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Męka pomagania

KRAKÓW

Jest nowy
projekt
parkingów

PRAWO. Niejasne, często zmieniające się przepisy oraz złe praktyki sądów powodują, że społecznicy

i organizacje pożytku publicznego nie mają w Polsce łatwego życia
Kilku krakowskich profesorów
prawa chciało zarejestrować organizację pomagającą mieszkańcom w trudnych sprawach.
Żmudna procedura trwała
aż rok.
Słynne
stowarzyszenie
wspierające dzieci chore na raka musiało zmodyfikować statut, bo zmieniły się przepisy.
Udało się w drugim podejściu,
po dwóch latach starań i wyczerpującej nerwowo korespondencji z krakowskim sądem,
który groził działaczom odebraniem statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).
– To podcina ludziom
skrzydła – mówi dr Arkadiusz

Radwan, prezes krakowskiego
Instytutu Allerhanda (IA), prowadzącego analizy, które mają
służyć poprawie funkcjonowania polskiej demokracji. Zwraca uwagę, że mało komu chce
się w Polsce działać społecznie,
więc rzucenie kłód pod nogi
owej garstce aktywnych jest
wyjątkowo szkodliwe.
Jak podkreślają współpracujące z instytutem organizacje pozarządowe, nie można tu
mówić o jednostkowych przypadkach, ale wręcz o regule
działania komórek sądów zajmujących się rejestracją stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS). – Docierają

do nas coraz liczniejsze i coraz
bardziej niepokojące głosy w tej
sprawie – mówi Konrad Goszyc
z IA.
„Wpisy organizacji pożytku
publicznego lub ubiegających
się o ten status są drogą przez
mękę, w której brak jest jakichkolwiek logicznych i stałych reguł, a przepisy są interpretowane zawsze na niekorzyść organizacji” – piszą do IA znani krakowscy prawnicy.
Prawnicy zwracają uwagę,
że skoro z rejestracją mają
problem lekarze, psycholodzy
i ludzie kultury o najgłośniejszych nazwiskach, a nawet doświadczeni profesorowie pra-

wa administracyjnego (!), to co
mają powiedzieć osoby spoza
tego grona?
Waldemar Żurek, rzecznik
Sądu Okręgowego w Krakowie,
po konsultacji z wizytatorami
i kierownictwem wydziału krakowskiego KRS zapewnia, że
„w standardowych sytuacjach
wnioski rozpatrywane są
sprawnie i szybko”. Przyznaje
jednak, że ustawy o stowarzyszeniach i o fundacjach nie są
dość przejrzyste, co powoduje
„dużą rozbieżność w interpretacji przepisów”.
– Sprawa robi się szczególnie skomplikowana, gdy wnioskodawca ubiega się o status

organizacji pożytku publicznego – mówi sędzia.
Zdaniem sędziów przepisy
są niespójne. Może to powodować, że jeden sędzia uznaje, iż
organizacja spełnia wymogi
stawiane OPP i zarejestruje ją
w KRS, a inny, w identycznych
okolicznościach, odmawia rejestracji.
Sędziowie zapewniają, że
nie chcą zatruwać społecznikom życia. – Ustawodawca winien się zastanowić nad zmianą przepisów – podkreśla sędzia Waldemar Żurek.
ZBIGNIEW BARTUŚ
zbigniew.bartus@dziennik.krakow.pl

Więcej str. A8

Żywa Szopka przy ul. Franciszkańskiej przyciągnęła tłumy krakowian

PSL nie
chce tylko
słuchać

Był tradycyjnie osiołek, lama
i owca, ale największą uwagę
– szczególnie najmłodszych
krakowian – przykuły dwa
wielbłądy, które przyjechały z Opolszczyzny. Na placu
przed „oknem papieskim”
przy ul. Franciszkańskiej
w Krakowie Żywa Szopka
stanęła już dwudziesty raz.
– Przyszliście do tej szopki
z dziećmi, mimo że siąpi, i by
popatrzeć na to piękne
drzewko. To się wszystko
zrodziło tutaj, na tym miejscu, z miłości do tego, który
tam spoziera na nas z okna –
Jana Pawła II – mówił
do mieszkańców nie tylko
Krakowa kard. Stanisław
Dziwisz. Stojące tam i przyozdobione drzewko nazwał
„choinką miłości”.
Więcej „Kronika Krakowska”

