PROTOKÓŁ
z posiedzenia roboczego Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, które odbyło się
15 lipca 2019 r. w Baranowie.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady Społecznej ds. C.P.K.
Osoby z Gminy Baranów: Dariusz Szymańczak, Jacek Ziąbski, Jolanta Barbara Tarasiuk, Robert Pindor,
Waldemar Konarski.
Osoby z Gminy Teresin: Piotr Misiak, Tadeusz Szymańczak, Zbigniew Komorowski, Tomasz Tondera,
Osoby z Gminy Wiskitki: Tomasz Paweł Barański, Artur Konarski, Sebastian Idkowiak, Tomasz
Pawłowski, Leoncjusz Wacław Tondera
Nieobecny: Jerzy Wójcik
Spoza Rady w posiedzeniu uczestniczył Krzysztof Jaworucki- Prezes Stowarzyszenia Zanim Powstanie
Lotnisko- CPK
Proponowany porządek Posiedzenia Rady Społecznej ds. CPK
w dniu 15.07.2019
Otwarcie posiedzenia – powitanie
Odczytanie klauzuli RODO
Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności
Przyjęcie protokołu ze spotkania Rady w dniu 25.06.2019
Organizacja pracy Rady Społecznej- podział zadań:
- funkcja sekretarza
- narzędzia komunikacji zewnętrznej
6. Program pracy Rady Społecznej
- wypowiedź Prezesa stowarzyszenia Zanim Powstanie Lotnisko-CPK na temat dotychczasowych
działań podejmowanych przez Stowarzyszenie
- dyskusja na temat programu i priorytetów pracy Rady Społecznej
7. Sprawy inne
8. Zakończenie obrad
1.
2.
3.
4.
5.

Posiedzenie Rady Społecznej ds. CPK o godzinie 17:30 rozpoczął Przewodniczący Robert Pindor.
Zapytał czy jest na sali osoba chętna do sprawowania funkcji Sekretarza zebrania. Wobec braku innych
propozycja Rada ustaliła, że na bieżącym spotkaniu funkcję Sekretarza będzie pełnił Przewodniczący Rady.
Ustalono, że spotkanie będzie rejestrowane przez Przewodniczącego tylko na potrzeby przygotowania
Protokołu z obrad.
Przewodniczący Rady odczytał klauzulę informacyjną „RODO” i poinformował, kto będzie
administratorem danych osobowych.
Przewodniczący odczytał a Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Przewodniczący zaproponował aby w trakcie obrad oprócz ustaleń organizujących przygotować dwie listy
zadań dla Rady:
- krótką listę 5-7 tematów, które będą wysłane do Koordynatora wskazanego przez spółkę Centralny Port
Komunikacyjny Sp. z o.o., p. Rafała Garpiela i które będą przedmiotem obrad na następnym spotkaniu Rady
z udziałem Koordynatora,
- wstępną listę zadań dla Rady na następne 6 miesięcy
Rada zaakceptowała takie cele obrad, z tym, że p. Sebastian Idkowiak zaproponował aby nie ograniczać z
góry listy tematów na kolejne spotkanie ponieważ liczba zależy od rangi i rozmiaru zagadnień.
W tym czasie na zebranie przybył p. Krzysztof Jaworucki.
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Jolanta Tarasiuk zaproponowała aby ewentualną korespondencję do Koordynatora oraz Spółki pisać w taki
sposób aby w istotne tematy poruszać w osobnych pismach.
P. Zbigniew Komorowski nakreślił kluczowe problemy którymi powinna zająć się Rada:
- zgodnie z Ustawą o CPK właściciele nieruchomości są stawiani w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji w
porównaniu z analogicznymi aktami prawnymi i praktykami stosowanymi w innych krajach europejskich
- przewidziany poziom zabezpieczenia właścicieli w kontekście ewentualnej inwestycji jest bardzo niski.
Jego zdaniem kluczowa jest zmiana Ustawy o CPK.
Przewodniczący Rady zaproponował aby punkt 5 Porządku Obrad przenieść na koniec zebrania i aby ze
względu na obecność p. Jaworuckiego oddać mu głos wcześniej.
Rada wyraziła zgodę.
Następnie głos zabrał p. Krzysztof Jaworucki który zaprezentował jakie działania były podjęte oraz jakie
pisma zostały wysłane przez Stowarzyszenie które reprezentuje w związku z CPK oraz jakie otrzymano
odpowiedzi. P. Jaworucki przekazał Radzie wykaz korespondencji oraz kopie.
