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Rozdział I. Wsparcie kobiet w ciąży
i rodzin z programu „Za życiem”

1. Wprowadzenie
W art. 1 WspKobRodzU określono uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w za-
kresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie opieki zdrowotnej jest realizowane przez świadczeniobiorców, których defini-
cję zawiera art. 5 pkt 41 ŚOZŚrPubU. Świadczeniodawcą jest:

1) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej,

2) osoba fizyczna inna niż wymieniona w art. 5 pkt 41 lit. a ŚOZŚrPubU, która uzy-
skała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich
w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

3) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Wsparcie dla rodziny przy wykorzystaniu instrumentów polityki na rzecz rodziny, o któ-
rym mowa w WspRodzU, jest realizowane przez:

1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne,
3) inne jednostki, którym zlecono zadanie.

W WspKobRodzU przewidziano także wsparcie finansowe – jednorazowe świadczenie
dla rodzin z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu.

Ważną rolę ustawodawca przypisał asystentowi rodzinnemu, którego zadaniem będzie
koordynowanie dostępnej pomocy.
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2. Rodzaje wsparcia z programu „Za życiem”

2.1. Zagadnienia wstępne

W treści art. 4 WspKobRodzU określono następujące formy oferowanego wsparcia:
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny

oraz kobiety w ciąży,
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie

ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,

4) dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
5) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

6) odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

7) dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w pre-
natalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

8) możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego,
9) inne świadczenia w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 WspKobRodzU formy wsparcia można podzielić na formy
wsparcia zdrowotnego i socjalnego.

Wsparcie zdrowotne

Formami wsparcia zdrowotnego są:
1) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
2) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie

ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,

3) odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

4) dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w pre-
natalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

5) możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.
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Wsparcie socjalne

Formami wsparcia socjalnego są:
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny

oraz kobiety w ciąży,
2) dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę,
3) jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

4) inne świadczenia w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zarówno wsparcie zdrowotne, jak i socjalne będzie świadczone także na podstawie od-
rębnych ustaw szczególnych, m.in.:

1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych,

2) ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
3) ustawy o pomocy społecznej.

Obowiązek informowania kobiet w ciąży i rodzin o ich uprawnieniach mają wszyst-
kie podmioty realizujące oferowane wsparcie, czyli przychodnie lekarskie, szpitale, jed-
nostki samorządu terytorialnego, w tym ośrodki pomocy społecznej.

Katalog uprawnień z zakresu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 6 WspKobRodzU uprawnieniami z zakresu dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej na rzecz kobiet w ciąży oraz dziecka są:

1) diagnostyka prenatalna,
2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne,
3) wsparcie psychologiczne,
4) rehabilitacja lecznicza,
5) zaopatrzenie w wyroby medyczne,
6) opieka paliatywna i hospicyjna,
7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzo-

nych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową
poniżej 2500 g.

Uprawnienia świadczeń opieki zdrowotnej są finansowane z dodatkowych środków pu-
blicznych na podstawie art. 146 ŚOZŚrPubU (art. 7 WspKobRodzU).

2.2. Poradnictwo jako forma wsparcia dla kobiet i rodzin

Jednym z instrumentów polityki na rzecz rodziny jest poradnictwo. W treści art. 4 ust. 2
pkt 1 WspKobRodzU wskazano, że rodzinom przysługuje dostęp do poradnictwa w za-
kresie rozwiązań wspierających rodzinę.
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Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w określonych sytuacjach, gdy potrzebuje
(art. 8 ust. 1 WspKobRodzU):

1) zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie
ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych (art. 4 ust. 1 pkt 3 WspKobRodzU);

2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(art. 4 ust. 2 pkt 2 WspKobRodzU);

3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 2 pkt 3 WspKobRodzU);

4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w pre-
natalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 4 ust. 2 pkt 4
WspKobRodzU).

Zadania w ramach poradnictwa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 WspKobRodzU zakres wsparcia w formie poradnictwa obejmuje:
1) przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
2) wsparcie psychologiczne,
3) pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pra-

cowniczych,
4) dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Warunki skorzystania z poradnictwa

Aby kobieta w ciąży lub rodzina mogła skorzystać z poradnictwa, konieczne jest spełnie-
nie wymaganych warunków:

1) kobieta w ciąży musi posiadać dokument potwierdzający ciążę (art. 8 ust. 2 Wsp-
KobRodzU),

2) rodzina z dzieckiem musi posiadać zaświadczenie od lekarza o ciężkim i nieod-
wracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (art. 8 ust. 2
w zw. z art. 4 ust. 3 WspKobRodzU).

Poradnictwo we wskazanym zakresie jest koordynowane przez asystenta rodziny, o któ-
rym mowa w WspRodzU (art. 8 ust. 2 WspKobRodzU).



