Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 69 w dniu 03-10-2018 (2. dzień obrad)
retransmisja wypowiedzi

20. punkt porządku dziennego:
Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Panie Prokuratorze! Szanowni Państwo! Rozumiem, że te emocje
przedwyborcze bardzo się udzieliły panu posłowi. Widzę - po raz kolejny to powiem - że strach zagląda wam w oczy...
(Głos z sali: Do rzeczy, do rzeczy proszę.)
...bo na kolejnym posiedzeniu Sejmu muszę odpowiadać na pytania, gdzie w tle wymienia pan nazwisko Patryka Jakiego.
Państwo przegracie. Wasz kandydat przegra z Patrykiem Jakim.
Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o pańskie pytania, to po pierwsze, państwo zadaliście pytanie dotyczące Radia Maryja.
Otóż, panie pośle, Radio Maryja nie widnieje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie ma takiej informacji. Nie jest
prawdą, że na stronach widnieje informacja, że Radio Maryja otrzymało jakiekolwiek środki. Jeżeli już, to rzeczywiście
Fundacja Lux Veritatis.
I teraz konkretnie. Jeżeli chodzi o Fundację Lux Veritatis, to w tym roku nie zostały jeszcze przeznaczone środki z
Funduszu Sprawiedliwości. Na razie nie zostały przeznaczone.
(Poseł Cezary Tomczyk: Ile? Ile będzie?)
Proszę się uzbroić w cierpliwość. Proszę uzbroić się w cierpliwość.
Fundacja Lux Veritatis wystąpiła o dotację w V konkursie ˝Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości˝ w obszarze
akcji informacyjnej na kwotę 416 600 zł, chodzi o akcję informacyjną ˝Bądźmy bezpieczni˝, natomiast Wyższa Szkoła
Kultury Społecznej i Medialnej - na akcję ˝Masz jedno życie, stop dopalaczom˝ na kwotę 195 955 zł.
Co do tego konkursu to chodzi o przeprowadzanie akcji o charakterze informacyjnym i o charakterze prewencyjnym. To są
akcje niezwykle ważne, bo mają one na celu chronienie społeczeństwa przed różnego rodzaju zjawiskami związanymi z
przestępczością. Ta prewencja przez lata - m.in. w czasach, kiedy rządziło pańskie ugrupowanie - była zaniedbywana. Jak pan
będzie chciał zapytać w ramach pytania uzupełniającego, to powiem na temat konkretnych środków, które zasilają Fundusz
Sprawiedliwości.
Oprócz wymienionych podmiotów w ramach tego konkursu, szanowny panie pośle, dotację otrzymało ok. 30 innych
podmiotów. Łączna kwota środków, jaka była przeznaczona w tym konkursie, wyniosła 10 mln zł, natomiast aplikacje
zostały złożone na kwotę 6300 tys. zł. Chcę panu powiedzieć, że wszystkie podmioty, które spełniły warunki formalne i
merytoryczne, otrzymały dotację. Wszystkie podmioty.
W ramach organizowanych dotychczas konkursów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości Lux Veritatis otrzymała
dotację na akcje informacyjne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami już wcześniej, w ramach programów ˝Po stronie
prawdy˝ i ˝Pokój ludziom dobrej woli˝ - kwoty 180 800 zł oraz 460 400 zł.
Natomiast Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w ramach projektu ˝Wpływ mediów na
wychodzenie z przestępczości˝ w ramach zadania realizowała akcje informacyjne i to był projekt, którego wartość
wyniosła 145 785 zł. W 2017 r. chodziło tylko o te trzy dotacje na akcje informacyjne.
Jeżeli chodzi o kryteria, to kryteria są jednakowe dla wszystkich podmiotów. Trzeba spełnić kryterium formalne, czyli
zgłosić w określonym terminie, przez osoby upoważnione, wniosek na właściwym formularzu, potem są oceniane kryteria
merytoryczne. Chodzi o trwałość projektu, doświadczenie, zasób kadrowy, rzeczowy do realizacji niezbędnych zadań, ocenę
adekwatności ponoszonych kosztów.
A jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą osób odpowiedzialnych za rozdzielanie środków z Funduszu Sprawiedliwości dla
poszczególnych organizacji, to ocen dokonuje każdorazowo komisja, która jest powoływana zarządzeniem przez ministra
sprawiedliwości, i w jej skład wchodzą nie politycy, tylko urzędnicy. To są osoby, które na co dzień specjalizują się w tego
rodzaju sprawach, zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym, przeciwdziałaniem przestępstwom czy też pomocą
postpenitencjarną.
Chcę na koniec powiedzieć, że nie jest prawdą, że środki nie są przeznaczane na pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwami. W ramach Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym w ramach dwóch konkursów przekazano
NGO-som ponad 25 mln zł. W drugim konkursie wszystkie organizacje otrzymały pieniądze, o jakie wnioskowały, a i tak, jak
powiedziałem, pula nie została wyczerpana, jeżeli chodzi o te środki. I to jest 10 razy więcej niż średnio w okresie
poprzedzającym czas, kiedy rozpoczęliśmy rządy dobrej zmiany. Kwota, jaką otrzymała Fundacja Lux Veritatis, to na koniec
panu powiem, stanowi nie więcej niż 1% kwoty, która została przekazana na pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwami w ramach tych konkursów. Dziękuję bardzo.

