
Nr 11 (63) Wieści Światowe 01 listopada 2017 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl               str. 39                                                                        

      Na temat akcji charytatywnych 

prowadzonych w SP-2 w Szamotu-

łach z dyrektor Małgorzatą Jagieł-

łowicz i nauczycielką Moniką Pa-

luch rozmawia dr Ryszard Milew-

ski 

 

      Pamiętam, że w ubiegłym ro-

ku szkolnym w szkole którą pani 

dyrektor kieruje zorganizowali-

ście kilka akcji charytatywnych 

dla dzieci z innych kontynentów. 

Czy rozpoczęte akcje charytatyw-

ne są jeszcze kontynuowane? 

      M.J. Tak, oczywiście. Ucznio-

wie z naszej Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Szamotułach z inicjatywy i 

pod kierunkiem nauczycieli biorą 

czynny udział w akcjach charyta-

tywnych. 

      A może pani dyrektor szcze-

gółowiej przedstawić na czym 

polega kontynuacja inicjatywy? 

      M.J. Proszę bardzo. 

      Zamieniam się w słuch… 

      M.J. W ubiegłym roku w pierw-

szym semestrze roku szkolnego 

zbieraliśmy długopisy dla uczniów 

z zaprzyjaźnionej afrykańskiej 

szkoły w Kenii, z którymi pisali-

śmy listy i nadal pozostajemy w 

kontakcie. Podczas video-

konferencji uczniowie należący do 

Klubu Podróżnika mieli również 

możliwość zobaczenia tej szkoły za 

pośrednictwem internetu i rozmo-

wy video na żywo podczas interne-

towego  łączenia z Kenią. I w tej 

video-rozmowie uczniowie z Mom-

basy pokazali  nam również swo-

ją szkołę w Mombasie, oraz biega-

jące po szkolnym boisku małpki, 

które my widujemy zazwyczaj w 

ZOO. A w Mombasie małpki są 

szkolnymi żywymi maskotkami.  

      Natomiast w drugim semestrze 

zbieraliśmy długopisy dla dzieci z 

Indii, które zostały przekazane ucz-

niom w Mumbaju przez opiekuna 

Szkolnego Klubu Podróżnika nau-

czycielkę Monikę Paluch. 

      I uczniowie z Mumbaju też 

zobaczyli naszą polską szkołę? 

      M.P. Tak, oczywiście. Ucznio-

wie z tamtej szkoły zobaczyli nie 

tylko naszą szkołę. Ale zobaczyli 

też, salę językową oraz boisko 

Szczególna inicjatywa 

nauczycieli 

SP-2  

o to, by nadmierne obciążenie spra-

wami nie przekładało się negatyw-

nie na terminowość  

i sprawność czynności podejmowa-

nych przez doradcę. Wymogiem dla 

sądu będzie też branie pod uwagę 

doświadczenia danego doradcy oraz 

jego dodatkowych kwalifikacji.  

 

Kwalifikowany doradca 

      W myśl projektu, wśród licen-

cjonowanych doradców wyłonieni 

zostaną specjaliści z największym 

doświadczeniem, którzy będą zaj-

mować się skomplikowanymi po-

stępowaniami restrukturyzacyjnymi 

i upadłościowymi. Uzyskają tytuł 

kwalifikowanego doradcy restruk-

turyzacyjnego, a lista takich dorad-

ców będzie udostępniana w Biule-

tynie Informacji Publicznej. Tylko 

oni będą mogli być nadzorcami, 

zarządcami i syndykami w więk-

szych przedsiębiorstwach (według 

kryteriów stosowanych w ustawie o 

swobodzie działalności gospodar-

czej). Takie przedsiębiorstwa, ze 

względu na wielkość majątku i licz-

bę zatrudnianych pracowników, 

mają istotne znaczenie dla gospo-

darki i rynku pracy. Podobnie, tylko 

kwalifikowani doradcy restruktury-

zacyjni będą mogli prowadzić spra-

wy podmiotów o szczególnym zna-

czeniu dla bezpieczeństwa ekono-

micznego oraz obronności państwa, 

które są wymienione w obowiązują-

cych już wykazach. Projektowane 

zmiany mają na celu ograniczenie 

przypadków niewłaściwego prowa-

dzenia skomplikowanych postępo-

wań restrukturyzacyjnych i upadło-

ściowych przez osoby, które z po-

wodu braku wystarczającego do-

świadczenia, mogłyby doprowadzić 

do poważnych komplikacji, w tym 

odpowiedzialności Skarbu Państwa 

za niewłaściwy nadzór sądowy nad 

toczącym się postępowaniem. Roz-

wiązanie to nie ogranicza jednak 

dostępu do zawodu doradcy re-

strukturyzacyjnego, a jedynie wpro-

wadza kryteria właściwego doboru 

osób do prowadzenia trudniejszych 

spraw, tak aby właściwie chronić 

interesy uczestników postępowania. 

Dopełnienie nadzoru 

      Zgodnie z przygotowanymi 

zmianami, Minister Sprawiedliwo-

ści uzyska zwierzchni nadzór nad 

działalnością doradców restruktury-

zacyjnych, sprawowany niezależnie 

od nadzoru sądowego. Minister 

będzie mógł zawiesić lub cofnąć 

licencję doradcy, który uporczywie 

lub w sposób rażący narusza prawo 

przy wykonywaniu swoich czynno-

ści. Będzie to jednak wymagało 

uprzedniego wysłuchania doradcy 

oraz, jeżeli zachodziłaby taka po-

trzeba  

lub na wniosek doradcy restruktury-

zacyjnego, przeprowadzenia wizy-

tacji lub lustracji jego działalności.  

      Proponowane rozwiązania do-

pełnią nadzór sądowy i pozwolą na 

skuteczne eliminowanie przypad-

ków, w których reakcja sądów na 

nieprawidłowe funkcjonowanie 

doradców jest niewystarczająca lub 

spóźniona, z czym mogą wiązać się 

nieodwracalne konsekwencje finan-

sowe. 

      W dłuższej perspektywie, Mini-

sterstwo Sprawiedliwości będzie 

promowało wysokie standardy wy-

konywania czynności przed dorad-

ców restrukturyzacyjnych nie tylko 

przez korzystanie ze wzmocnio-

nych funkcji nadzorczych, ale także 

przez opracowywanie, w porozu-

mieniu ze środowiskiem doradców 

restrukturyzacyjnych, kodeksu do-

brych praktyk. 
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