
Warszawa, dnia 6 lipca 2010 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

(druk nr 916)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem opiniowanej ustawy jest swego rodzaju "uporządkowanie" ustawy z dnia

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, zwanej dalej "ustawą o działach", w taki

sposób, aby zadania realizowane przez odpowiednich ministrów były właściwie przypisane

odpowiednim działom administracji rządowej. Jak wynika z uzasadnienia do rządowego

projektu (druk sejmowy nr 3067) dział "sprawy rodzinne" nie obejmuje najważniejszych

zadań, które są i powinny być realizowane w ramach polityki rodzinnej państwa. W opinii

projektodawców sprawy objęte tym działem, nie odpowiadają rzeczywistym zadaniom

realizowanym w zakresie spraw dotyczących rodziny, w uwagi na to, iż w obecnym art. 28a

ustawy o działach, zawierającym katalog spraw, które objęte są działem "sprawy rodzinne" –

niektóre sprawy nie są w ogóle uregulowane, a niektóre zaś dotyczą spraw z zakresu działu

"zabezpieczenie społeczne".

Ustawa przewiduje zmianę nazwy, określonego w art. 5 pkt 23a ustawy o działach,

dotychczasowego działu administracji rządowej "sprawy rodzinne" – na odzwierciedlającą

w pełny sposób działania administracji rządowej (w szczególności Ministerstwa Pracy

i Polityki Społecznej) w tej dziedzinie nazwę "rodzina" (art. 1 pkt 1 noweli).

Mając na uwadze fakt, iż należące do najważniejszych zadań z zakresu polityki

rodzinnej państwa zadania takie jak: wspieranie rodzin potrzebujących pomocy, w tym

świadczenia na rzecz rodziny (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

alimentacyjnego), rozwój systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, formy opieki nad

dzieckiem do lat 3, przyporządkowane są w chwili obecnej w przeważającej mierze do działu

"zabezpieczenie społeczne", opiniowana ustawa  dokonuje odpowiedniej modyfikacji

w zakresie przedmiotowym art. 28a ustawy o działach (art. 1 pkt 2 nowelizacji).
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Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 3 opiniowanej ustawy do spraw,

które objęte zostały działem "zabezpieczenie społeczne" dodano sprawy z zakresu

przeciwdziałania patologiom oraz rządowych programów dotyczących pomocy społecznej,

w szczególności dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej i społecznej, a także grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2010 r. Projekt ustawy

był przedłożeniem rządowym. W trakcie prac sejmowych nie dokonano zmian, które byłyby

istotne z merytorycznego punktu widzenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych
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