KOMUNIKAT
BIURA POSELSKIEGO

Marii Małgorzaty Janyska
PRACA POSELSKA
VII KADENCJA SEJMU RP

LIPIEC 2015

Wolą 12 132 wyborców od listopada 2011roku Maria Małgorzata Janyska pełni funkcję posła
na Sejm RP.
Niniejsze sprawozdanie zawiera zasadnicze informacje z pracy sejmowej, pracy w terenie i
innej działalności/aktywności parlamentarzystki w trakcie VII kadencji Sejmu RP.

Do końca lipca br. posłowie obradowali na 97. posiedzeniach. Efektem tej pracy jest ponad
600 uchwalonych ustaw oraz ponad 260 podjętych uchwał. Maria Małgorzata Janyska była
członkinią następujących komisji:

KOMISJA GOSPODARKI (165 posiedzeń)
W tym :

- w podkomisji stałej do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw,
- w podkomisjach doraźnych:

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych , - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych , - rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia: - poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych, - senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych - rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przewodnicząca podkomisji, poseł sprawozdawca

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (71 posiedzeń)
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W tym w podkomisjach doraźnych:
➢ nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020
➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach
doradztwa rolniczego

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych

STAŁA KOMISJA NADZWYCZAJNA DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM BIUROKRACJI
(49 posiedzeń) – przewodnicząca komisji, poseł sprawozdawca projektu tzw. deregulacji zawodów
KOMISJA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (124 posiedzenia)
W tym w podkomisjach doraźnych:
➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie
do informacji publicznej

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych

➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
➢ nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej
oraz niektórych innych ustaw
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W tym okresie Maria Małgorzata Janyska zaangażowała się w prace legislacyjne nad
ustawami/ zmianami w prawie, w tym niektórych jako autorka projektów:

Ustawa o niektórych
formach wspierania
działalności
innowacyjnej
(Autorka projektu)

Przyjęta przez parlament; zmiana umożliwia m.in. poprawę warunków korzystania
przez firmy MŚP z kredytu technologicznego i premii technologicznej - bardzo
dobrego narzędzia finansowania innowacyjnej technologii. Również w Wielkopolsce
są beneficjenci tego kredytu, a więc skorzystają z lepszych warunków - między
innymi niższego kosztu kapitału dzięki wprowadzeniu częściowych płatności premii
technologicznej. To wymierna korzyść dla utrzymania poziomu rozwoju
i zatrudnienia w firmie.

W uchwalonych zmianach wprowadzone zostały bardzo ważne rozwiązania,
w tym co należy podkreślić, także w obszarze rynku pracy. Są to:
➢ możliwość wymagania przez zamawiającego zatrudniania na umowy o
pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówień na roboty
budowlane lub usługi, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem lub
charakterem tych czynności; zamawiający musi wykazać je w SIWZ,

➢ waloryzacja wartości zamówienia w umowach powyżej 12 m-cy

- w
umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy teraz
zapisać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia publicznego przez wykonawcę;

Prawo Zamówień
Publicznych
(Autorka projektu)

➢ przepis przejściowy umożliwiający stronom umowy wystąpienie o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany
wynagrodzenia w umowach długoterminowych ( powyżej 12 miesięcy),
zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zmian, w przypadkach
zmian danin publicznych, o których mowa w akapicie poprzedzającym; w
przypadku braku porozumienia możliwość wypowiedzenia umowy;

➢ mechanizm

przygotowywania, udostępniania i aktualizacji Dobrych
Praktyk, czyli wzorcowych dokumentów w zamówieniach - wprowadzamy w
tym zakresie nowy obowiązek dla Prezesa UZP;
➢ uproszczenie procesów zamówień w zakresie tzw. usług niepriorytetowych,
poniżej progów unijnych;

Dzięki tej nowelizacji usunięte zostały też podstawowe mankamenty
występujące w dotychczasowej praktyce zamówień publicznych:
➢ dyktat najniższej ceny - teraz cena jako jedyne kryterium może być
stosowana tylko wobec przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych
na rynku i o ustalonych standardach, z zastrzeżeniem jednak wykazania
przez jednostki sektora finansów publicznych, w załączniku do protokołu
postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu
zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu
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zamówienia;

