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r.z.k.d.

u.c.c.z.
u.p.s.
u.p.z.
u.s.g.
u.s.u.s.
u.ś.o.z.

– ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.08.2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.12.2001 r. w sprawie postępo
wania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783
ze zm.)
– rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2017 r. w sprawie szczegó
łowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek,
do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych (Dz.U. poz. 1831)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 11.07.2018 r. w sprawie zweryfiko
wanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)
– ustawa z 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 912 ze zm.)
– ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508
ze zm.)
– ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
– ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
– ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 300 ze zm.)
– ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa
nych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)
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Wprowadzenie
Wśród organów administracji publicznej daje się wyróżnić grupę or
ganów, które w ramach swojej codziennej działalności wydają bar
dzo dużo decyzji administracyjnych. Należą do nich organy pierwszej
instancji prowadzące jurysdykcję w dziedzinach stosunków społecz
nych o znacznym stopniu zainteresowania ze strony obywateli. Zja
wisko to występuje głównie na tle regulacji prawa administracyjnego
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego, stosowanych
przez organy pomocy społecznej.
Niezależnie od znacznej liczby prowadzonych postępowań w spra
wach pomocy społecznej zachodzi zwykle potrzeba szybkiego zała
twienia sprawy, od którego wyniku zależy byt osoby i utrzymywanej
przez nią rodziny. Dochodzi do tego osobisty kontakt organu (osoby
upoważnionej do wydania decyzji) ze stroną, co zwiększa czasochłon
ność postępowania wyjaśniającego i pozostawia mniej czasu na sfor
mułowanie oraz umotywowanie rozstrzygnięcia.
Powtarzalność przedmiotów spraw i – przynajmniej w pewnym za
uważalnym stopniu – stanów faktycznych pozwala na posługiwanie
się przez organy pomocy społecznej wzorami decyzji administracyj
nych czy to pochodzącymi z własnej działalności (kopii decyzji w za
łatwionych już sprawach), czy sugerowanych przez specjalistyczne
programy komputerowe (elektronicznie generowane wydruki),
czy proponowanych przez profesjonalne wydawnictwa. Ustawa
z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego1, inaczej
1

Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej: k.p.a.
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aniżeli regulacje z zakresu działalności sądów (gdzie mowa o pro
jektach orzeczeń, projektach uzasadnień orzeczeń), nie posługuje się
terminami „projekt decyzji” ani „projekt uzasadnienia decyzji”. Tym
bardziej nie odwołuje się do zasad sporządzania takiego projektu
za pomocą wzorca. Można jednak zauważyć, że złożoność procesu
sporządzania projektu decyzji (w szczególności jej uzasadnienia)
nie jest ustawodawcy obca, gdyż w art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. stanowi
się o pracowniku organu biorącym udział w wydaniu zaskarżonej
decyzji, a więc będącym jedną z osób uczestniczących w tworzeniu
dokumentu decyzji. Z kolei art. 66a § 2 k.p.a. wprowadza pojęcie
osoby uczestniczącej w podejmowaniu decyzji w toku postępowania
administracyjnego, a więc m.in. sporządzającej tekst decyzji. Prawid
łowość działania wszystkich osób biorących udział w wydawaniu de
cyzji (w tym projektowaniu jej uzasadnienia) nabiera szczególnego
znaczenia w związku z wprowadzeniem w 2011 r. odpowiedzialności
majątkowej tych osób względem Skarbu Państwa lub jednostki samo
rządu terytorialnego za decyzje nieprawidłowe (wydane z rażącym
naruszeniem prawa) na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 20.01.2011 r.
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za ra
żące naruszenie prawa2.
Przedstawione tu opracowanie zawiera zaktualizowane wzory 24 de
cyzji we wszystkich podstawowych sprawach świadczeń z zakresu
ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej3. Uzasadnienia przedsta
wionych przykładów rozstrzygnięć zostały świadomie rozbudowane
dla zobrazowania pełnego katalogu warunków przyznania konkret
nego świadczenia. Ma to na celu umożliwienie wykorzystania wzorów
do jak największej liczby stanów faktycznych. W praktyce orzeczni
czej organów zwykle tylko jeden szczególny wymiar lub kilka wy
branych aspektów regulacji mają decydujące znaczenie dla kierunku
rozstrzygnięcia – i to na nich w konkretnych przypadkach organ
powinien się skoncentrować, a pominąć okoliczności nieistotne dla
sprawy.

2
3

Dz.U. z 2016 r. poz. 1169.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm., dalej: u.p.s.
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Książka adresowana jest do dyrektorów, kierowników oraz pracowni
ków ośrodków pomocy społecznej (w tym pracowników socjalnych),
pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i regionalnych
ośrodków polityki społecznej. Jej funkcją jest pomoc metodyczna pod
czas pracy orzeczniczej. Opracowanie ma stanowić wsparcie podczas
formułowania prawidłowej decyzji administracyjnej; jego funkcją jest
zapewnienie takiego poziomu rozstrzygnięcia, który będzie pozwalał
na utrzymanie go w mocy przez właściwe samorządowe kolegium od
woławcze w przypadku wniesienia odwołania i równocześnie umoż
liwi dochowanie terminu załatwienia sprawy, chroniąc organ przed
następstwami ponaglenia lub skargi sądowej na bezczynność lub
przewlekłość postępowania. Zawarte we wzorach podstawy prawne
oraz uzasadnienia prawne wskazują i przytaczają treść wszystkich
przepisów znajdujących zastosowanie w sprawie. Okoliczności i do
wody powołane w uzasadnieniach faktycznych wskazywano, kierując
się najczęściej występującymi w praktyce przypadkami stwarzającymi
problemy jurydyczne. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz,
w którym przedstawione zostały – wykraczające poza treść uzasad
nienia decyzji – problemy wyłaniające się przy wydawaniu danego
rozstrzygnięcia, wraz z propozycją ich rozwiązania.
Wojciech Maciejko
Warszawa, kwiecień 2019 r.
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Rozdział I

