
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 19. posiedzeniu Senatu 
w dniu 18 października 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnika 
rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy 

Szanowny Panie Pełnomocniku! 
Trwa realizacja projektu „Zielone Schroniska” mającego na celu podniesienie standardu jedenastu schro-

nisk górskich w pasmach Beskidów, Gorców i Pienin. Projekt PTTK, który ma na celu unowocześnienie wi-
zerunku górskich schronisk z zachowaniem ducha tradycji, rozpoczął się w połowie 2011 r. Przez ten czas 
większość obiektów została wyposażona w instalacje solarne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków.  

Projekt „Zielone Schroniska” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to bardzo dobry projekt dający szansę na przeprowadzenie naj-
ważniejszych prac remontowo-inwestycyjnych i zapewne nieprędko w kolejnych latach właściciele oraz za-
rządcy schronisk górskich będą mieli okazję skorzystać z podobnej szansy. 

Z lokalnych małopolskich mediów można dowiedzieć się, że tylko jedno ze schronisk – schronisko na 
Prehybie – zostanie w ramach projektu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przecież moder-
nizowane jest aż jedenaście obiektów: na Hali Łabowskiej, na Jaworzynie, na Prehybie, nad Wierchomlą, na 
Maciejowej, na Starych Wierchach, Turbaczu, Luboniu Wielkim, Markowych Szczawinach, Leskowcu i Hali 
Krupowej. Co więcej, będzie to jedyne schronisko górskie zlokalizowane w Beskidzie Sądeckim przystoso-
wane do obsługi ruchu turystycznego osób niepełnosprawnych. 

Chcę zatem zapytać, czy konsultowano z panem pełnomocnikiem założenia programowe pod kątem 
ewentualnego dostosowania schronisk do potrzeb turystów niepełnosprawnych? Czy nie uważa pan, że na 
jedenaście modernizowanych schronisk więcej niż tylko dwa powinny być wyposażone w infrastrukturę i 
urządzenia ułatwiające pobyt i wypoczynek niepełnosprawnym turystom? W ramach programu, jak wspo-
mniałem, przystosowuje się schronisko na Prehybie, zaś schronisko w Markowych Szczawinach posiada 
jeden pokój przystosowany we wcześniejszych latach. Czy zważywszy na to, że prace remontowo-
inwestycyjne w schroniskach potrwają jeszcze do 2013 roku, nie należałoby zastanowić się nad przeprowa-
dzeniem wizji lokalnej i określeniem, który z obiektów można by dodatkowo dostosować do potrzeb osób 
niepełnosprawnych? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