Zdaniem p. Jaworuckiego priorytetowe jest zwrócenie uwagi, że większość mieszkańców nie ma nic w
ofercie od inwestora co mogłoby ich zadowolić.
P. Zbigniew Komorowski zwrócił uwagę, że obecne prawo nie przewiduje żadnej rekompensaty dla
mieszkańców za ingerencję w ich życie oraz za zmuszenie ich do zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca
pracy. Ponadto, możliwa jest sytuacja w której mieszkańcy będą zmuszeni opuścić swoje nieruchomości
zanim otrzymają odszkodowanie. Bezsporna kwota powinna być przekazywana właścicielowi
Przewodniczący Rady zaproponował aby wybrać z grona Rady trzy osoby które zajmą się przygotowaniem
propozycji zmian do Ustawy. Do tego zadania Rada powołała następujące osoby: p. Jolantę Tarasiuk, p.
Tadeusza Szymańczaka oraz p. Tomasza Pawłowskiego. Osobą koordynującą i zbierającą propozycje i
uwagi będzie p. Jolanta Tarasiuk.
Pan Artur Konarski zwrócił uwagę, że mieszkańcy ani rada Społeczna nie poznała na podstawie jakich
badań i analiz wybrano lokalizację ewentualnej inwestycji. W dyskusji z mieszkańcami te informacje i
argumenty są potrzebne i warto o nie poprosić inwestora.
P. Robert Pindor zaproponował aby członkowie Rady reprezentujący poszczególne grupy społeczne
(rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy, emeryci, samorząd) a pochodzący z różnych Gmin, pracowali w
zespołach i przygotowali wspólnie zagadnienia i propozycje zmian w Ustawie. W tym celu poprosił
członków Rady o zgodę na udostępnienie w ramach Rady: numerów telefonów i adresów e-mail. Rada
jednogłośnie zaakceptowała tę propozycję, nikt nie był przeciw.
Następnie głos zabrał p. Tadeusz Szymańczak który podkreślał konieczność współpracy z Radami Gmin na
terenie których planowana jest ewentualna rezerwacja terenu na potrzeby inwestycji oraz z gminami i
organizacjami spoza terenu planowanej rezerwacji. Wyraził opinię, że planując działania Rada powinna
uwzględnić wyniki Referendum w Gminie Baranów, uchwały Rad Gmin Baranów, Teresin i Wiskitki oraz
stanowiska Rad Sołeckich. Ponadto zaproponował: aktywną współpracę z mediami, organizowanie spotkań
z mieszkańcami, współpracę z ekspertami z branży lotniczej, prawnikami i ekologami. Listę zagadnień w
wersji papierowej przekazał Przewodniczącemu.
P. Tomasz Barański zwrócił uwagę, że Gminy powinny mieć zagwarantowane świadczenia ze strony
inwestora ze względu na obciążenia organizacyjne i finansowe nieuniknione przy wysiedleniach i
przeprowadzkach. Część mieszkańców nie mogąc sobie poradzić z zaistniałą sytuacją zwróci się o pomoc
do Gmin.
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P. Jolanta Tarasiuk zgłosiła jako potencjalny priorytet poproszenie Spółkę o przedstawienie szczegółowych
procedur postępowania przy organizacji wykupów oraz zamian nieruchomości.
P. Tadeusz Szymańczak zaproponował zwrócenie się do Gmin o powołanie związku celowego Gmin w
celu uzyskania środków na prowadzenie sekretariatu i sfinansowanie działań Rady Społecznej.
Przewodniczący Rady podsumował dyskusję na temat planu zadań dla Rady i zaproponował aby za
priorytetowe kwestie do omówienia na następnym posiedzeniu uznać:
- poznanie badań i analiz uzasadniających wybór lokalizacji,
- podsumowanie pracy Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Baranów
- kwestię rekompensaty dla gmin za już zaistniałe straty wynikające z zatrzymania inwestycji,
- ustalenie formuły uczestnictwa Rady Społecznej w pracy na zmianą treści Ustawy o CPK.
Propozycja zyskała aprobatę Rady.
P. Sebastian Idkowiak zaproponował aby zadania i plan pracy pogrupować w oparciu o kluczowe cele
działania Rady. Po dyskusji pomysł ten został odłożony.