SPORT

„Złoto” i rekord
Kamila Stocha
Kamil Stoch z AZS Zakopane
został mistrzem Polski na dużej skoczni w Wiśle-Malince,
w drugiej serii pobił rekord
obiektu – 136 m.
Str. A17

„Dziennik Polski” dotarł do dokumentu, który określa najnowsze zasady funkcjonowania systemu Park&Ride. Chodzi o sieć
parkingównaobrzeżachmiasta,
gdziemożnazostawićsamochód
i przesiąść się do komunikacji
zbiorowej. To ważne szczególniedlaosób,któredojeżdżającodziennie do Krakowa. A w okręgu metropolitalnym żyje kilkaset tysięcy mieszkańców.
– Pierwszy taki parking będzie w przyszłym roku przy ul.
Czerwone Maki, przy pętli nowej linii tramwajowej do III
Kampusu UJ. Chcemy, aby następne powstawały przy innych
pętlach oraz dworcach i przystankach kolejowych – mówi wiceprezydent Tadeusz Trzmiel.
Więcej str. B1
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KRAJ. Brzydka płeć przegrywa. Od wielu lat w Polsce systematycznie ubywa mężczyzn. Potwierdza to najnowszy Narodowy Spis Powszechny. Str. A4

KRAJ. Kontrowersje wokół
walki z pedofilią. Program
chemicznej kastracji pedofilów
wciąż istnieje jedynie na papierze. Str. A6

KRAJ. Komu zaszkodzi lista
leków refundowanych. Str. A4

MAŁOPOLSKA. Wesoły poród w oparach gazu. Krakowskie szpitale położnicze znalazły
sposób na uśmierzenie bólu porodowego. Str. A6

KRAJ. W 2011 r. można było
jednak zarobić krocie. Str. A5

MAŁOPOLSKA. Magister już
nie wystarcza. Str. A7
MAŁOPOLSKA. Zakopane
przegrało z deweloperem. Czy
miastozapłaci3,5mlnzł? Str. A7
ŚWIAT. Sektamorderców.
WbombowychatakachislamistównakościoływNigeriizginęło
39osób. Str. A9

– My nie zachowujemy się ani
narowiście, ani skrajnie. Zachowujemy się racjonalnie.
Nie rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie – mówi specjalnie dla
„Dziennika Polskiego” poseł
PSL Eugeniusz Kłopotek, opowiadając o pierwszych zgrzytach w koalicji PO–PSL.
– Premier Pawlak słusznie
powiedział, że nie może być
tak, że jeśli ktoś jest większym
partnerem koalicyjnym, to on
ma tylko proponować, a ten
mniejszy ma jedynie słuchać
– podkreśla poseł Kłopotek
w rozmowie z Agnieszką Maj.
Więcej str. A3

KULTURA. Wilhelm Sasnal
podbił Londyn. Polskiego malarza okrzyknięto gwiazdą znad Wisły – korespondencja „Dziennika
Polskiego” z Londynu. Str. A12
KULTURA. Całyświatkupuje
polskiegry.Tobyłrewelacyjny
rokdlaproducentówgierwideo,
którzyzbierająświetnerecenzje
ilicząogromnezyski. Str. A12

WYDANIE 1
Redaktorzy wydania:
Andrzej Patuła i Marek Lovell

08 A

WTOREK, 27 GRUDNIA 2011

Małopolska
AKCJA „DZIENNIKA POLSKIEGO”. „Rejestracja organizacji pożytku publicznego w sądzie to droga przez mękę, w której

brak jest jakichkolwiek logicznych i stałych reguł” – twierdzą prawnicy pomagający krakowskim stowarzyszeniom

