setkach dodatkowych miejsc noclegowych, które chociażby 

dzisiaj w nocy Warszawa przygotowała. Także tutaj musimy się przygotować na to, o 

czym Pan Marszałek mówił, czyli na taką długofalową, systemową pomoc, która 

powinna być koordynowana i w skali województwa i w skali Polski, bo tak naprawdę 

to przed czym ci ludzie uciekają z Ukrainy, jest czymś po prostu niewyobrażalnym i 

myślę, żeby nikt z nas tak naprawdę tydzień temu, czy 1,5 tygodnia temu, nie mógł 

sobie wyobrazić systemowego po prostu wyburzania miast w Europie, tak jak to robi 



15 

 

w tej chwili Federacja Rosyjska. Także myślę tutaj Panie Marszałku, że wszelka 

informacja do Państwa Radnych jest jak najbardziej wskazana o możliwej pomocy, 

ale myślę, że także w drugą stronę ta informacja, żeby do Zarządu od Państwa 

Radnych przepływała. Po prostu wspólnie zróbmy wszystko to, co można. 

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Jeszcze tylko jedna uwaga, znaczy parę jeszcze informacji. Proszę Państwa, w tej 

chwili trwa taki proces pozyskiwania miejsc różnego rodzaju. To oczywiście jest rola 

służb Wojewody. Są powiaty, które zadeklarowały już po np. 600 miejsc. Powiat 

Płocki zadeklarował 600 miejsc. I oczywiście trwa to w kolejnych powiatach. Też to 

ma miejsce na poziomie gmin. Więc ten proces w tej chwili myślę przepełniania się 

tych ośrodków w Warszawie, zakończy się w najbliższych godzinach i dniach tymże, 

zaczną być wypełniane te miejsca najpierw w bliższych powiatach, później dalszych. 

Dlatego też mówię, dobrze, żeby Radni interesowali się tą sytuacją na poziomie 

powiatowym. Ja też liczę, że nastąpi pewna refleksja dotycząca, bo na razie to mogą 

być tylko miejsca, wykorzystywane dla działalności gospodarczej. Proszę to tak 

zrozumieć, że tylko wtedy będzie rekompensata w formie pewnej opłaty za dobę, za 

pobyt i wyżywienie, która wynosi 120 zł na tę chwilę. Natomiast wielkim problemem 

za chwilę będzie to, że np. wiele samorządów nie będzie mogło żadnych faktur 

wystawić jeśli to będzie w dawnych szkołach, czy jeśli po prostu nie będzie żadnej 

działalności gospodarczej, to nie będzie można wystawić tych faktur. Więc to jeszcze 

wymaga wielkiego dialogu z rządem. Myślę, że to jest rola posłów i też radnych 

wojewódzkich, żeby docierali z tymi problemami do naszych posłów, tak. Musimy 

wspólnie jakoś starać się te luki prawne usuwać, bo to wszystko jest w trakcie 

tworzenia de facto. Tak jak powiedziała Pani Marszałek Lanc, pacjentów przyjmiemy, 

NFZ ma to rozliczyć, natomiast jeżeli on dostanie receptę, nie będzie go stać na tą 

receptę, to ktoś musi za to zapłacić. Także Panie Przewodniczący, pełna deklaracja 

współpracy w obie strony. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos jeszcze w tym 

punkcie? Proszę bardzo, Pan Radny Krzysztof Skolimowski. 

Krzysztof Skolimowski 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni. Myślę, że to co najważniejsze, to w tej 

chwili zbudowanie takiego skoordynowanego systemu współpracy w tym zakresie 
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dlatego, że problemy jakie będą w Warszawie i na Mazowszu, one będą wielokrotnie 

większe, niż w jakimkolwiek innym regionie. Dlatego, że duża część uchodźców chcę 

tutaj przybyć do Warszawy. Wiadomo, zawsze stolica państwa jest bardziej znana i 

ludzie się czują pewniej w takim mieście. 

I ta koordynacja pomiędzy władzami miasta, samorządem i Wojewodą, ona powinna 

tutaj być bardzo dobra, żebyśmy z jednej strony nie dublowali tych samych zadań 

przez komórki różnych samorządów bądź administracji rządowej, żeby te zadania 

były precyzyjnie rozdzielone, żeby one były do udźwignięcia, bo jednak za chwilę się 

okaże, że my dysponujemy pewną ograniczoną pulą ludzi, którzy też są w dyspozycji 

i gospodarowanie tymi naszymi zasobami, też będzie bardzo ważna w tym, żeby nie 

było tutaj chaosu i jakiś niepotrzebnych komplikacji. 

Bo okres taki ten pierwszy tydzień, to jest taki okres spontanicznej pomocy, ale w 

mojej ocenie, to się trzeba tutaj przygotować na znacznie dłuższy okres czasu, być 

może nawet na lata, że ta sytuacja będzie trwała, więc dobrze, żebyśmy to fajnie 

skoordynowali. W mojej ocenie, my na Mazowszu będziemy przeżywać największe 

problemy z tym, bo tutaj się koncentrują wszystkie szlaki komunikacyjne, przede 

wszystkim kolejowe. To wszystko tutaj jedzie i z tych sygnałów, które do mnie 

docierają, wynika, że wielu z tych ludzi wybiera ten kierunek na Warszawę, że tutaj 

chce być.  

