Warszawa, dnia

lutego 2015 r.

Szanowna Pani
Hanna Majszczyk
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów
NRA.145-U.15.2014

W nawiązaniu do uzupełnienia opinii Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2015 r. dotyczącej
projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej (sygn. FS2/0310I/KGL/55a/2014), zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, na jakiej podstawie
Ministerstwo Finansów wyliczyło, że porady prawne udzielane przez osoby „posiadające
wykształcenie prawnicze i pracujące w tym zawodzie (posiadające określone doświadczenie
zawodowe w tym zakresie)” mogłyby „znacznie obniżyć koszty realizacji tego zadania”.
W ocenie skutków regulacji do projektu ustawy (OSR) wskazano, że na usługi bezpośrednio
świadczone przez adwokatów i radców prawnych przeznacza się ok. 63 zł za godzinę
(126 zł za dwugodzinną poradę), natomiast według badań grupy organizacji pozarządowych
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce (propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa)”
opublikowanych w 2013 r. wskazano, że „przy (arbitralnym i konserwatywnym) założeniu,
że rozwiązanie jednego problemu prawnego wymaga średnio dwóch godzin spotkań przy
średniej stawce 112,50 brutto za godzinę (a więc, że nakład pracy na realizację zadań
poradniczych systemu wynosi od 2,045 do 3,379 mln roboczogodzin), oznacza to nakłady na
koszty pracy w wysokości od 230 do 380 mln zł rocznie”. Skoro w tym opracowaniu
wskazuje się, że średni koszt dwugodzinnej porady prawnej, udzielanej przez studentów,
nieprawników po kursach przygotowawczych i niewykwalifikowanych prawników,
za pośrednictwem organizacji pozarządowych, wynosi 225 zł, a koszt dwugodzinnej porady
prawnej świadczonej przez wykwalifikowanych prawników wedle założeń ustawy wynosić
ma 126 zł to konieczne jest ustalenie czym kierowało się Ministerstwo Finansów udzielając
takiej opinii.
Ponadto uprzejmie proszę o informację jakie okoliczności spowodowały, iż Minister
Finansów zdecydował się uzupełnić swoje stanowisko uprzednio zajęte dnia 12 stycznia 2015
r. Jeśli podstawą decyzji Ministra Finansów były działania innych osób uprzejmie proszę
o przysłanie kopii korespondencji w tej sprawie.
W tym stanie rzeczy, powołując się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
uprzejmie proszę o udzielenie pilnej odpowiedzi, gdyż tego wymaga tryb prac legislacyjnych.
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