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Bartłomiej Mazurkiewicz

Rozdział 1

PRZYJMOWANIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE
Niniejsze opracowanie opisuje pierwszą, a zarazem najważniejszą fazę
rozpatrywania sprawy o przyznanie świadczeń rodzinnych – przyjęcie wniosku oraz gromadzenie materiału dowodowego w postaci stosownej dokumentacji. Poruszone w nim zostają problemy dokumentów wymaganych do
uzyskania poszczególnych rodzajów świadczeń rodzinnych, jak również procedury służące skompletowaniu materiału dowodowego.

1.1. Wnioski o świadczenia rodzinne
Na wstępie należy zauważyć, iż przyznanie i wypłata świadczeń rodzinnych następuje na wniosek odpowiedniego podmiotu (art. 23 ust. 1 u.ś.r.).
Jednocześnie, na mocy art. 2 u.ś.r., świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż tylko część ze świadczeń
rodzinnych przyznawana jest na wniosek mający charakter normatywny (uregulowany, wskazany przepisami prawa wzór wniosku), część zaś, pomimo iż
przyznawana na wniosek, nie posiada sprecyzowanego w prawie jego wzoru.

1.1.1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
(„becikowe”)
Zgodnie z art. 15b ust. 2 u.ś.r. jednorazowa zapomoga przysługuje
matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycz-
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nemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 1922 zł. Przepisy art. 5 ust. 4–4b, 7–9 i 11 stosuje się odpowiednio.
Ponadto obowiązujące r.ś.r. w załączniku nr 15, przewiduje normatywny
wzór wniosku o „becikowe”.
Zgodnie z § 5 r.ś.r. do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający
wiek dziecka;
2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny;
3) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie
się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 u.c.1, lub
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej;
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica
dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
6) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Jednocześnie r.f.o.m. określa formę opieki medycznej sprawowanej nad kobietą nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającej do dodatku
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.
Świadczenia zdrowotne, o których mowa wyżej, są udzielane kobiecie
co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż aby uzyskać „becikowe”
albo dodatek osoba ubiegająca się będzie musiała przedłożyć zaświadczenie
na wzorze wynikającym z r.f.o.m.
Z obowiązku przedstawienia zaświadczenia zwolnione są osoby będące
opiekunami prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Obok opieku1

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.).
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nów prawnych i faktycznych zaświadczenia nie muszą posiadać osoby, które
już dziecko przysposobiły.
Na marginesie należy zauważyć, iż niektórzy realizatorzy świadczeń rodzinnych, w przypadku zameldowania drugiego z rodziców dziecka w innej
gminie, żądają od strony przedłożenia zaświadczenia o nieubieganiu się
i niepobraniu tożsamego świadczenia w gminie zameldowania drugiego
z rodziców. W takiej sytuacji organ musi jednak wziąć pod uwagę brzmienie art. 220 § 1 pkt 1 i 2 lit. a–c k.p.a., zgodnie z którym organ administracji
publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu bądź
możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
1) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych;
2) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do
których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114);
3) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1.1.2. Wniosek o zapomogę wypłacaną przez gminy
Rada gminy, w drodze uchwały, może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
(art. 22a u.ś.r.). Do zapomogi nie stosuje się przepisów rozdziałów 4, 6 i 7 u.ś.r.
Oznacza to niejako automatycznie brak możliwości zastosowania do zapomogi
przepisów zawartych w r.ś.r. (art. 23 ust. 5 u.ś.r., na podstawie którego wydano r.ś.r. znajduje się właśnie w rozdziale 6 u.ś.r., więc nie ma zastosowania).
Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy. Warto
wskazać, iż w tego typu sytuacjach wzór wniosku na ogół stanowi załącznik
do właściwej uchwały rady gminy ustalającej warunki i tryb przyznawania zapomogi. W takim przypadku mamy do czynienia z wnioskiem o charakterze
normatywnym, albowiem zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP źródłami
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze
działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