Instytut Allerhanda organizuje zespół zajmujący się interwencjami w obronie praw obywatelskich i interesu publicznego.
– Ma to związek z absurdalnymi praktykami instytucji
publicznych oraz niefunkcjonalnymi przepisami, które zatruwają życie Polakom. Będziemy z tym walczyć – wyjaśnia Konrad Goszyc z IA.
W najbardziej palących
kwestiach instytut wraz z licznymi organizacjami współpracującymi, będzie kierował listy
otwarte i wnioski do rzecznika praw obywatelskich, prezydenta RP, marszałka Sejmu,
premiera.
Działania instytutu zbieżne
są z tym, co robimy w ramach
nowej akcji „Dziennika Polskiego” – „Łowcy absurdów”.
W oparciu o sygnały od Czytelników będziemy tropić
szkodliwe przepisy oraz złe
praktyki władz i instytucji.
Pierwszy temat: rejestracja
stowarzyszeń i fundacji o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Według rejestrujących, w tym doświadczonych prawników: istny koszmar.
Czemu to tak ważne? Bez
rejestracji OPP nie mogą działać, czyli pomagać potrzebującym: chorym, niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym
przez los. Problemy z wpisem
do Krajowego Rejestru Sądowego już na starcie podcinają
skrzydła nielicznym w Polsce
społecznikom.

Instytut Allerhanda gromadzi najbardziej kuriozalne przypadki. Jest ich wiele. „Drogą
przez mękę są prawie wszystkie wpisy OPP do KRS” – podkreśla w liście do instytutu znana krakowska kancelaria.
Przykład? Znani i szanowani lekarze, psycholodzy i artyści prowadzą od lat powszechnie rozpoznawalne stowarzyszenie pomagające niepełnosprawnym
oraz
chorym
na raka. W związku ze zmianą przepisów musiało zaktualizować w KRS informację
o przedmiocie działalności.
Pierwszą próbę podjęło
w 2009 r., drugą niedawno.
Za każdym razem sąd zastosował inną interpretację/wykładnię tych samych przepisów
i oddalał wniosek. Pod rygorem utraty statusu OPP żądał
też wielu oświadczeń wykraczających poza to, co wymieniono w przepisach.
Inne stowarzyszenie było
KILKA RAZY wzywane
do usunięcia braków. Za każdym razem były to inne braki,
nieuwzględnione w poprzednim postanowieniu sądu.
Czy żądanie przez sąd
oświadczeń i dokumentów nie
wymienionych w przepisach (i
na stronie internetowej sądu)
nie oznacza – jak twierdzą
członkowie stowarzyszenia
– „rażącego wykroczenia poza kompetencje i granice rozpoznania sprawy”?
Waldemar Żurek, rzecznik
krakowskiego Sądu Okręgowego ds. cywilnych, zapewnia,

FOT. GRZEGORZ ZIEMIAŃSKI

Chory rejestr czy przepisy?

Im więcej przepisów, tym więcej biurokratycznych kłód pod nogi społeczników

NA TROPIE
ABSURDÓW
Dostrzegasz szkodliwe przepisy lub złe praktyki władz
i instytucji publicznych? Napisz do nass lub zadzwoń:
502 333 605

że dotąd nie było sygnałów
o tego typu nieprawidłowościach. Pracownicy dwóch krakowskich wydziałów rejestrowych przyznają jednak, że
przepisy ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach są „bardzo lakoniczne”.