Wzory decyzji w sprawach
świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej
…

Wzór nr 1. Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały
………………………………………

(miejscowość, data wydania decyzji)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w ………………………………………………
(nazwa siedziby organu)

…………………………………………………
…………………………………………………
(adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Nr ………………………………………………
(numer decyzji)

DECYZJA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………
po rozpatrzeniu wniosku …………………………………………………
(imię i nazwisko strony składającej podanie)

o przyznanie zasiłku stałego, działając na podstawie art. 8 ust. 1
pkt 1, art. 37 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 36 pkt 2 lit. d,
art. 106 ust. 1 i 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
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(Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) – dalej: u.p.s., art. 66 ust. 1 pkt 26,
art. 79 i 81 ust. 8 pkt 7 ustawy z 27.08.2014 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2018 r.
poz. 1510 ze zm.) – dalej: u.ś.o.z., § 1 pkt 1 lit. a i § 1 pkt 2 lit. d roz
porządzenia Rady Ministrów z 11.07.2018 r. w sprawie zweryfiko
wanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358) – dalej: r.z.k.d., oraz art. 104
§ 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej: k.p.a.
1) przyznaje zasiłek stały od dnia 1 listopada 2018 r., ustalając
jego miesięczną wysokość na 451 zł;
2) przyznaje składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%
podstawy przyznanego zasiłku.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z 5.11.2018 r. …………………………………………………
(imię i nazwisko strony)

wystąpił z żądaniem udzielenia pomocy w postaci zasiłku stałego.
We wniosku stwierdził, iż zamieszkuje sam i jest osobą niepełno
sprawną. Uzyskuje tylko doraźne dochody ze sprzedaży płodów rol
nych i runa leśnego, które nie są dostateczne do zapewnienia mu
środków utrzymania.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 u.p.s. zasiłek stały przysługuje pełnolet
niej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niż
szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasi
łek ten – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 1 i art. 37 ust. 3 u.p.s. – ustala
się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samot
nie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 645 zł ani niższa niż 30 zł. Wysokość maksymalnej
kwoty zasiłku stałego (645 zł) i kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej (701 zł) wynika z art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 8 u.p.s.
w zw. z § 1 pkt 1 lit. a i § 1 pkt 2 lit. d r.z.k.d. Świadczenie przysługuje od
miesiąca, w którym został złożony udokumentowany wniosek (art. 106
ust. 3 u.p.s.). Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek stały nie korzysta z in
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nego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to składki na to
ubezpieczenie przyznaje jej organ pomocy społecznej w wysokości 9%
podstawy, jaką stanowi wysokość przysługującego zasiłku stałego, zgod
nie z art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 79 i 81 ust. 8 pkt 7 ustawy z 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub
licznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.). Składki te, jako świadczenie
określone w art. 36 pkt 2 lit. c i art. 106 ust. 1 u.p.s., podlegają przyzna
niu w formie decyzji.
W toku postępowania wyjaśniającego odebrano od wnioskodawcy
oświadczenia w trybie art. 107 ust. 5 u.p.s. w zw. z § 13 rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25.08.2016 r. w spra
wie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1788),
na podstawie których ustalono, że w miesiącu poprzedzającym złoże
nie wniosku miesięczny dochód strony osiągnięty ze sprzedaży pło
dów rolnych i runa leśnego wyniósł 250 zł oraz że na majątek wnio
skodawcy składa się wyłącznie własność działki gruntu o pow. 0,32 ha
wraz z drewnianym domem mieszkalnym. Na podstawie wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania strony pracownik soc
jalny ustalił, że wnioskodawca zamieszkuje sam i uprawia niewielką
działkę przyzagrodową na własne potrzeby. Nie korzysta z żadnych
świadczeń, w tym także z renty socjalnej i świadczeń rodzinnych
(art. 37 ust. 4 u.p.s.). Ponadto z orzeczenia Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w …………… z dnia ……………
nr …………… wynika, że wnioskodawca od dnia …………… został
uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Strona
złożyła ponadto oświadczenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem zdro
wotnym z powodu braku tytułu do takiego objęcia.
Wnioskodawca spełnia warunki do nabycia zasiłku stałego.
Wnioskodawca jest osobą samotnie gospodarującą. Samodzielnie
prowadzi gospodarstwo domowe. Dochód uzyskany w miesiącu po
przedzającym złożenie wniosku wyniósł 250 zł i nie przekroczył
wartości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
wynoszącego 701 zł. Nie pobiera świadczeń socjalnych wykluczają
cych prawo do zasiłku stałego. Jest ponadto osobą całkowicie nie
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do indywidualnych potrzeb.
Książka jest przeznaczona dla pracowników prowadzących w imieniu organów pomocy społecznej orzecznictwo administracyjne, w szczególności zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz regionalnych
ośrodkach polityki społecznej.
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