➢ rażąco niska cena - zamawiający ma wyjaśniać cenę niższą o 30% od
wartości kosztorysowej albo od średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, przy czym koszty pracy przyjęte do analizy nie mogą być
niższe niż wynikające z najniższego wynagrodzenia; ponadto przenosi się
ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, na wykonawcę;
➢ pozorne a nawet fałszywe udostępnianie potencjału – wprowadzona
została instytucja solidarnej odpowiedzialności z tytułu nieudostępnienia
potencjału;
➢ zatrzymywanie wadium wobec wszystkich podmiotów rezygnujących z
ubiegania się o zamówienie i nie uzupełniających w związku z tym
niektórych dokumentów - pozostaje tylko przypadek, w którym nie
uzupełnia się dokumentów na wezwanie zamawiającego w ofercie, która
byłaby wybrana,
➢ nadużywanie tajemnicy przedsiębiorstwa wobec danych, które powinny być
jawne w ubieganiu się o zamówienie - jeśli oferent zastrzeże dane jako nie
podlegające ujawnieniu z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa będzie
jednocześnie musiał wykazać, iż faktycznie stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, czyli że je skutecznie chroni;

Rozporządzenie - opis
towaru/usługi na
paragonie
( Autorka propozycji
uwzględnionych przez
Ministra Finansów)

Wyłączenie spółek
komandytowych z
objęcia podatkiem CIT
(Autorka interpelacji
uwzględnionej przez
Ministra Finansów)

Kodeks wyborczy /
mechanizm suwakowy
(Współautorka
projektu)

Tę zmianę posłanka Janyska zainicjowała w Ministerstwie Finansów – kwestia
dotyczy nowego zapisu w rozporządzeniu, mianowicie opisu towaru/usługi na
paragonie. Pierwotne stanowisko, po nowelizacji rozporządzenia, spowodowałoby
bardzo negatywne skutki finansowe dla mikro i małych firm - usługodawców i
handlowców, co mogłoby spowodować likwidację wielu podmiotów, a już na pewno
wielki wzrost obowiązków i kosztów nie przynoszący żadnych pozytywnych skutków
dla nikogo, w tym budżetu państwa. M.in. po interpelacjach Marii Janyska,
rozmowach w tym zakresie, a także propozycjach zapisów, Ministerstwo uznając
argumenty, wydało interpretację powszechnie obowiązującą, w której bardzo
dokładnie wyjaśnia, jak ma wyglądać opis i co najważniejsze nie zwiększa wymagań
w stosunku do wcześniejszych, sprzed nowelizacji.

Posłanka zaangażowała się również w temat planowanego objęcia podatkiem CIT
spółek komandytowych i komandytowo akcyjnych. Interpelację składała już w
marcu 2013r. i na jednym z jesiennych posiedzeń uchwalone zostały zmiany z
wyłączeniem planowanego wcześniej objęcia CIT spółek komandytowych, w której
to formie działa wiele małych, rodzimych podmiotów. Na dziś wiadomo już, że dzięki
temu, niektórzy przedsiębiorcy podjęli decyzje o inwestowaniu i zwiększeniu
zatrudnienia.

Maria Janyska jest też współautorką projektu zmian w kodeksie wyborczym,
zapewniających obu płciom równoważny udział na listach wyborczych - tj. w
ramach uchwalonych już tzw. kwot (minimalne obowiązkowe ilości na listach
kandydatów obu płci, w takiej samej kwocie, tj. 35%) mechanizm suwakowy, czyli
naprzemienność płci na liście. Projekt nie został jednak przedstawiony przez komisję
sejmowi do uchwalenia w tej kadencji.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP – Marii Małgorzaty Janyska ▪ ul. Kościuszki 28, 64-700 Czarnków
Tel. 67 262 93 59 / 781 808 069 ▪ www.mjanyska.pl ▪ e-mail: biuro@mjanyska.pl ▪ facebook.com/MariaMalgorzataJanyska

Podwykonawstwo w
zamówieniach
publicznych
(Reprezentowanie
klubu PO w pracach
nad ustawą)

Chodzi o uregulowania pozycji podwykonawców w umowie oraz w konsekwencji
pełnym zabezpieczeniem płatności na Ich rzecz (zmiany wchodzą już w życie, a ich
skutki odczują pozytywnie całe rzesze podwykonawców oraz zamawiających);
w projekcie tym posłanka Janyska reprezentowała klub PO.

Prace nad ustawami zmierzały do ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych,
których kandydaci do pracy spotykali się z różnymi barierami- nieuzasadnionymi oraz
zbyt wysokimi. Wykaz zawodów, które zostały zderegulowane: www.ms.gov.pl
3 Ustawy tzw.
"deregulacyjne" ułatwiające dostęp do
niemal 200 zawodów
(Poseł sprawozdawca)

Dzięki deregulacji, czyli ograniczeniu lub zniesieniu
formalnych wymogów,
zwiększono dostępność do dotychczas „zamkniętych” profesji, zwiększona została
konkurencyjność na regulowanym rynku pracy, nastąpiło ograniczenie biurokracji
poprzez zniesienie szeregu egzaminów państwowych, obowiązkowych wpisów do
rejestrów zawodów. Pozytywne zmiany odczują także pracodawcy, z których
zniesiony został obowiązek opłat za szkolenia i kursy pracowników. Docelowo
zwiększy się podaż usług i będą tańsze.

