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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o działach administracji rządowej (druk nr 
3067). 
 
 

Marszałek Sejmu,  zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 18 maja 2010 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 9 czerwca 2010 r.  

wnosi : 
 

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

 

 
 
Warszawa, dnia 9 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Marek Cebula 

Przewodniczący Komisji 
  

 
/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt  

 

 

 

USTAWA 

z dnia      2010 r. 

 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 pkt 23a otrzymuje brzmienie: 

„23a) rodzina;”; 

2) art. 28a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28a. Dział rodzina obejmuje sprawy: 

1) uwarunkowań demograficznych w kraju; 

2) opieki nad dzieckiem do lat 3; 

3) ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w 
szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej i społecznej; 

4) rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem; 

5) koordynowania i organizowania współpracy organów admi-
nistracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w 
zakresie realizacji praw rodziny i dziecka; 

6) współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony 
praw rodziny i dziecka.”;    

3) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy: 

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego; 

2) funduszy emerytalnych; 

3) pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej; 

4) przeciwdziałania patologiom; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 

732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, 
poz. 649, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146. 
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5) rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności 
dla osób i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

6) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej osób niepełnosprawnych; 

7) kombatantów i osób represjonowanych; 

8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rze-
czowych świadczeń leczniczych; 

9) działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem 
tej działalności przez organizacje pożytku publicznego;  

10) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji pu-
blicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym 
organizacji pozarządowych.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 




