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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 

Autor   MPiPS 

Projekt z dnia 6 marca 2015 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd  

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail bs@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 1 pkt 9 (art. 33 
ust. 2a pkt 2 ustawy 
zmienianej)  

Niedoszacowanie kosztów obsługi 
realizacji zadań w sprawie 
świadczenia rodzicielskiego.  

W projekcie wskazano, że koszty 
obsługi wynoszą 30zł od wydanej 
decyzji administracyjnej w sprawie 
świadczenia rodzinnego. W ocenie 
skutków regulacji nie wskazano, jakie 
dane przyjęto dla oszacowania kosztu 
obsługi jednego zadania. Wskazano 
tylko, że cyt. „Do obliczeń przyjęto 
111,6 tys. decyzji rocznie, co jednak w 
żaden sposób nie tłumaczy przyjętego 
kosztu jednostkowego. „ 
Zgodnie z art. 167 konstytucji Zmiany w 
zakresie zadań i kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego następują 
wraz z odpowiednimi zmianami w 
podziale dochodów publicznych. 
Tymczasem pobieżna analiza kosztów 
wydania jednej decyzji administracyjnej 
wskazuje, że kwota 30zł będzie 
niewystarczająca do obsługi zadania – 
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nie pokryje nawet kosztów 
wynagrodzenia pracownika 
odpowiedzialnego za wydanie decyzji, 
nie wspominając o innych kosztach  
(wysyłka decyzji listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
kosztów materiałów biurowych, 
archiwizacji, przelewów bankowych). 
Jeżeli projektodawcy przewidują, że 
rocznie na wypłatę nowego rodzaju 
świadczenia zostanie przeznaczona 
kwota 1,2 mld złotych oznacza to - przy 
założeniu, że rocznie będzie 
wydawanych 111 tys. decyzji – że 
samorządy otrzymają na realizację 
zadania mnij niż 0,3% tej kwoty, czyli 
10-krotnie mniej niż w przypadku 
innych świadczeń rodzinnych. 
Wyliczenie: 
30 zł X 111 tys. = 3 300 000 zł  
1,2 mld zł x 3% = 36 000 000 
Taki poziom finansowania jest nie do 
zaakceptowania z punktu widzenia 
interesu miast na prawach powiatu.  
 

2.       
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Prezes Zarządu 
    Związku Powiatów Polskich 

                                                                                               
    

Ludwik Węgrzyn 
 

 
 