System powiadamiania
Ustawę M. Janyka prowadziła jako przewodnicząca podkomisji i poseł
ratunkowego
sprawozdawca komisji; reguluje ona w jednym akcie cały system powiadamiania kierowanego na wszystkie numery alarmowe.
(Poseł sprawozdawca)
Najważniejszymi regulacjami ustawy są:

Ustawa o ułatwieniach
w prowadzeniu
działalności
gospodarczej
tzw. IV transza
deregulacji
gospodarczej
(przewodnicząca
komisji i poseł
sprawozdawca)

pakiet portowy:
czyli zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez
polskie porty morskie (co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych - innych
niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna - niezbędnych do dopuszczenia
towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do
kontroli granicznej. W szczególnych przypadkach - uzasadnionych bezpieczeństwem
publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska - termin będzie
mógł być przedłużony do 48 godzin) – proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli
i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę,
– wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie (propozycja polega na odejściu
od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od
dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz
rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT) - w projekcie ustawy
rozwiązanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców posiadających status
upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
zmniejszenie obowiązków administracyjnych i
gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:

informacyjnych

w

prawie

- umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego
pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie
procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
- zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców
potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów
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rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),
-zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu
użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem
ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu
- kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o
pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności - 72 zł),
-ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z
obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),
-zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku
sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku
przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
-zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do
zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez
pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych
dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń
podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),
-kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych
ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych
zaświadczeń).
wsparcie inwestycji:
-ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb
Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia
krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich
parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają
parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do
kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem
składnika zagranicznego),
-ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich
funduszy: (1) rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty
odsetek od kredytów lub pożyczek, (2) objęcie dopłatami również opłat ustalanych w
umowach leasingu; (3) umożliwienie udzielania wsparcia również przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (4) udostępnienie środków
przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom
chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od
ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego,
ułatwienia w podatku akcyzowym:
- ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków
informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w
podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie
do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu
karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),wprowadzenie wiążącej
informacji taryfowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania
informacji od urzędu celnego co do właściwej stawki taryfy celnej do zastosowania zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),
- umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami
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(zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki
prawnej w tym zakresie);
- zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez
osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne
(zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),
Inne:
- usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:
umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż
organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości
wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej
usługi),
- umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie
podmiotów, ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów
(zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają
kontroli fitosanitarnej),
-ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu
(doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy
nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego),
-zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej,
-zmniejszenie obowiązków wobec Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych w zakresie rejestru danych osobowych;
Ustawa o zmianie
ustawy o zmianie
ustawy - Prawo
zamówień publicznych
oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie
ubezpieczeń
społecznych oraz
niektórych innych
ustaw

Ustawa pozwala na podjęcie w okresie vacatio legis (czyli w trakcie 2015 roku)
negocjacji w zawartych już kontraktach publicznych w trybie zamówień publicznych,
w których koszty zmienią się diametralnie po 1 stycznia 2016, z powodu tzw.
"ozusowania" umów zleceń. Zapewnia też, że nie odbędzie się to kosztem
zmniejszenia wynagrodzeń osób pracujących teraz w oparciu o tego rodzaju umowy.

(Autorka projektu i
poseł sprawozdawca)
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PRACA W OKRĘGU WYBORCZYM

Posłanka Maria Małgorzata Janyska jest także inicjatorką wielu wydarzeń, które odbywają się
cyklicznie na terenie okręgu wyborczego, w skład którego wchodzi 11 powiatów (chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski,
wągrowiecki, wolsztyński, złotowski).

