
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Klimę 

na 53. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Plany dotyczące organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie w 2022 roku już dzisiaj budzą 

wiele emocji. Najpoważniejsze wątpliwości dotyczą kwestii finansowania samych igrzysk, realizacji nie-

zbędnych inwestycji oraz przygotowania koniecznej infrastruktury. Budżet samorządów wobec tak poważ-
nych wyzwań może okazać się niewystarczający, dlatego tak ważne jest zapewnienie ze strony rządu Rze-

czypospolitej Polskiej o fundamentalnym wsparciu finansowym w organizacji igrzysk zimowych w Polsce. 

Jednakże pani wicepremier Elżbieta Bieńkowska rozwiała w tej kwestii wszelkie wątpliwości, oświadczając, 
że „samorządy muszą liczyć się z koniecznością wyłożenia znaczących pieniędzy na ewentualną organizację 

igrzysk olimpijskich w Krakowie. Pula z budżetu państwa na inwestycje związane z tą imprezą wyniesie 50–

60%”. Z kolei pan minister sportu i turystyki Andrzej Biernat zapowiedział, że „jeśli krakowskie referendum 
w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku przyniesie odpowiedź negatywną, wy-

stąpimy do władz Krakowa o zwrot pieniędzy przekazanych na wniosek aplikacyjny do MKOl”. Zastrzeżenia 

budzą także słowa marszałka województwa małopolskiego wypowiedziane na antenie Radia Kraków: „mamy 

szereg inwestycji wprowadzonych warunkowo. Ich gwarancje są zależne od przyznania nam ZIO. Deklaracje 
rządu są warunkowe. Będą Igrzyska – będą drogi”. Ciężar finansowy organizacji igrzysk jest dla samorządów 

ogromny i może doprowadzić do ich trudnej sytuacji finansowej. Wydaje się, że niestety zabrakło tutaj poro-

zumienia i wyrozumiałości dla samorządów ze strony rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z tym proszę Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jakie wsparcie finansowe z budżetu państwa zostanie udzielone samorządom Krakowa, Zakopanego, 

Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska i Myślenic na organizację ewentualnych Zimowych Igrzysk Olimpij-

skich w 2022 r.? 
2. Czy negatywny wynik referendum w Krakowie będzie podstawą do żądania zwrotu kosztów ze strony 

samorządów województwa małopolskiego poniesionych w związku z wnioskiem aplikacyjnym? 

3. Jakie inwestycje drogowe, komunikacyjne nie będą zrealizowane w sytuacji ewentualnego negatywne-
go wyniku referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich? 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Klima 
 