– Gdyby były przejrzyste
i szczegółowo normowały wymogi dotyczące samego wpisu
oraz późniejszych zmian, to wydawanie orzeczeń byłoby zdecydowanie bardziej jednolite niż
obecnie – mówi sędzia Żurek.
Szczególnie skomplikowane są przepisy dotyczące statusu organizacji pożytku publicznego. Wynika to także z
wprowadzanych w ostatnich
latach zmian – niektóre z nich
wywołały istny chaos decyzyjny i interpretacyjny.
Efekt? Jedna OPP zostanie zarejestrowana, a inna

Kraków kusi naukowców
NAUKA. Kraków chce stać się
prawdziwym zagłębiem
biotechnologicznym. Do końca
2012 r. kilkaset osób ma tutaj
znaleźć pracę w tej dziedzinie.

– W porównaniu z Europą Zachodnią wciąż mamy dużo
do nadrobienia, ale Małopolska posiada ogromny potencjał i chcemy to wykorzystać –
mówi prof. Kazimierz Strzałka z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, dyrektor Małopolskiego Centrum
Biotechnologii, które jest
wspólną inicjatywą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Centrum ma powstać
do 2013 roku na terenie III
Kampusu UJ w Pychowicach.
Jego budowa i wyposażenie
ma kosztować 25 mln euro.
Uczelnia otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków
unijnych.
W Małopolskim Centrum
Biotechnologii będzie się mieś-

cić sześć ośrodków badawczych pozwalających na badania w różnych obszarach naukowych, które do tej pory nie
mogły być przeprowadzane ze
względu na brak odpowiedniej
aparatury. Wśród kilkunastu
laboratoriów znajdą się m.in.
pracownia wirusologiczna, mikrobiologiczna, rentgenograficzna czy pracownia bezpieczeństwa żywności. W sumie
przestrzeń laboratoryjna zajmie ok. 3,6 tys. m kw. Jak zapewnia prof. Kazimierz Strzałka, będą z nich mogli korzystać
nie tylko pracownicy naukowi
UJ i UR, ale także innych instytucji badawczych.
–
Liczymy
również
na współpracę z zagranicznymi ośrodkami. Z niektórymi jesteśmy już w kontakcie, dzięki
organizowanym w Krakowie
kongresom Eurobiotech – mówi dyrektor Małopolskiego
Centrum Biotechnologii.
Do nauk przyrodniczych
szkoły wyższe starają się też

przekonać przyszłych studentów. W ofercie krakowskich
uczelni są zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne studia.
Obok biotechnologii, można
znaleźć kierunki poświęcone
np. biochemii, inżynierii
biomedycznej, fizyki technicznej, fizyki medycznej i techniki chemicznej.
Naukowym ambicjom Krakowa i Małopolski pomoże również rozwijanie Parku
LifeScience. – Jeden z budynków został już w pełni zagospodarowany. Pracę znalazło tutaj 200 naukowców, zatrudnianych przez firmy z branży life
science – mówi Paweł Błachno,
prezes zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji – spółki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zarządza Parkiem
LifeScience w krakowskich
Pychowicach.
– Pozostałe dwa budynki zostaną oddane do użytku
do końca 2012 roku. Nie obawiamy się kryzysu gospodar-

czego. Cały czas zgłaszają się
do nas firmy potencjalnie zainteresowane wynajęciem tych
powierzchni i zatrudnieniem
absolwentów uczelni z wykształceniem medycznym czy
biotechnologicznym – dodaje
Paweł Błachno.
W sumie we wszystkich
trzech budynkach pracować
będzie ok. 600 osób. Koszt całej
inwestycji wyniesie blisko 200
mln zł.
– Zapewniamy unikalną
w skali kraju infrastrukturę –
zapewnia Paweł Błachno.
W pierwszym obiekcie przewidzianomiejscedladużychiśrednich firm, w drugim – tzw. Inkubatorze Biotechnologicznym –
dla małych i młodych przedsiębiorstw.
W trzecim budynku oprócz
laboratoriów znajdą się m.in.:
kawiarnia widokowa, klub
fitness oraz przedszkole dla
dzieci naukowców.
KATARZYNA KLIMEK–MICHNO
katarzyna.klimek@.dziennik.krakow.pl