- FORUM KOBIET PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI – coroczne spotkanie pań z terenu Północnej
Wielkopolski, podczas którego w panelach tematycznych poruszane są kwestie dot. aktywizowania
kobiet, łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, partnerstwa w rodzinie, działalności kobiet
w sferze publicznej i.in. Postulaty zgłaszane podczas każdej edycji służą później jako punkt wyjścia dla
nowych inicjatyw, nowelizacji zapisów prawnych. Gośćmi posłanki Marii Janyska były m.in. Bożena
Szydłowska – przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz –
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Henryka Krzywonos – działaczka opozycyjna,
Pełnomocnik Rzecznika Praw Dziecka. Co roku Forum odbywa się pod patronatem Małżonki
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
- KONKURS „JESTEM POLAKIEM”- skierowany do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych o tematyce patriotycznej. Co roku uczestnicy w różnych formach przekazu
przedstawiają swoją interpretację m.in. rocznic – 25lecie wolności, 25lecia samorządu terytorialnego
w Polsce. Konkurs uzyskiwał zawsze specjalny patronat Prezydenta RP. W każdej edycji do biura
poselskiego spływa ponad 140 prac konkursowych w kategoriach klas I-III, IV-VI, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych. Dotychczas odbyły się 3 edycje konkursu. W nagrodę w 2014 roku Laureaci I i II
edycji mieli możliwość spotkania z Prezydentem RP w Ogrodach Prezydenckich w Warszawie.
- AKCJA „NASZA BIAŁO-CZERWONA”- połączona z finałem konkursu JESTEM POLAKIEM – uczestnicy
konkursu spotykają się w celu utworzenia „żywej” flagi narodowej np. z materiału biało-czerwonego,
balonów, dużych kartek papieru. Jest to jeden z bardziej emocjonujących i ważnych momentów
finału Jestem Polakiem połączony z odśpiewaniem Mazura Dąbrowskiego.
- KONKURS „KRYSZTAŁOWA SZPILKA” O TYTUŁ KOBIETY ROKU PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI –
nawiązuje do Forum Kobiet Północnej Wielkopolsk. Jego celem jest zaprezentowanie w większym
wymiarze dokonań, pasji i codziennych działań kobiet subregionu pilskiego. Laureatki wyłaniane są w
4 kategoriach: Kultura, Przedsiębiorczość, Działalność na rzecz lokalnej społeczności, Osobowość. W
pierwszej edycji, która odbyła się w 2014 roku, zgłoszono niemal 80 pań – liderek lokalnych
społeczności.
- KONCERT CHARYTATYWNY „PODZIEL SIĘ WIGILIĄ” – organizowany przy wsparciu lokalnych
artystów, stowarzyszeń. Biletem wstępu na koncert jest paczka na świąteczny stół. Podarowane
paczki są później przekazywane najbardziej potrzebującym osobom, które wskazują okoliczne szkoły,
stowarzyszenia, ośrodki pomocy społecznej. Dotychczas odbyły się 4 koncerty. Podczas ostatniego,
który odbył się w 2014 roku, zebrano ponad 200 paczek.
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NASZA BIAŁO-CZERWONA
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Jednym z celów, jaki obrała Maria Małgorzata Janyska podczas pełnienia funkcji posła było
zachęcanie mieszkańców do zakładania stowarzyszeń, innych sformalizowanych grup,
wspieranie inicjatyw w tym zakresie.

