
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 20 lutego 2009 r., a nastêpnie w dniu 1 czerwca 2009 r.,

dokona³o nowelizacji szczegó³owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”
2007-2013. W nowelizacji z dnia 20 lutego 2009 r. w priorytecie VII, w poddzia³aniu 7.2.2 „Wsparcie
ekonomii spo³ecznej – projekty konkursowe”, w typach realizowanych operacji (projektów) dopisano
s³owa: „w sposób komplementarny i ³¹czny”.

Na stronie internetowej www.efs.gov.pl, w zak³adce „zmiany w dokumentach”, w opisie zmian z dnia
20 lutego 2009 r. mo¿na przeczytaæ: „wprowadzono koniecznoœæ œwiadczenia w sposób komplementar-
ny i ³¹czny wszystkich us³ug na rzecz podmiotów ekonomii spo³ecznej przez instytucje otoczenia ekono-
mii spo³ecznej w poddzia³aniu 7.2.2”. Zapisu tego nie zmieniono w nowelizacji dokonanej w dniu
1 czerwca 2009 r.

Zarz¹d województwa œl¹skiego przeprowadzi³ w bie¿¹cym roku jeden konkurs w ramach poddzia³a-
nia 7.2.2. Przegl¹daj¹c og³oszon¹ listê rankingow¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e na czterdzieœci szeœæ zg³oszo-
nych projektów tylko dwa zosta³y ocenione pozytywnie. Wiêkszoœæ projektodawców, których projekty
odrzucono, otrzyma³a informacjê, ¿e ich projekty nie spe³niaj¹ wymogów prowadzenia us³ug ksiêgo-
wych i prawniczych w sposób komplementarny i ³¹czny.

Ustawa z dnia 29 wrzeœnia1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity DzU z 2009 r. nr 152 poz. 1223
z póŸn. zm.) w art. 76a okreœla, ¿e œwiadczenie us³ug w zakresie ksiêgowoœci wymienionych w art. 4
ust. 3 pkt 2-3 jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, któr¹ mog¹ wykonywaæ:

1) przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi, je¿eli s¹ uprawnieni do wykonywania czynnoœci z za-
kresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych,

2) pozostali przedsiêbiorcy, pod warunkiem, ¿e czynnoœci z tego zakresu bêd¹ wykonywane przez oso-
by uprawnione do wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych s¹
osoby posiadaj¹ce certyfikat ksiêgowy, osoby wpisane do rejestru bieg³ych rewidentów lub na listê do-
radców podatkowych.

Zapisy art. 79 wy¿ej wymienionej ustawy przewiduj¹ kary za prowadzenie us³ug ksiêgowoœci bez wy-
maganych uprawnieñ. Oznacza to, ¿e miêdzy innymi organizacje pozarz¹dowe nieprowadz¹ce dzia³al-
noœci gospodarczej nie maj¹ prawa do wykonywania us³ug ksiêgowych na rzecz innych osób prawnych,
w tym organizacji pozarz¹dowych.

Podobnie sprawa wygl¹da z us³ugami prawnymi, które zarezerwowane s¹ dla tych zawodów na pod-
stawie ustawy o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. ¯¹danie prowadzenia us³ug ksiêgowych
i us³ug prawnych zatem powoduje, ¿e o dotacjê z poddzia³ania 7.2.2 nie mog¹ siê ubiegaæ wszystkie
podmioty, a tylko nieliczne, bêd¹ce jednoczeœnie biurami rachunkowymi i kancelariami prawnymi.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Co by³o powodem wprowadzenia w szczegó³owym opisie priorytetów wy¿ej wymienionych zapisów?
Dlaczego nast¹pi³o nierówne traktowanie podmiotów?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek




