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Zapraszamy  do  lektury  drugiego  numeru  naszego  newslettera  w  2015  roku.  Dziś
całkiem poważne tematy, obiecujemy  żaden nie jest primaaprilisowym żartem. 

W  dalszym  ciągu  prosimy  o  polecanie  naszego  newslettera    link  do
subskrypcji.    Przypominamy  także  o  tym,  że  Fundacja  prowadzi  darmową  pomoc
prawną dla organizacji i grup zajmujących się sprawami ochrony środowiska. 

Na koniec, życzymy wszystkim udanego wypoczynku w trakcie świąt wielkanocnych,
wzrostu sił do działania i słonecznej radości.

Fundacja Frank Bold

 

Poradnia Prawna

Idzie nowe  zmiany w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi
W  ostatnich  tygodniach  uchwalony  został  projekt  zmian  w  działaniu  sądów
administracyjnych,  zaproponowany  przez  prezydenta  Bronisława  Komorowskiego.
Wprowadza on szereg ułatwień, dość reformatorskich w stosunku do dotychczasowej
praktyki. 

Przy  uwzględnianiu  skargi  na  decyzję  lub  postanowienie,  Wojewódzkie  Sądy
Administracyjne  będą  mogły  zobowiązać  organ  do  wydania  w  określonym  terminie
decyzji  lub  postanowienia,  wskazując  sposób  załatwienia  sprawy  lub  jej
rozstrzygnięcie.

czytaj więcej (link do strony na blogu)
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Odpowiedzialna Energia

Zarządzenie zastępcze w prawie geologicznym i
górniczym – przykład nieprzemyślanej,
niejednoznacznej regulacji oraz jej
konsekwencje
Zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  to
stosunkowo nowa instytucja, która w polskim porządku prawnym funkcjonuje od 3 lat,
ale  dopiero  od  2014  roku  ma  znaczenie  praktyczne.  Ustawodawca  uregulował  tę
kwestię w art. 96 i 208 ustawy prawo geologiczne i górnicze (p.g.g.) w sposób bardzo
niejednoznaczny i niekompletny, przez co pojawiają się liczne trudności interpretacyjne
–  niejasna  jest  zawartość  zarządzeń,  jak  również  to  w  jakim  trybie  powinny  być
wydawane oraz w  jakim stopniu wojewoda może za  ich pomocą  ingerować w  treść
studiów gminnych.

Problemy  ze  zrozumieniem  i  właściwym  zastosowaniem  obowiązujących  przepisów
mają zarówno wojewodowie, zobligowani do wydawania zarządzeń, władze gmin, do
których  są  one  kierowane,  jak  również  sądy  administracyjne.  Sytuacja  ta  jest
zarzewiem  sporów  pomiędzy  władzami  gmin  a  wojewodami,  przez  co  rzesze
urzędników  będą marnować  czas  i  środki,  które  mogłyby  zostać  przeznaczone  na
daleko bardziej pożyteczne działania.

czytaj więcej (link do strony na blogu)

Poradnia prawna

Jakość powietrza w Polsce
Fundacja Frank Bold  pracuje  nad  przygotowaniem narzędzi  prawnych dla  lokalnych
społeczności, które są zainteresowane tematem zanieczyszczenia powietrza i walką o
podnoszenie  jego  jakości.  W  najbliższym  czasie,  będzie  to  także  temat  jednego  z
kolejnych numerów naszego newslettera. Tymczasem polecamy krótkie opracowanie
BIQdata, które pokazuje w formie graficnzej, gdzie mamy do czynienia z największym
zanieczyszczeniem:

LINK do publikacji BIQdata na temat emisji pyłów w Polsce

 

Odpowiedzialne Państwo

List  otwarty  organizacji  pozarządowych  do
Prezes Rady Ministrów w sprawie Wytycznych
ONZ dot. biznesu i praw człowieka

http://blog.frankbold.pl/?p=47
http://biqdata.pl/zobacz-gdzie-kopca-fabryki-a-gdzie-domowe-piece


W  dniu  27  marca  2015  r.  ponad  30  organizacji,  w  tym  Fundacja  Frank  Bold  jako
członek Koalicji CSR Watch, wystosowało apel do Prezes Rady Ministrów o podjęcie
przez Rząd RP działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w
zakresie biznesu i praw człowieka.

Plan ten zdaniem apelujących organizacji powinien opierać się na Wytycznych ONZ,
przyjętych w czerwcu 2011  r.  rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ nr A/HRC/17/4,
które  wskazują,  że  możliwym  jest  zapewnienie  zrównoważonego  rozwoju
gospodarczego przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. Cel ten może być
zrealizowany  przede  wszystkim  dzięki  wspólnemu  działaniu  państwa  i  podmiotów
gospodarczych,  przy  zagwarantowaniu  sprawnego  systemu  dochodzenia
odszkodowania  lub  zadośćuczynienia  w  przypadku  łamania  praw  człowieka  przez
przedsiębiorców lub innych pracodawców. 

Szerzej  na  temat  apelu  (zakładka  "Aktualności"),  jak  i  samych  Wytycznych  ONZ
można przeczytać tutaj  Link (do strony zewnętrznej)

Odpowiedzialne Państwo

Protest  organizacji  pozarządowych  w  sprawie
niejawnych prac nad ustawą o Radzie Dialogu
Społecznego
Ogólnopolska  Federacja  Organizacji  Pozarządowych  (OFOP),  a  w  tym  Fundacja
Batorego,  Federacja  Konsumentów,  Fundacja  Pracownia  Badań  i  Innowacji
Społecznych  "Stocznia",  INPRIS  Instytut  Prawa  i  Społeczeństwa  czy  Sieć
Obywatelska  Watchdog  Polska  wystosowały  list  do  administracji  publicznej  i
partnerów społecznogospodarczych.

Chodzi  o  projekt  ustawy  o  Radzie  Dialogu  Społecznego,  nad  którym  pracują
Ministerstwo Pracy, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Prace nad nim
są  prowadzone  niejawnie  i  w  wąskim  gronie  grup  interesów,  co  szkodzi  polskiemu
rynkowi  pracy  i  utrwala  anachroniczną  strukturę  dialogu  społecznego    twierdzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych (za www.tvn24bis.pl  LINK) 

Zapraszamy  do  podpisywania  petycji  OFOP  do  administracji  publicznej  z  apelem  o
branie pod uwagę opinii organizacji pozarządowych:
Link do petycji na NGO.pl
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