Dzięki zaangażowaniu parlamentarzystki powołany został UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W CZARNKOWIE, który zakończył już trzeci rok akademicki. Maria Janyska pomogła również
w tworzeniu UTW w Trzciance; ponadto wsparła oba uniwersytety w staraniach o środki na
działalność edukacyjną, w tym praktyczne zajęcia z programu ASOS (Aktywizacja Społeczna
Osób Starszych). Dużym wsparciem była też merytoryczna pomoc w opracowaniu wniosków
aplikacyjnych. Oba projekty uzyskały dofinansowanie na swoją działalność i oba spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem w swoich środowiskach. Pomogła też merytorycznie w
aplikacji o środki na projekt 4 UTW – czarnkowskiego, chodzieskiego, pilskiego oraz
trzcianeckiego.
W ramach wspierania działań prokobiecych posłanka więzła udział m.in. w konferencji
organizowanej przez Urząd Marszałkowski „Wielkopolska euro - PROW- incja”,podczas której
jako zaproszona prelegentka mówiła o roli kobiet i ich przywództwie na wielu płaszczyznach
życia, barierach z jakimi się spotykają na ścieżce zawodowej i obowiązkach, które godzą na
co dzień w perspektywie rodzinnej i zawodowej.
Włączenie się do pracy na rzecz propagowania Powstania Wielkopolskiego było kolejną
inicjatywą podjętą przez posłankę. W ramach propagowania wiedzy na temat lokalnej
historii Maria Janyska zaangażowała się w utrwalanie pamięci o tym wydarzeniu.
W ramach dyskusji i rozwiązań prawnych odnośnie polityki prorodzinnej z inicjatywy Marii
Janyska zorganizowane zostało Forum dla Rodziny, podczas którego zwrócono uwagę na
rolę ojca w obecnej rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej, wskazano nowe
narzędzia, z których mogą korzystać ojcowie budując swoje relacje rodzinne i opiekuńcze,
rozmawiano o potencjale drzemiącym w rodzinach wielodzietnych, o promowaniu modelu
takiej rodziny, o tworzeniu warunków do życia i rozwoju oraz o wspieraniu rozwiązaniami
instytucjonalnymi.
Wiedzą na temat ekonomii, gospodarki, doświadczeniem zawodowym, proponowanymi
przez nią i pożądanymi w jej ocenie rozwiązaniami legislacyjnymi, dzieliła się na wielu
konferencjach tematycznych organizowanych wspólnie ze stowarzyszeniami gospodarczymi,
izbami gospodarczymi, komisjami sejmowymi. Głównym celem było zachęcanie do
korzystania z pozytywnych rozwiązań finansowych i organizacyjno-prawnych, wspierających
prowadzenie działalności gospodarczej, powstawanie nowych miejsc pracy. Zorganizowała
m.in. konferencję na temat dostępnych instrumentów finansowych dla sektora Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, z udziałem Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
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Poznańskiego Funduszu Poręczeniowego, przedsiębiorców i samorządowców; w efekcie tego
skutecznie skorzystano z propozycji, m.in. tzw. "Inicjatywy Jessica".
Podjęła także działanie na rzecz utrzymania i przedłużenia działania specjalnych stref
ekonomicznych, które zakończyły się pozytywnie. Wspierała także starania o poszerzenie
obszaru stref na terenie tzw. Północnej Wielkopolski.
Jako ekspert wzięła m.in. udział w debacie na temat „Zaklęty krąg niespełnionych szans
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz zamówień publicznych dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw" w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Jako moderatorka wraz z Główną Ekonomistką Konfederacji Lewiatan Małgorzatą
Starczewską Krzysztoszek, Maria Janyska była
współorganizatorką konferencji nt.
Konkurencyjności sektora miko, małych i średnich przedsiębiorstw. Wraz z pracodawcami,
przedstawicielami biznesu, ekonomii, izbami gospodarczymi dyskutowano na ten temat
podczas spotkań w Warszawie - z udziałem Ministra Finansów Mateusza Szczurka, Ministra
Pracy Władysława Kosiniaka Kamysza, Wiceministra Pracy Jacka Męciny, Wiceministra
Gospodarki Mariusza Haładyja, oraz w Pile - z udziałem m.in. eksperta Jeremiego
Mordasewicza i Dyrektora Lewiatana Lecha Pilawskiego . Bazą do dyskusji był raport
Lewiatana na temat kondycji sektora MMiŚP w Polsce i porównanie do raportów z lat
poprzednich.
Na zaproszenie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w roli eksperta, wzięła udział w
dwóch konferencjach pt. "Jak wybierać jakość w złożonych projektach informatycznych?"
oraz „ Równość stron w umowach o zamówienie publiczne w teleinformatyce”.
Na zaproszenie „Rzeczpospolitej”, Maria Janyska wzięła również udział w debacie „Etaty i
ozusowanie w przetargach – pora na działanie!”, podczas której grono ekspercie
dyskutowało na temat dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, praw osób
zatrudnionych na umowę zlecenie, ochrony miejsc pracy, etatów w przetargach publicznych,
oraz wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.
W celu pobudzenia dyskusji i prac w obszarze tzw. dobrych praktyk i całej nowelizacji
Prawa zamówień publicznych, autorstwa Marii Janyska, organizowała i brała udział w
szereg spotkań z samorządowcami, izbami gospodarczymi, przedsiębiorcami, innymi
praktykami.
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Dziedziną, którą aktywnie wspiera Maria Janyska jest też aktywność sportowa.