odejdzie z kwitkiem. To samo dotyczy stowarzyszeń
i fundacji, które już mają status OPP. Jednym sąd odbierze ów status, stwierdziwszy,
że przestały spełniać wymogi, a inne zostawi w spokoju.
A utrata statusu OPP wiąże
się z poważnymi konsekwencjami; przede wszystkim barierami w pozyskiwaniu pieniędzy (m.in. z „jednego procentu”).
Z drugiej strony sędziowie
podają przykłady radosnej
twórczości parlamentarzystów. Dwa lata temu zmieniły

się przepisy o OPP i podmioty,
które chciały utrzymać ten
status, musiały dostosować
swe statuty do nowych wymogów, składając odpowiedni
wniosek. Jeśli jakaś organizacja tego nie zrobiła w wymaganym terminie, sąd mógł ją
z urzędu wykreślić z KRS.
Wynikało to z ustawy o KRS
oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przepis ten został jednak
uchylony przez jeden z artykułów ustawy o działalności leczniczej i przestał obowiązywać
1 lipca 2011 r. Sąd nie może już
wykreślić z KRS organizacji,
która nie dostosowała postanowień statutu do nowych wymogów. Ustawa nie przewiduje skutków niedostosowania
statutu do wymagań ustawowych. Powoduje przy tym gigantyczne trudności interpretacyjne.
Odczytanie tych samych
przepisów przez dwóch różnych sędziów może być skrajnie odmienne. Z oczywistą
szkodą dla społeczników, którzy miesiącami próbują dostosować się do przepisów niejasnych nawet dla samych sądów
rejestrowych.
Przepisy wymagają szybkiej interwencji ustawodawcy
– uważają sędziowie. Trzeba
je uprościć i uczynić łatwiejszymi w odbiorze, bo problemy ze zrozumieniem mają nawet doświadczeni prawnicy.
ZBIGNIEW BARTUŚ
zbigniew.bartus@dziennik.krakow.pl

Hazard zgubił młodego
bankowca w Tarnowie
PRZESTĘPCZOŚĆ. Były pracownik tarnowskiego Alior
Banku Maciej P. usłyszał aż
27 zarzutów dotyczących defraudacji wielkich kwot z lokat.

Prokuratura zarzuca 28-letniemu bankowcowi popełnienie 27 przestępstw, w wyniku
których, jak dotąd ustalono,
przywłaszczył sobie ok.
2,4 mln złotych z lokat bankowych. Obsługiwał osoby, które
powierzyły bankowi duże
kwoty. Postanowił wzbogacić
się ich kosztem, zrywając
w różny sposób lokaty.
Maciej P. kradł pieniądze
prawie przez dwa lata i następnie tracił je (tak przynajmniej
utrzymuje) w grach i zakładach bukmacherskich. W jednym przypadku, fałszując
podpis, „wyczyścił” konto
z 700 tys. zł. W pozostałych zabierał mniejsze kwoty, podrabiając podpisy w poleceniach
przelewów bądź decyzjach likwidujących lokaty.

– W śledztwie nastąpił istotny przełom. Pomocne w tym
były m.in. wyniki wewnętrznej kontroli bankowej, dotyczącej obsługi lokat klientów.
Można powiedzieć, że poznaliśmy już skalę tego bezprecedensowego przestępstwa – mówi Elżbieta Potoczek-Bara,
rzeczniczka
Prokuratury
Okręgowej w Tarnowie.
Były pracownik oddziału
Alior Banku w Tarnowie
od połowy sierpnia przebywa
w areszcie tymczasowym,
grozi mu do 10 lat więzienia.
Przyznaje się do stawianych
mu zarzutów, ale konsekwentnie odmawia składania wyjaśnień.
Śledztwo trwa, nie wszyscy
świadkowie, wśród nich poszkodowani klienci banku, zostali jeszcze przesłuchani. Niektórzy przebywali za granicą
i nie mogli w terminie stawić
się w prokuraturze, aby złożyć
zeznania.
(MAB)

