
Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Mateusz Morawiecki

DP-I.0210.421.2020

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej
Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze,

w odpowiedzi na prośbę o opinię w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (druk senacki nr 272) przedstawiam 
stanowisko.

Zaproponowana w projekcie zmiana art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. 
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303) znosi obowiązek przedkładania 
odpisów aktów urodzenia dzieci w związku z ubieganiem się o rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające, którego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, 
które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze 
względu na wychowywanie dzieci.

Pozyskanie odpisów będzie obowiązkiem własnym organu emerytalnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu przyczyni się to do ograniczenia wizyt obywateli w urzędach 
w celach uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w urzędzie stanu cywilnego i następnie 
przedłożenia go w innym urzędzie. Jest to kwestia istotna w związku z panującym stanem 
epidemii i wychodzi także naprzeciw potrzebom ludzi starszych. 

W kontekście pozyskiwania odpisów aktu urodzenia potrzebnych do przyznania 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego należy podkreślić, że jest to możliwe albo 
poprzez skierowanie przez organ wniosku do dowolnie wybranego kierownika urzędu stanu 
cywilnego w trybie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695), w tym o wydanie odpisu w postaci elektronicznej, 
albo pozyskanie go w postaci elektronicznej przez organ bezpośrednio z rejestru stanu 
cywilnego w trybie art. 45 ust. 3 wskazanej ustawy, tj. za pośrednictwem dedykowanej 
usługi, co zdecydowanie upraszcza postępowanie.

Warto mieć na względzie, że Ministerstwo Cyfryzacji dwukrotnie występowało do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęcając te organy 
do podjęcia działań zmierzających do aktywnego korzystania z tej usługi. Usługa umożliwia 
pobranie do rozpatrywanych spraw elektronicznego odpisu skróconego aktu urodzenia, 
małżeństwa lub zgonu w postaci dokumentu PDF opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią 
elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. W konsekwencji korzystania 
z usługi, ograniczeniu podlegać będzie liczba wydawanych papierowych odpisów aktu stanu 
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cywilnego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego.

W związku z powyższym projekt ten zasługuje na pełne poparcie i stanowi odpowiedź na 
postulaty obywateli wpływające również do Ministra Cyfryzacji, a dotyczące zwolnienia 
obywateli od przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego w szczególności w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do prowadzonych 
przez nie postępowań.

Z poważaniem

z up. Marek Zagórski
Sekretarz Stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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