
Stan spraw ws. pomocy w walce z COVID-19  
z Brandenburgii i |Saksonii -Anhalt 

po liście od Marszałka do premierów obu landów z 5 listopada 2020 r.  
 
 

W odpowiedzi na pismo Marszałka Adama Struzika do premierów Brandenburgii i Saksonii – Anhalt, oba 

regiony niezwłocznie wyraziły solidarność i chęć pomocy.  
 

Brandenburgia: 

Premier Woidke zlecił rozpoznanie możliwości / opracowanie / przygotowanie pomocy Mazowszu 

Ministrowi Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii, Pani Katrin Lange. Z jej nadania funkcję 

koordynatora w tym zakresie pełni dyr. Kneifel-Haverkamp.  Potwierdził, że Brandenburgia: 

• wstępnie może zaoferować wsparcie w postaci drobnego sprzętu typu maseczki, przyłbice, środki 

ochrony osobistej; 

• prosi o wskazanie z przesłanej listy trzech punktów priorytetowych – w kolejności od najbardziej 

potrzebnych sprzętów; na tej podstawie zrobią rozeznanie, czy któryś szpital mógłby odstąpić sprzęt 

(prawdopodobnie odpłatnie); 

• prosi o informację, czy Mazowsze jest gotowe zapłacić za sprzęt; 

• prosi o informację, czy Mazowsze będzie gotowe zorganizować (i opłacić) transport; 

• proponuje spotkanie w poniedziałek 16 listopada o godz. 10:00 w formie telekonferencji 

na platformie ZOOM z udziałem wszystkich zaangażowanych w tę pomoc podmiotów (czyli ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciele NW, KM, OR, ZD, ze strony Brandenburgii dyr. Kneifel-

Haverkamp, przedstawicielka Kancelarii Stanu oraz Ministerstwa Spraw Społecznych, Zdrowia, 

Integracji i Ochrony Konsumentów Brandenburgii) by wspólnie zastanowić się nad zakresem 

wsparcia, formą, kosztami, transportem. Strona niemiecka zapewnia tłumacza pol/niem.  

Dyrektor Kneifel – Haverkamp uprzedził, że uzgodnienia techniczne na szczeblu roboczym podejmowane 

są bezzwłocznie, by przyspieszyć działania. Uruchomienie pomocy będzie jednak uzależnione od rozmowy 

premiera Woidke z Bartoszem Grodeckim, podsekretarzem stanu w MSWiA, Koordynatorem do Spraw 

Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej. Nowy koordynator został mianowany przez 

Radę Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Premier Woidke pełni tę funkcję po stronie 

niemieckiej od 2014 r.  
 

Saksonia-Anhalt: 

W odpowiedzi na pismo Marszałka do premiera Haseloffa, kontakt z Kancelarią Marszałka nawiązał 

Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą w Kancelarii Stanu, Thomas Kelter. Potwierdził, że trwają 

prace nad ustaleniem, jakie materiały z listy załączonej do pisma mogłyby zostać przekazane Mazowszu 

i na jakich warunkach. W tym celu Kancelaria Stanu podjęła kontakt z Grupą Zadaniową ds. Pandemii 

w Ministerstwie Spraw Społecznych Saksonii-Anhalt. Kier. Kelter zadał także pytanie, czy Mazowsze 

mogłoby  zapewnić transport, gdyby znalazł się sprzęt do przekazania.  

W toku ustaleń partnerzy z Saksoniii-Anhalt zgodzili się w pierwszej kolejności sprawdzić swoje możliwości 

wsparcia. Drugim krokiem byłoby sprawdzenie, czy wskazany sprzęt spełnia normy i warunki konieczne 

do zastosowania go w Polsce.  

Thomas Kelter przekazał także dane kontaktowe dostawców z Saksonii-Anhalt (załączone do niniejszej 

notatki). Niektórzy z tych dostawców, poza bieżącym zaopatrywaniem lokalnych placówek w wyposażenie 

pandemiczne, sprzedają komercyjnie produkty znajdujące się na liście, która była załącznikiem do pisma 

Marszałka do premiera Saksonii-Anhalt.  

W przypadku zainteresowania ofertą tych dostawców konieczne będzie sprawdzenie, jaka jest aktualnie 

dostępność, warunki dostawy (możliwe, że niektórzy dostawcy oferują tylko dostawę w obrębie Niemiec).  

Partnerzy nadal sprawdzają możliwości wsparcia Mazowsza i ofertę innych dostawców. Będą informować.  
 

 

K. Mańska 

Wydział Współpracy z Zagranicą 

13.11.2020 r.  


