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STANOWISKO 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 

 nr 12/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie: 

 projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym (nr druku senackiego 272, wersja z 25 listopada 2020 
roku). 
 

 
 
 
 Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przedkłada poniżej stanowisko w sprawie 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (nr 

druku 272 wersja z dnia 25 listopada 2020 roku). 

 

Przedmiotowy projekt zakłada w ujęciu ogólnym zniesienie obowiązku dołączania do wniosku o 

rodzicielskie świadczenie uzupełniające odpisów aktów stanu cywilnego. W celu weryfikacji 

danych organ rozpatrujący wniosek ma we własnym zakresie pobierać odpisy aktów urodzeń z 

rejestru stanu cywilnego za pomocą dedykowanej usługi sieciowej lub w przypadku braku aktu w 

rejestrze stanu cywilnego wnioskować do kierownika urzędu stanu cywilnego w wydanie odpisu 

poprzez platformę ePUAP. 

 

Urzędy stanu cywilnego funkcjonują w strukturach administracji samorządowej. W związku z 

powyższym proponowana zmiana przepisów prawa w bezpośredni sposób dotyczy gmin. W tym 

względzie Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego wyraża poparcie dla proponowanej zmiany 

z następujących powodów. 

 Wskazać należy, że jednym z podstawowych celów funkcjonowania administracji publicznej 

jest wsparcie obywateli w realizacji ich spraw. Proponowane przez grupę Senatorów usprawnienie 

procedur administracyjnych poprzez zniesienie niepotrzebnych obowiązków nałożonych na 

obywatela w pełni wpisuje się w powyższe założenie. 

 Wykorzystywane zarówno na potrzeby wypłaty świadczeń społecznych oraz rejestracji stanu 

cywilnego systemy teleinformatyczne generują znaczące koszty utrzymania. Zatem zasadne jest aby 

wdrażać i wykorzystywać rozwiązania, które zapewnią jak największą wydajność tych systemów 
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oraz możliwość wymiany danych między nimi bez potrzeby udziału obywateli. Wdrożona przez 

resort cyfryzacji dedykowana usługa sieciowa do automatycznego pobierania odpisów aktów stanu 

cywilnego z rejestru stanu cywilnego nie jest obecnie wykorzystywana przez organy administracji 

publicznej w pełnym zakresie. Scedowanie obowiązku weryfikacji wniosku o rodzicielskie 

świadczenie uzupełniające na organ rozpatrujący wniosek (ZUS/KRUS) spowoduje, że omawiana 

usługa sieciowa zacznie być wykorzystywana. 

 Obowiązujące aktualnie rozwiązanie w ustawie o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym obarczające obywateli do przedkładania dodatkowych dokumentów zdecydowanie 

obniża współczesne standardy funkcjonowania administracji publicznej. Tym bardziej, że jest 

możliwość pobrania tych dokumentów w postaci elektronicznej przez organ administracji 

publicznej i to bez kosztów. 

 Zastąpienie odpisów aktów stanu cywilnego z postaci papierowej na postać elektroniczną 

pozwoli ponadto na wyeliminowanie kosztów po stronie samorządów związanych z wydawaniem 

odpisów papierowych (koszty osobowe i rzeczowe). 

 Wskazać również należy na korzyści społeczne jakie procedowany projekt ustawy 

przyniesie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające obejmuje seniorów czyli grupę społeczną, 

wobec której wymagana jest od państwa oraz samorządów jak najdalej idąca troska i wsparcie.  

Każde odciążenie tej grupy osób z niepotrzebnych formalności administracyjnych zasługuje na 

akceptację. 

 

 Mając na uwadze powyższe Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego pozytywnie ocenia 

rozwiązania zawarte w senackim projekcie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (nr 

druku 272). 

Z wyrazami szacunku 

 