P. Tomasz Barański zachęcił do konsultacji z gminami ościennymi.
P. Jolanta Tarasiuk zgłosiła jako kolejny priorytet poznanie listy nieruchomości przygotowanej na zamianę
dla osób wysiedlanych lub zbywających nieruchomości w związku z inwestycją CPK z uwzględnieniem:
lokalizacji, numerów działek, numerów ksiąg wieczystych, klasy ziemi. Z uwagi na rozbieżność głosów w
tej sprawie Przewodniczący zaproponował głosowanie, w wyniku którego 11 głosami za, przy 2 przeciw i 1
wstrzymującym Rada zdecydowała, że poznanie szczegółowej listy nieruchomości na zamianę będzie
jednym z priorytetów Rady.
P. Zbigniew Komorowski nawiązał do tzw „renty położenia”, niezależnej od zapłaty za przejmowane
nieruchomości kwoty należnej mieszkańcom za postawienie ich w trudnej sytuacji życiowej związanej z
wymuszoną zmianą miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.
Po tej wypowiedzi Przewodniczący Rady Społecznej ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady gminy poprosił Sekretarza pierwszego zebrania Rady
Społecznej w dniu 25.06.2019 aby zamiast odczytu Protokołu wysłał protokół mailem do wszystkich
członków Rady w celu zapoznania się i umożliwienia wniesienia uwag. Zaproponował aby Protokół był
przyjmowany przez głosowanie członków Rady na następnym spotkaniu Rady, bez jego odczytywania.
Rada wyraziła zgodę.
Następnie Przewodniczący zaproponował dyskusję na temat komunikacji zewnętrznej i zadał pytanie jakimi
narzędziami przekazywania informacji powinna posługiwać się Rada.
P. Jacek Ziąbski wyraził opinię, że Rada nie powinna prowadzić swojej strony internetowej ani konta na
Facebooku. Uznał, że należy komunikować się poprzez oficjalne gmin.
Ponadto powiedział, że na stronach Gmin i w mediach społecznościowych nie powinny być prezentowane
indywidualne opinie członków Rady.
P. Tomasz Barański w swym wystąpieniu poparł zdanie p. Ziąbskiego.
P. Tadeusz Szymańczak zaprezentował odmienne stanowisko i uznał, że Rada powinna prowadzić własną
stronę www. Ponadto w ramach komunikacji potrzebne są spotkania środowiskowe z mieszkańcami. Jego
zdaniem istotne są też kontakty z dziennikarzami.
P. Zbigniew Komorowski stwierdził, że nadmiar szumu informacyjnego i medialnego może zaszkodzić.
Podobne zdanie wyraził p. Robert Pindor.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że na obecnym etapie pracy Rada będzie
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koncentrować się na komunikacji poprzez oficjalne strony gmin a jeśli Rada będzie posiadać obsługę
administracyjną oraz możliwości organizacyjne, będzie rozważać dodatkowe narzędzia komunikacji.
Następnie Przewodniczący zapytał czy Rada wyraża zgodę aby Przewodniczący i Wiceprzewodniczący byli
upoważnieni do publikowania informacji i komunikatów w imieniu Rady Społecznej bez konieczności
uzyskiwania akceptacji całej Rady. Członkowie rady zgodnie potwierdzili, że Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący są upoważnieni do wydawania informacji i komunikatów w imieniu Rady.
P. Tadeusz Szymańczak zapytał czy może w swojej przestrzeni publicznej może publikować stanowiska
Rady.
P. Piotr Misiak wyraził opinię, że nikt oprócz Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących nie powinien
publikować materiałów z prac Rady Społecznej.
P. Robert Pindor powiedział, że jego zdaniem oficjalne, przegłosowane przez Radę stanowiska i uchwały
Rady można publikować w mediach na indywidualnych profilach ale nie należy publikować
indywidualnych opinii i komentarzy oraz materiałów na publikację których Rada nie wyraziła zgody.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował aby wysłać pismo do Wójtów i Przewodniczących Rad
Gmin informujące o tym, że Wójtowie i Przewodniczący Rad zawsze mogą uczestniczyć w obradach Rady
Społecznej, będą informowani o terminach i miejscu spotkań ale nie będą wysyłane do nich każdorazowo
indywidualne zaproszenia. Rada zgodnie zaakceptowała ten wniosek.
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze inne wnioski lub sprawy do omówienia. Wobec braku innych głosów
Przewodniczący ogłosił zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

Robert Pindor
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