
 

 

Druk nr 1082     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY  

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (druk nr 1033) 

 
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 23 marca 2021 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r. 

 

wnosi: 

 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

(-) Grzegorz Matusiak 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

(-) Urszula Rusecka 

 

 
 

 

 
 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia … 2021 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) w art. 187a:  

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności 

sposób i tryb obsługi świadczeń przyznanych na podstawie tego programu oraz 

składania wniosku i załączników do wniosku o przyznanie tych świadczeń, 

uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności tego programu.”; 

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2e w brzmieniu: 

„2a. Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 2, że: 

1) realizacja i obsługa świadczeń przyznanych na podstawie programu, o 

którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności: 

a) składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, 

a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń, 

b) doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, 

zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń 

– odbywają się wyłącznie w drodze elektronicznej, za pomocą systemów 

teleinformatycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 2; 

2) decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, 

zaświadczenia i inne pisma w sprawie świadczeń przyznanych na 

podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego świadczenia 

albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby 

upoważnionej do ich wydania. 
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2b. Składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń 

na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, a także wnoszenie innych pism 

w sprawie tych świadczeń, doręczanie decyzji, informacji, postanowień, 

zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń na 

podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, odbywają się wyłącznie w drodze 

elektronicznej, jeżeli Rada Ministrów tak postanowi w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. 

2c. W przypadku gdy Rada Ministrów postanowi, że składanie wniosku 

i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o 

którym mowa w ust. 1, wnoszenie innych pism w sprawie tych świadczeń lub 

doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, 

zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń na podstawie programu, o 

którym mowa w ust. 1, odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej: 

1) w zakresie tym przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) nie stosuje się; 

2) organ realizujący świadczenia przyznane na podstawie programu, o którym 

mowa w ust. 1, jest obowiązany do zapewnienia, w swojej siedzibie, 

oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej, dostępu do 

środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do 

wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie programu, o którym mowa 

w ust. 1, wnoszenie innych pism w sprawie tych świadczeń oraz odbiór 

decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i 

innych pism w sprawie tych świadczeń, a także do zapewnienia pomocy 

przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów. 

2d. W przypadku gdy organem realizującym świadczenia przyznane na 

podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, jest Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2e. Organ realizujący świadczenia w ramach programu, o którym mowa w 

ust. 1, może podejmować rozstrzygnięcia w sprawach tych świadczeń, w tym 

rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, w oparciu o wyłącznie 

zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, pod warunkiem 
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zapewnienia osobie, której dotyczy podejmowane rozstrzygnięcie, prawa do 

otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętego rozstrzygnięcia oraz 

prawa do uzyskania interwencji ludzkiej, do wyrażenia własnego stanowiska i do 

zakwestionowania takiego rozstrzygnięcia. W stosunku do rozstrzygnięć 

następujących w drodze decyzji osoba, której dotyczy decyzja może skorzystać 

z tych uprawnień w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.”; 

3) uchyla się ust. 5; 

4) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych, w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. 54 i 159), dotyczących świadczeń przyznanych na podstawie 

programu, o którym mowa w ust. 1, jest właściwy wojewódzki sąd 

administracyjny, na którego obszarze właściwości ma miejsce zamieszkania 

osoba ubiegająca się o świadczenia przyznane na podstawie programu, o którym 

mowa w ust. 1. 

7. W celu realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady 

Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych 

dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami 

budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych 

wynikającego z ustawy budżetowej.”. 

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 187a 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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