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Szanowny Pan
Pan Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,
w maju ubiegłego roku
Organizacji
Poradniczych
pozarządowych i studenckich
bezpłatne poradnictwo prawne
Pana Premiera Donalda Tuska

w imieniu Platformy Współpracy
skupiającej
40
organizacji
poradni prawnych świadczących
i obywatelskie zwróciłem się do
z pytaniem, w jaki sposób Rząd

planuje realizować zapisane w Strategii Rozwoju Kraju 2020 zwiększenie
dostępności do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.
W odpowiedzi otrzymałem 25 czerwca ubiegłego roku list od
Pana Ministra, za który bardzo dziękuję. W liście tym napisał
Pan między innymi, że poradnictwo prawne i obywatelskie
zostanie uwzględnione w dokumentach opracowanych w ramach
programowania perspektywy finansowej UE na lata 2104-2020.
Wobec zapewnień Pana Ministra z niepokojem przyjęliśmy
fakt, że w przyjętych w styczniu bieżącego roku przez Radę
Ministrów dokumentach określających nową perspektywę finansową
UE, o których Pan Minister wspomniał w swoim liście,
poradnictwo prawne i obywatelskie w ogóle się nie pojawiło.
Dziwi nas to tym bardziej, że uwzględnienie wsparcia
rozwoju poradnictwa w przyjętej przez Radę Ministrów w 2012
roku Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest wyraźnym zobowiązaniem Rządu, a
nie samorządów regionalnych czy też tym bardziej organizacji
pozarządowych.
Oznacza
to,
że
odpowiedzialność
za
udostępnienie
Polakom
bezpłatnych
porad
prawnych
i
obywatelskich nie może być w całości przerzucona przez Rząd do

Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych powstała w ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych

regionalnych programów operacyjnych
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

i

Programu

Operacyjnego

W związku z tym w imieniu Platformy Współpracy Organizacji
Poradniczych prosimy Pana Ministra o wyjaśnienie powstałej
sytuacji i informację, czy i w jaki sposób Rząd zamierza
zrealizować zobowiązanie przyjęte w Strategii Rozwoju Kraju
2020.

Łączę wyrazy szacunku

dr Jacek Kucharczyk
Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

Do wiadomości:
-

Pani
Elżbieta
Bieńkowska,
Infrastruktury i Rozwoju

-

Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Minister Pracy i Polityki
Społecznej

Wicepremier,

Minister
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