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Elektronizacja prawa.
Cele i korzyści
Temat elektronizacji prawa, mimo że istotny, stosunkowo rzadko
podejmowany jest w dyskusjach dotyczących informatyzacji administracji
publicznej. Dlatego warto poświęcić mu nieco uwagi, w szczególności
w kontekście celów i korzyści, jakie niesie.
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Z

asadniczym celem elektronizacji prawa jest zapewnienie pełnego i szybkiego dostępu do obowiązującej treści aktów prawnych, stanowionych przez organy
JST. W sytuacji, gdy akty te są nowelizowane, osoba zainteresowana powinna mieć dostęp nie tylko do kolejnych aktów zmieniających, ale także do tekstów ujednoliconych dla
każdej kolejnej zmiany. Na rynku dostępne
są dedykowane rozwiązania, które pozwalają
na realizację tego celu, w szczególności Baza
Aktów Własnych (BAW) oraz Edytor Aktów
Prawnych Legislator (EAP Legislator).
Kolejnym ważnym celem jest usprawnienie
i obniżenie pracochłonności procesu legislacyjnego. Efekty w tym zakresie są zależne zarówno od jakości i funkcjonalności używanych aplikacji, jak również przyjętego sposobu działania.
I tak przy tworzeniu projektu aktu istotne jest
wsparcie pracownika w kontekstowym dostępie do przepisów związanych z tworzonym
aktem, jak również do aktów podobnych, wydanych przez inne urzędy. Tego typu funkcjonalności są oczywiście przydatne także na innych etapach procesu legislacyjnego. Powyższe zapewnia Asystent Legislatora dostępny
z poziomu EAP Legislator.
Z kolei na etapie opiniowania i uzgadniania
treści aktu istotne znaczenie ma możliwość
pracy w trybie śledzenia zmian. EAP Legisla-

tor oferuje taką możliwość, z tym że w przeciwieństwie do innych edytorów, pozwala
na pracę w bezpiecznym trybie śledzenia
zmian. Oznacza to pełną rozliczalność treści dzięki automatycznemu zapisywaniu każdej zmiany wprowadzanej przez użytkowników oraz uniemożliwieniu usunięcia wprowadzonych zmian w trakcie procedowania
dokumentu. Dodatkowo na każdym etapie
dostępny jest szczegółowy raport zawierający pełną informację o tym, kto, kiedy i jakie
zmiany wprowadził. Dzięki temu cały proces
staje się w pełni przejrzysty, co w przypadku pracy w standardowych edytorach tekstu
nie jest możliwe.
Szereg korzyści uzyskujemy także na etapie
pracy w komisjach oraz na sesji rady. Używając EAP Legislator projekt uchwały można nie tylko wyświetlić na ekranie, ale także w każdej chwili, zależnie od potrzeby, pokazać jej tekst ujednolicony lub porównawczy, w którym widzimy treść zmienianych
przepisów zarówno przed, jak i po zmianie.
W przypadku przyjęcia poprawek, można je
wprowadzać na bieżąco. Po przyjęciu całego
aktu jest on gotowy do podpisania podpisem
elektronicznym i przekazania – do organów
nadzoru oraz do Wojewódzkiego Dziennika
Urzędowego.
Akty tworzone przy użyciu EAP Legislator
umieszczamy w BAW – wraz z ich teksta-

mi ujednoliconymi oraz porównawczymi.
Dzięki temu obwieszczenie z tekstem jednolitym możemy uzyskać w pełni automatycznie. Ponadto BAW pozwala na przeglądanie
aktów wg prowadzonych zbiorów, haseł skorowidza, przepisów ich podstaw prawnych
oraz pełnotekstowe wyszukiwanie. Dla aktów ogłaszanych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym BAW automatycznie aktualizuje dane publikacyjne oraz ustawia ich daty
wejścia w życie.
Po wejściu aktu w życie, często zmieniające
się przepisy prawa wymagają ciągłego ich śledzenia i analizowania, czy i w jaki sposób oddziałują na nasze akty. W tym zakresie z pomocą przychodzi Obserwatorium Zmian Prawa. Dzięki Obserwatorium, które całą złożoną analitykę realizuje automatycznie, otrzymujemy komplet informacji, które pozwalają
nam na podjęcie decyzji czy dany akt należy
znowelizować, wydać w jego miejsce nowy,
czy też pozostawić bez zmian.
Jak widzimy, elektronizacja prawa ma konkretne cele i realizowana w odpowiedni sposób może, i powinna, dawać szereg wymiernych korzyści. Aby uzyskać maksymalne efekty, zachęcam do korzystania z narzędzi oferowanych w tym zakresie przez ABC PRO Sp.
z o.o. (www.abcpro.pl) 
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