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ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Petycja
sprawie zmiany terminów naborów wniosków
udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych
Działając w interesie publicznym oraz własnym na podstawie art. 2 ust. I Ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) składam petycję dotyczącą zmiany
terminów naborów wniosków o udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych i proszę
podjęcie działań zmierzających do realizacji petycji. Proponowane terminy to:
nabór 1: lipiec-sierpień roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
nabór II: styczeń roku, w którym dotacja zostanie udzielona.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

UZASADNIENIE
ORDO sp. o.o. od 2015 roku zajmuje się obsługą administracyjną dotacji na prace
przy obiektach zabtlowych. Z obserwacji wynika, iż publikacja wyników naborów następuje
zwykle po ok. 3jmiesiąca od zakończenia naboru, a publikacja wyników odwołań po kolejnych
miesiyćNa przsłanie dokumentów aktualizacyj nych beneficjent ma 40 dni czasu tego nie
Tno7 ]krócić ze względu na konieczność załatwienia licznych formalności, w tym
czasoclfłonnego sporządzenia i weryfikacji kosztorysu, a czasem także uzyskania lub zmiany
pozwlnia na prowJlzenie prac oraz pozwolenia budowlanego. Przyjmując, ze obecnie I nabór
kończ się 31 października, dokumenty aktuaiizacyjne (będące podstawą sporządzenia umowy)
są wys łane do MinisFerstwa w marcu, kwietniu lub nawet w maju roku, w którym mają zostać
zrealizt\yane prace Elrocedury wewnętrzne y Ministerstwie prowadzące do zawarcia umowy
(weryfacja dok,eftów uzupełnianie braków, składanie wyjaśnień itd.), a także wypadki losowe
(np. choroba pracownlka Ministerstwa) skutkują tym, że umowy są zawierane co najmniej
mi iącu9d złożenia dokumentó\y (bywa, że trwa to jeszcze dłużej). Teoretycznie zatem prace
ą iozp6cząć się w maiu lub czrycu. Tru ł na syti,jacia na rynku usług konserwatorskich
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i budowlanych, objawiająca się m.in. brakiem dostępności fachowców, powoduje, iż opoczęcie
prac możliwe jest realnie dopiero po kilku miesiącach. Wykonawcy nie są dostępni „od ręki",
ponieważ me czekają na wyniki ministerialnych konkursów, ale przyjmują zleceniaod pomiotów,
które samodzielnie finansują prace. Gdy prace już się rozpoczną, zwykle trwają dłużej niż zakładały
pierwotne harmonogramy, co wynika z trudności prowadzenia prac przy zabytkach
oraz nieprzewidywalności co do faktycznego zakresu prac do realizacji (zabytki często ujawniają
swój stan dopiero po rozpoczęciu prac, skuciu tynku, odsłonięciu konstrukcji itd.). Zmiany zakresu
wymagają uruchomienia czasochłonnej procedury aneksowania umów. Opóźnienia przy jednym
obiekcie powodują, że z poślizgiem rozpoczną się prace przy kolejnych zabytkach. W bieżącym
roku niektóre umowy z Ministerstwem były zawierane w lipcu. W chwili obecnej jest przynajmniej
jeden obiekt, dla którego nie złożono jeszcze dokumentów aktualizacyjnych, co oznacza,
że nie zawarto umowy dotyczącej dotacji, a w wiązku z tym nie można rozpocząć prac. Co prawda
ich zakres jest niewielki, ale istnieje możliwość opóźnień, skutkujących bezwzględną koniecznością
zwrotu przynajmniej części dotacji.
Zmiana terminów, którą postulujemy wyżej, wydłuży czas prowadzenia prac (a zatem
zwiększy ich jakość), spowoduje uporządkowanie rynku (więcej czasu na dokonanie wyboru
wykonawcy), ułatwi aplikowanie o środki z innych źródeł publicznych (przez mozh\yość podania
kwoty przyznanej przez Ministra). Dzięki postulowanej zmianie \y ostatnich miesiącach roku
poprzedzającego przyznanie dotacji beneficjenci będą wiedzieli, czy zostały dla nich
zarezerwowane środki. Na początku nowego roku kalendarzowego, po przyjęciu ustawy
budżetowej, będą mogły być zawierane umowy o dofinansowanie. Rozpoczęcie prac będzie
możliwe natychmiast po zakończeniu okresu zimowego, a czasem (jak w przypadku prac
wewnętrznych) jeszcze wcześniej.
Jedynym negatywnym skutkiem wprowadzonej zmiany będzie jednoroczne podwójne
obciążenie Ministerstwa, które będzie zmuszone poprowadzić podwójne nabory na rok bieżący
oraz przyszły. W rezultacie jednak zmniejszy się ilość pracy przy sporządzaniu aneksów
dotyczących wydłużenia terminów prowadzenia prac.
-

Złożenie niniejszej petycji zostało poprzedzone konsultacjami przeprowadzonymi
cicielami
obiektów zabytkowych oraz z wykonawcami prac, którzy zgodnie potwierdzają,
z właś
że obecne terminy powodują sytuacje patologiczne i me\yłaś ci\ye z punktu widzenia ochrony
zabytków.
Wobec powyższego proszę o pozytywne rozpatrzenie złożonej petycji.
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