W ramach propagowania zdrowego stylu życia, integracji międzypokoleniowej, co roku na
dzień kobiet organizowany jest w lubaskim gimnazjum turniej piłki siatkowej kobiet pod
patronatem Marii Małgorzaty Janyska – „Siatka na obcasach”, o puchar posłanki. Rozgrywki
mężczyzn organizowane są z kolei pod nazwą „Siatka w lakierkach”.
Posłanka wspiera także Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego cyklicznie organizowany
w Wieleniu.
Pomoc posłanki otrzymuje co roku komitet Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Drużyn
11osobowych, które organizuje Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SprawniRazem. Za owocną współpracę w rozwoju i popularyzacji sportu i rekreacji wśród dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie Maria Janyska w 2014 roku została
odznaczona Kryształowym Sercem, przyznanym przez Krajowe Stowarzyszenie „SprawniRazem”.
Jako ambasadorka sportu, Maria Janyska uczestniczyła w kampanii Urzędu
Marszałkowskiego promującej aktywność sportową jako alternatywę wobec używek, pod
nazwą „Uzależnia mnie tylko sport”.
Parlamentarzystka była także inicjatorką "Marszów Seniora Nordic Walking" w ramach
II Ogólnopolskiego Marszu Seniora.
Sportowym wyzwaniem okazał się dla posłanki udział w charytatywnej akcji „Parlament na
szczyt dla dzieci”, podczas której zdobyła Kilimandżaro. Dochód z akcji, w którą oprócz
parlamentu zaangażowane były fundacje, stowarzyszenia, media, przeznaczony został na
dzieci walczące z chorobą nowotworową, w śpiączce, niepełnosprawne, podopiecznych
fundacji z Polski, Ukrainy i Tanzanii.

Na wniosek Marii Małgorzaty Janyska, która docenia zaangażowanie innych w działalność
społeczną, charytatywną, kulturalną:

- Chór „Harmonia” oraz Orkiestra Dęta z Czarnkowa zostały uhonorowane odznaką
honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznawaną przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, za krzewienie muzyki, integrowanie lokalnej społeczności i wkład
w miejscową kulturę;
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- Tomasz Zagórski – pomysłodawca i organizator Festiwalu Piękny Śpiew w Starym
Czarnkowie, za swoją działalność , pielęgnowanie tradycji i promocję powiatu w Polsce i
zagranicą otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej";
- honorowi dawcy krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i
zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa, otrzymali odznaki
"Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu", które przyznał Minister Zdrowia.

W pełnieniu mandatu poselskiego VII kadencji pomocą służyło biuro poselskie, do którego ze
swoimi sprawami i problemami zgłaszali się mieszkańcy.
Biuro Poselskie organizowało w całej kadencji bezpłatną pomoc prawną, wychodząc
naprzeciw problemom mieszkańców. Najczęstszymi tematami były sprawy spadkowe,
administracyjne, rodzinne.
Często interwencje poselskie przybierały formę interpelacji, zapytań i pytań w sprawach
bieżących zgłaszanych do poszczególnych ministerstw w celu zasygnalizowania i rozwiązania
danej kwestii, ale także wyjaśnianych na bieżąco.

