UZASADNIENIE

Utworzony w 2007 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) dział
„sprawy rodziny” nie obejmuje najważniejszych zadań jakie są i powinny być realizowane
w ramach polityki rodzinnej państwa. Sprawy, które obejmuje ten dział, nie odpowiadają
rzeczywistym zadaniom realizowanym w ramach spraw dotyczących rodziny, gdyż niektóre
sprawy nie są w ogóle uregulowane, a niektóre dotyczą zabezpieczenia społecznego. Z tego
względu konieczne jest uporządkowanie zarówno działu dotyczącego rodziny, jak i działu
„zabezpieczenie społeczne”.
Ponadto dział dotyczący rodziny wymaga nowego określenia tak, aby jego nazwa
odzwierciedlała działania z tego zakresu będące w gestii administracji rządowej.
Do najważniejszych zadań z zakresu polityki rodzinnej należą między innymi:
wspieranie rodzin potrzebujących pomocy, w tym świadczenia na rzecz rodziny (świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego), system opieki zastępczej nad dzieckiem,
formy opieki nad dzieckiem do lat 3. Sprawy te obecnie znajdują się głównie w dziale
„zabezpieczenie społeczne”, natomiast zgodnie z projektem znajdą się w dziale „rodzina”.
Ponadto proponuje się, aby wszelkie sprawy z zakresu pomocy społecznej znalazły się
w dziale „zabezpieczenie społeczne”. W dziale tym znajdą się również sprawy
przeciwdziałania patologiom (znajdujące się dotychczas w dziale „sprawy rodziny”),
obejmujące również swoim zakresem kwestie dotyczące dyskryminacji.
Wejście w życie ustawy
Proponuje się wejście w życie ustawy z dniem 1 lipca 2010 r.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Problematyka regulowana w projekcie ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii
Europejskiej.
Notyfikacja
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

Działalność lobbingowa
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337)
projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Brak było podmiotów
zgłaszających zainteresowanie pracami nad ustawą.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa
Ustawa ma wpływ na organy administracji publicznej.
2. Zakres konsultacji
Projektowane ustawa, z uwagi na fakt, że dotyczy wyłącznie organów administracji
rządowej, nie została poddana konsultacjom z partnerami społecznymi oraz Komisją Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowana ustawa nie spowoduje żadnych skutków w sektorze finansów
publicznych, w tym w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
4.

Wpływ

regulacji

na

rynek

pracy,

konkurencyjność

gospodarki

i przedsiębiorstw, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację
i rozwój regionalny
Projektowana ustawa nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz rozwój regionalny.
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