Kwestia potem tej akcji rozśrodkowania, bo to też trzeba mądrze zrobić. My w Polsce 

takich doświadczeń póki co, nie mamy, nie prowadziliśmy nigdy akcji rozśrodkowania 

dużej grupy uchodźców. Więc to też jest ważne. Także apeluję tutaj o współpracę 

wszystkich szczebli samorządu. 

Dziękuję.  

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Piotr Kandyba. 

Piotr Kandyba 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Mam trzy takie kwestie w 

krótkich takich żołnierskich słowach. Piaseczno bardzo mocno się zmobilizowało. 

Wystarczył jeden telefon i od piątku działamy, zbieramy bardzo dużo darów. Część 

już pojechała za granicę, czyli już na Ukrainę, część oczywiście rozdysponujemy po 

swoich ludziach przybyłych. I teraz tak, Pan Marszałek podejmował temat ludzi, 

którzy są goszczeni przez instytucje nasze, te zakontraktowane tak zwane. 
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Natomiast jest bardzo poważna rzecz i ona się będzie nawarstwiała, bo wielu ludzi u 

nas w Piasecznie prawdopodobnie jest około 1000 osób. 500 już żeśmy 

zidentyfikowali. Ale około 1000 osób, które przyjechało do mieszkań prywatnych, ale 

tam nie będzie żadnego wsparcia finansowego. Jeżeli jesteśmy w stanie rozmawiać 

gdzieś tam w rządzie, jesteśmy w stanie mówić jednym głosem, to tu będzie tragedia, 

bo ludzie z przypływu chwili wzięli ludzi, ale za chwilę przyjdą po wsparcie finansowe. 

Mamy więcej tych uchodźców, którzy są w domach prywatnych, niż tych 

zakontraktowanych o przynajmniej około 700 osób jest więcej w domach prywatnych. 

To jest jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę. Druga sprawa. Fajnie, że żeśmy 

wzięli temat zdrowia, bo ta opieka jest bardzo ważna, psychologiczna przede 

wszystkim. Ale trzeba wziąć pod uwagę edukację. Jak edukację oczywiście, to jaką. 

Nie wiem, czy my bezpośrednio będziemy w stanie coś zrobić, ale być może jakieś 

tematy jesteśmy w stanie podnieść i pomóc samorządom, a później praca. Już mamy 

bardzo dużo zgłoszeń, że ludzie, którzy przyszli do nas, chcą pracować. Oni nie chcą 

tak naprawdę siedzieć w domach, tylko chcą pracować i zarabiać pieniądze i tutaj 

ukłon do naszego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który też zawsze wspierał 

samorządy i mam nadzieję, że też mamy jakiś pomysł. Już dokładnie przed chwilą, 

odebrałem telefon od naszego Powiatowego Urzędu Pracy, że chcą Państwo z nami 

rozmawiać, mówię z tą stroną społeczną, która wzięła się za pomoc, żeby to 

udrożnić. I ostatnia rzecz, przestrzegałbym przed taką retoryką. Podobno leżą hałdy 

na granicy jedzenia, podobno są kradzieże w sklepach, bo już takie rzeczy chodzą. 

Podobno są handlarze kobiet. Nie mówmy tego, bo to jest retoryka puszczona przez 

ludzi, którym zależy, żeby zrobić zamęt i zaraz nastawić negatywnie Polaków do 

Ukraińców i odwrotnie. Tak samo ludzie się boją wsiadać na granicy do prywatnych 

samochodów, które podjeżdżając z potrzeby chwili, bo właśnie ktoś ukradnie albo 

zabierze. Nie mówmy tego. Oczywiście, że będą takie przypadki, ale to nie jest mi się 

wydaje w tej chwili, znaczy to będzie przesłaniało prawdziwą pomoc. Dziękuję 

serdecznie i dziękuję bardzo Zarządowi naszemu, Radnym, którzy się angażują, 

naprawdę jesteśmy wielcy. Dzięki serdeczne. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Radna Jadwiga Zakrzewska. 
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Jadwiga Zakrzewska 

Dzień dobry Państwu. Ja korzystając z okazji, chciałabym od moich przyjaciół z 

Ukrainy, w szczególny sposób przekazać życzenia zdrowia i pogody ducha, jak 

również podziękowania za uruchomienie pociągu humanitarnego. Dlatego w ich 

imieniu dziękuję Zarządowi… Dyrektora Kolei Mazowieckich także pozdrawiam i moi 

koledzy pozdrawiają Państwa i życzą, żebyśmy jak najszybciej zakończyli tę wojnę. 

Dziękuję. 

Ludwik Rakowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Dziękuję. Proszę Państwa przechodzimy do pkt. 7, interpelacji i zapytania. Czy ktoś z 

Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? 

Jeżeli nie, przechodzimy do pkt. 8, sprawy różne. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos?  

Jeżeli nie, przechodzimy do pkt. 9, zamknięcie posiedzenia. 

Uprzejmie informuję, że następna sesja zaplanowana jest na 22 marca. Dziękuję 

Państwu za udział w dzisiejszej sesji i zamykam XL sesję Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. 