ZGŁOSZONE INTERPELACJE PRZEZ POSŁANKĘ JANYSKA, KTÓRYM
NADANO BIEG:
➢ w sprawie finansowania kosztów chemioterapii niestandardowej w leczeniu raka
nerki
➢ w sprawie wskazania organu właściwego do wyznaczenia obszaru, na który wywierają
wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz źródeł finansowania
powyższego zadania
➢ w sprawie kryteriów kontraktowania specjalistycznych usług medycznych w woj.
wielkopolskim, w tym w pow. czarnkowsko-trzcianeckim
➢ w sprawie wykonywania przez Polskę przepisów dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczącej umów o
kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG
➢ w sprawie treści art. 94a znowelizowanej ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
➢ w sprawie wyjaśnienia kwestii mieszkalnictwa wspomaganego
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➢ w sprawie rozszerzenia katalogu placówek uprawnionych do uzyskania karty
parkingowej o placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych, które świadczą usługi w domu pacjenta
➢ w sprawie pierwszego programu drugiej edycji funduszy norweskich i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
➢ w sprawie formy opodatkowania - sposobu rozliczania podatkowego przez osoby
zatrudnione na tzw. podkontraktach
➢ w sprawie wniosku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z dnia 6 lutego 2012 r.
o finansowanie działalności upowszechniającej naukę
➢ w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
➢ w sprawie dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla osób zaliczonych do
znacznego stopnia niepełnosprawności
➢ w sprawie kroków podjętych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odniesieniu
do wniosku do Komisji Europejskiej słowackiego Ministerstwa Rolnictwa o
przeanalizowanie mechanizmów kontroli polskich produktów rolniczych i
spożywczych dostarczanych na unijny rynek
➢ w sprawie zaspokojenia uzasadnionych roszczeń części przedsiębiorców, będących
dalszymi podwykonawcami, za zrealizowane i odebrane od nich roboty budowlane
➢ w sprawie umiejscowienia "klubów malucha" w planowanej polityce rządu dotyczącej
finansowania opieki nad dziećmi
➢ w sprawie możliwości powiązania instrumentu fiskalnego - podatku od posiadania
psa - ze świadomą polityką rejestracyjną zapobiegającą bezdomności psów i
związanych z tym problemów społecznych
➢ w sprawie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków odprowadzanych przez
sieci sklepów wielkopowierzchniowych
➢ w sprawie sposobu uregulowania zasad kierowania przez gabinety lekarzy rodzinnych
na badania, w tym specjalistyczne
➢ w sprawie projektu ustawy z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych
➢ w sprawie realizacji postulatów zawartych w obywatelskim projekcie nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty
➢ w sprawie jednorazowego odszkodowania dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej
przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
➢ w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2013 r. w
sprawie kas rejestrujących
➢ w sprawie wyrejestrowania samochodu osobowego, który został przekazany do
kasacji na terenie Holandii
➢ w sprawie świadczeń otrzymywanych przez rodziny zastępcze, w różnej wysokości w
zależności od stopnia pokrewieństwa
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➢ w sprawie rozliczania ulg na rehabilitację osób niepełnosprawnych w rocznym
zeznaniu podatkowym
➢ w sprawie sytuacji na rynku biomasy w Polsce
➢ w sprawie zmiany art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska
➢ w sprawie egzaminów na instruktora prawa jazdy
➢ w sprawie wymogów powierzchniowych dla żłobków
➢ w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z
pomocy społecznej
➢ w sprawie trybu przeprowadzania przez ARiMR kontroli u beneficjentów
korzystających ze środków funduszy europejskich skierowanych na obszary wiejskie
➢ w sprawie problemu z wyrejestrowaniem samochodu osobowego, który przekazano
do kasacji w Holandii
➢ w sprawie obowiązków wspólnot mieszkaniowych w świetle znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
➢ w sprawie kas fiskalnych
➢ w sprawie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przekazania
związkom międzygminnym kompetencji pobierania wpływów z tytułu opłat i kar za
składowanie i magazynowanie odpadów w przypadku gmin należących do tych
związków
➢ w sprawie założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i opinii
samorządów w nim uwzględnionych
➢ w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
➢ w sprawie certyfikacji jakości węgla sprzedawanego odbiorcom indywidualnym
➢ w sprawie projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw
➢ w sprawie finansowania oświetlenia ulicznego i drogowego w gminach
➢ w sprawie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw
➢ w sprawie zakazu połowu ryb w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń
hydrotechnicznych piętrzących wodę
➢ w sprawie udostępnienia leku Trastuzumab (Herceptin) pacjentkom, u których w
badaniu histopatologicznym stwierdzi się przerzuty do więcej niż 9 węzłów chłonnych
pachowych
➢ w sprawie zasadności stosowania druku: Subiektywna globalna ocena stanu
odżywienia (SGA), będącego załącznikiem do zarządzenia nr 32/2008/DSOZ Prezesa
NFZ z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju: leczenie szpitalne
➢ w sprawie zwolnienia pracodawców z opłacania składki na Fundusz Pracy za
zatrudnionych pracowników
➢ w sprawie skutków wynikających z wprowadzonych przez Republikę Federalną
Niemiec zmian prawnych dotyczących płacy minimalnej
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➢ w sprawie projektu ustawy Prawo wodne i wzrostu należności z tytułu korzystania ze
śluz lub pochylni
➢ w sprawie szkodliwych skutków nadmiernej populacji bobrów

