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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
12 stycznia 2021
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1.
Art. 1 pkt 9

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Koszt realizacji ustawy przez gminę
za obsługę zadań gminy związanych
z przyznawaniem Karty wynosi 23,00
zł za jedną rodzinę wielodzietną w
gminie.

W pierwotnej wersji projektu ustawy bardzo
szczegółowo wyliczono koszty obsługi zadania przez
gminę na kwotę 23,00 zł. W Ocenie Skutków
Regulacji do projektu z dnia 19 listopada 2020 r.
wskazano wprost, że wyliczona kwota 23,00 zł
stanowi: „…realizację postulatów gmin w zakresie
podniesienie kosztów obsługi wskaźnikiem wzrostu
minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach
2014-2020, jak również ujednolicenie kwoty
należnej gminie za rozpatrzenie wniosku o
przyznanie KDR nowej rodzinie – niezależnie od
tego, czy jest to rodzina, w której prawo do Karty
Dużej Rodziny przysługuje wszystkim członkom
rodziny, czy tylko rodzicom, ponieważ – jak
podnoszą gminy – rejestracja i rozpatrzenie tych
wniosków zajmuje tyle samo czasu. Zmiana ta,
podobnie jak rosnące koszty związane z produkcją
Kart, wynikające z dużej liczby wniosków składanych
przez rodziny wielodzietne, wiążą się z
koniecznością podniesienia limitów na realizację

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

2.

Ocena Skutków
Regulacji

Sprostowanie zawartego, w pkt 2
ppkt 4, stwierdzenia jakoby gminy
postulowały o podniesienie kosztów
obsługi do kwoty 17,00 zł

ustawy.” Zatem niezrozumiałym jest dlaczego w
nowym projekcie ustawy ustalono koszty realizacji
zadania na poziomie 17,00 zł. Kwota ta, zgodnie
zresztą z oceną samego projektodawcy zawarta w
OSR z dnia 19.11.2020 r. jest kwotą zdecydowanie
za małą i winna zostać ustalona na poziomie 23,00
zł. Proponowana kwota 17,00 zł nie została w żaden
sposób poparta stosownymi obliczeniami czy
uzasadnieniem, zatem należy uznać, iż w tej kwestii
działania projektodawcy są co najmniej nielogiczne
a z całą pewnością sprzeczne, z prezentowanym
jedynie dwa miesiące temu stanowiskiem.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy wskaźnik minimalnego
wynagrodzenia za pracę, który ma znaczący wpływ
na koszty obsługi zadania, uległ podwyższeniu – a
nie obniżeniu, co z całą pewnością nie wpłynęło na
obniżenie kosztów obsługi zadania, a wręcz
odwrotnie, na jego podwyższenie, co z kolei
przekłada się na fakt, że proponowana kwota 17,00
zł jest nie do zaakceptowania.
Całkowitą nieprawdą jest zawarte w OSR
stwierdzenie jakoby gminy postulowały o ustalenie
kosztów obsługi zadania na poziomie 17,00 zł.
Potwierdzeniem, że jest to nieprawda stanowi fakt,
iż w dniu 1 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Zespołu
ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST
projekt w poprzedniej wersji, która ustalała koszty
obsługi zadania na poziomie 23,00 zł uzyskał opinię
pozytywną. Do poprzedniej wersji projektu, w części
dotyczącej kosztów obsługi zadania, nie zostały
złożone też żadne uwagi.
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