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§ 6 ust. 1 pkt 1;

1.

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

usuniecie tego zapisu z
rozporządzenia , gdyż jest to
warunek praktycznie niemożliwy do
spełnienia.
Proponuje się utrzymać
dotychczasowe brzmienie
obowiązujące w latach 2016 -2018
tj.
§ 5.
1. W lokalu, w którym jest udzielana
nieodpłatna pomoc prawna,
zapewnia się:
1) dostęp do sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej oraz
teleinformatycznej;
2) wyodrębnione pomieszczenie do
udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej umożliwiające zachowanie
dyskrecji przy udzielaniu tej pomocy.

§ 6 ust. 1 pkt 1 mówi, iż w
pomieszczeniu do udzielania porady
ma znajdować się stół i co najmniej
cztery krzesła. W większości lokali są
to pomieszczenia biurowe, w
których nie jest możliwe
umieszczenie stołu z czterema
krzesłami. W praktyce do
pomieszczenia wchodzą max dwie
osoby (osoba uprawniona plus np.
opiekun), a porada udzielana jest
przy biurku.
Ponadto, część powiatów w celu
zwiększenia dostępności
nieodpłatnej pomocy prawnej dąży
do zwiększenia liczby lokali, w
których udzielana jest pomoc
prawna. W tym celu, zawarły one
porozumienia z gminami dot.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

§ 9 ust. 5

2.

Uwaga ogólna dot.
finansowania

3.

Zwiększona dotacja na koszty
obsługi organizacyjno- technicznej
punktów nie gwarantuje pełnego
pokrycia kosztów tej obsługi oraz
wyposażenia lokalu

udostępnienia lokali. Nie wszystkie
lokale zapewnione przez gminy
zapewniają wyposażenie w postaci
stołu wraz z miejscami siedzącymi
dla co najmniej czterech osób.
Dodatkowo, dla organizacji
pozarządowych zostały również
ogłoszone konkursy z wymogami wg
„starego” stanu prawnego. Jeśli
projekt przepisu zostanie
utrzymany, konkursy będą musiały
zostać unieważnione. W efekcie,
zamiast wielu lokalizacji punktów w
gminach, będzie jedna w powiecie.
W ust. 5 warunek zapienienia
anonimowości przy wypełnianiu
części B karty jest nierealny, bo
przemieszczenia, w którym osoby
oczekują na udzielnie pomocy
prawnej to korytarze i trudno w tym
miejscu o anonimowość. Część B to
ankieta „satysfakcji” – nie zawiera
danych osobowych wrażliwych ani
innych uzasadniających podjęcie
dodatkowych, szczególnych środków
w zakresie zapewnienia
prywatności.
Projekt rozporządzenia znacznie
rozszerza zakres obowiązków
starosty w zakresie obsługi
organizacyjnej nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Dotyczy to kosztów osobowych –
zwiększa się zaangażowanie czasu
pracy pracowników w zakresie
realizacji zadań w zakresie obsługi
organizacyjnej zapisów,
sporządzania i aktualizacji kart
poradnictwa, analiz i
sprawozdawczości.
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Zwiększają się wymagania w
zakresie wyposażenia lokalu i
udostępnianych zasobów i usług.
Oprócz dostępu do sieci
energetycznej, telekomunikacyjnej
oraz teleinformatycznej należy
zapewnić dostęp do:
1) telefonu oraz
2) komputera wyposażonego w:
- oprogramowanie do edycji
tekstów,
- oprogramowanie umożliwiające
przesyłanie, odbieranie danych i
porozumiewanie się na odległość
środkami komunikacji
elektronicznej,
- komputerowy system informacji
prawnej wraz z bazą aktów
prawnych, w tym przepisów prawa
powszechnie obowiązującego,
orzecznictwa i materiałów
pomocniczych,
- dostęp do bazy aktów prawa
miejscowego obowiązującego,
- dostęp do materiałów biurowych,
- drukarki,
- oraz urządzenia pozwalającego na
utrwalenie dokumentacji w wersji
elektronicznej;
3) w poczekalni do zamkniętej urny.
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