ZGŁOSZONE ZAPYTANIA, KTÓRYM NADANO BIEG
➢ w sprawie konkursu ofert na świadczenia medyczne w ramach programów
profilaktycznych w zakresie mammografii w woj. wielkopolskim
➢ w sprawie ordynowania leków z tzw. listy refundacyjnej
➢ w sprawie podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
➢ w sprawie procedur stosowanych przez NFZ odnośnie do zaopatrzenia w wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, tj. sprawności postępowania
placówek NFZ gwarantujących szybkie z uwagi na zalecenia lekarskie, zaopatrzenie
pacjenta z urazem w przedmiot ortopedyczny
➢ w sprawie możliwości finansowania ze środków na naukę, szczepionki czerniakowej,
w ramach jej kolejnej fazy - przed rejestracyjnej
➢ w sprawie procedury poświadczenia zaopatrzenia w wyroby medyczne będące
środkami pomocniczymi, stosowanej w NFZ
➢ w sprawie przewidywanych likwidacji niektórych połączeń kolejowych
➢ w sprawie zamiaru likwidacji linii kolejowej Mirosław Ujski - Piła Główna
➢ w sprawie przewidywanych zmian w przepisach dotyczących rynku pracy w
kontekście przyjętej ustawy wydłużającej osiągnięcie wieku emerytalnego
➢ w sprawie świadczenia pieniężnego i uprawnień przysługujących osobom wcielonym
do brygad Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"
➢ w sprawie przeprowadzenia rekultywacji lub sposobu przekazania zadania
podmiotowi posiadającemu uprawnienia w kwestii zarządzania składowiskiem
➢ w sprawie rozpatrywania wniosków o rozszerzenie obszaru funkcjonowania stref
ekonomicznych
➢ w sprawie wyrejestrowania samochodu osobowego, który został przekazany do
kasacji na terenie Holandii
➢ w sprawie odzyskania nieruchomości rolnej, znacjonalizowanej na podstawie ustawy
z 1945 r.
➢ w sprawie niespójności przepisów polskiego prawa z wymaganiami dla nowoczesnych
technologii medycznych, w tym radiochirurgii CyberKnife
➢ w sprawie przyszłości punktów konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług
➢ w sprawie dokonywania wpisów o zobowiązaniach finansowych podmiotów
gospodarczych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA
➢ w sprawie dokonywania wpisów o zobowiązaniach finansowych podmiotów
gospodarczych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczych SA
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➢ w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji inspektoratów
nadzoru budowlanego w powiatach i powołania inspektoratów okręgowych
➢ w sprawie nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie likwidacji
inspektoratów nadzoru budowlanego w powiatach i powołania inspektoratów
okręgowych
➢ w sprawie zasad wpisywania zwierząt na listę gatunków obcych i inwazyjnych
➢ w sprawie wydania negatywnej opinii odnośnie do wniosku Europolu Meble Polska
sp. z o.o. z siedzibą w Podaninie, gm. Chodzież, dotyczącej wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości
➢ w sprawie art. 39 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
➢ w sprawie "Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015"
➢ w sprawie zasad i sposobu rozliczania podmiotów leczniczych posiadających w swych
strukturach szpitalne oddziały ratunkowe
➢ w sprawie prawa do renty socjalnej
➢ w sprawie realizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w
sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących
➢ w sprawie odmowy przyznania renty socjalnej
➢ w sprawie przechowywania dokumentów archiwalnych mających kategorię
archiwizowania A pochodzących ze zlikwidowanych przedsiębiorstw
➢ w sprawie funkcjonowania ogólnopolskiej Karty dużej rodziny i możliwością
zintegrowania jej z samorządowymi kartami dużej rodziny
➢ w sprawie płac pracowników służby cywilnej zatrudnionych w Policji
➢ w sprawie działań ograniczających negatywne skutki nadmiernej populacji bobra
➢ w sprawie refundacji leku dla osób chorych na mięsaka
➢ w sprawie świadczenia przedemerytalnego

ZGŁOSZONE PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH
➢ w sprawie przyznania Polsce limitu kredytowego przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy
➢ w sprawie programu wspierania budownictwa socjalnego
➢ w sprawie wprowadzanego przez PKP nowego rozkładu jazdy, czasu przejazdu
pociągów na poszczególnych trasach oraz składów pociągów
➢ w sprawie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie ich
statusu prawnego oraz konieczności uregulowania ich czasu działania
➢ w sprawie udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
chirurgii jednego dnia
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➢ w sprawie zakazu przekraczania pieszo zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, z
wyłączeniem przejścia w Medyce na granicy z Ukrainą i w Białowieży z Białorusią
➢ w sprawie opodatkowania porad prawnych świadczonych w ramach pomocy pro
bono
➢ w sprawie zagrożenia pojawieniem się luki we wspieraniu "zielonych instalacji" przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
➢ w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych
➢ w sprawie projektu zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
➢ w sprawie interpretowania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
➢ w sprawie Lokalnych Grup Działania w zakresie podziału środków na województwa
dla Programu Leader

Rokrocznie posłanka Maria Małgorzata Janyska organizowała także spotkania z
samorządowcami oraz lokalnymi mediami w celu przedstawienia sprawozdania z danego
okresu działalności poselskiej. Podczas spotkań informowała m.in. o zakresie spraw
podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności, pozytywnych rozwiązaniach prawnych
przyjętych ostatnio przez parlament, możliwościach finansowych w ramach środków
europejskich możliwych do wykorzystania w określonych konkursach perspektywy
finansowej, swojej indywidualnej aktywności. Informacje na temat pracy poselskiej
rozpowszechniane były także na łamach prasy lokalnej, strony internetowej
www.mjanyska.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.

BIURO POSELSKIE POSŁA NA SEJM RP
MARII MAŁGORZATY JANYSKA
Czarnków, lipiec 2015
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