3. Osoby uprawnione do wsparcia

5

2.3. Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna jako
forma wsparcia

Nieodpłatna pomoc prawna jako forma wsparcia dla osób uprawnionych została zagwa-
rantowana w art. 8 ust. 1 pkt 3 WspKobRodzU. Artykuł 20 WspKobRodzU wprowadził
w tym zakresie zmianę w NieodpłPomPrU.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do kobiety w ciąży, a zakres poradnictwa
związany jest z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności z prawami rodzicielskimi
i uprawnieniami pracowniczymi (art. 4 ust. 4a NieodpłPomPrU).

3. Osoby uprawnione do wsparcia

3.1. Pojęcie osób uprawnionych

Ze wsparcia zdrowotnego i socjalnego mogą skorzystać rodziny, w których przyjdzie albo
przyszło na świat ciężko chore dziecko.

Ogólna definicja osób uprawnionych do oferowanego wsparcia zdrowotnego i socjalnego
zawarta jest w art. 3 WspKobRodzU. Ustawodawca wskazał, że osobami uprawnionymi
w myśl WspKobRodzU jest rodzina. W tym przypadku chodzi jednak o rodziny z dziećmi
posiadającymi zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 WspKobRodzU.
Do tego grona zaliczono:

1) małżonków,
2) rodziców dziecka w fazie prenatalnej,
3) rodziców dziecka,
4) opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opieku-

jącą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przyspo-
sobienie dziecka,

5) pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

3.2. Kobiety jako osoby uprawnione do wsparcia zdrowotnego

Osobami uprawnionymi są także kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich
dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, posiadające dokument potwierdzający
ciążę.

W informatorze „Za życiem” (o uprawnieniach przysługujących z WspKobRodzU, opra-
cowanym zgodnie z dyspozycją art. 5 WspKobRodzU) wymieniono sytuacje, w których
osobami uprawnionymi do wsparcia zdrowotnego są kobiety:

1) których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie z powodu wad wrodzonych;
2) które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu:

a) poronienia,
b) urodzenia dziecka martwego,
c) urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
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d) urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi scho-
rzeniami.

3.3. Osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia z tytułu
urodzenia się żywego dziecka

Prawo do wsparcia socjalnego w formie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
się żywego dziecka przysługuje (art. 10 ust. 2 WspKobRodzU):

1) matce lub ojcu dziecka,
2) opiekunowi prawnemu dziecka,
3) opiekunowi faktycznemu.

W WspKobRodzU nie zostały wprost opisane sytuacje, w których dochodzi do zbiegu
prawa do świadczeń. W art. 10 ust. 13 WspKobRodzU odesłano jednak do stosowa-
nia przepisów zawartych w ŚwRodzU. Zgodnie z art. 27 ŚwRodzU w przypadku zbiegu
prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka, jed-
norazowe świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub
opiekunów prawnych dziecka, który pierwszy złożył wniosek, a jeżeli dziecko nie pozo-
staje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wypłaca
się temu z rodziców, pod którego opieką dziecko się znajduje.

Ta zasada ma więc zastosowanie do wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu uro-
dzenia się ciężko chorego, żywego dziecka (art. 10 ust. 13 WspKobRodzU odsyła w swo-
jej treści do art. 27 ust. 1 i 2 ŚwRodzU).

4. Prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu
urodzenia się żywego dziecka

4.1. Przesłanki przyznania prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Ogólne zasady przyznawania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia
się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie-
uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, zawarte są w art. 10 WspKobRodzU.

Jednorazowe świadczenie zostanie przyznane, jeżeli:
1) dziecko urodzi się żywe (art. 10 ust. 1 WspKobRodzU);
2) kobieta pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10. tygodnia ciąży do po-

rodu, co potwierdzono stosownym zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem
wystawionym przez położną (art. 10 ust. 5 WspKobRodzU);
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3) złożenie wniosku nastąpiło w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozparzenia (art. 10 ust. 4 Wsp-
KobRodzU);

4) osoba uprawniona posiada zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażają-
cej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w czasie
porodu (art. 10 ust. 1 WspKobRodzU).

Zapis pierwszego warunku należy rozumieć w sposób literalny. Innymi słowy – urodzenie
żywego dziecka skutkuje spełnieniem warunku uprawniającego do ubiegania się o jed-
norazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. W tym zakresie nie ma znaczenia czas,
przez jaki dziecko po urodzeniu było żywe. Po ustaleniu, że dziecko urodziło się żywe
i zostały spełnione pozostałe przesłanki ustawowe, organ powinien przyznać prawo do
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Drugi warunek – pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. ty-
godnia ciąży do porodu – będzie spełniony, jeżeli wraz z wnioskiem o ustalenie prawa
do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka dołączone będzie
zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające taki fakt.

Trzeci warunek odnosi się do terminu złożenia wniosku o ustalenie prawa do jednora-
zowego świadczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie określonym w art. 10
ust. 4 WspKobRodzU (czyli po 12 miesiącach od dnia narodzin dziecka), organ pozostawi
go bez rozpatrzenia. Jest to termin bezwzględny i nie ma możliwości jego przywrócenia.

Czwarty warunek oznacza wymóg posiadania zaświadczenia wystawionego przez leka-
rza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specja-
listy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które po-
wstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Oznacza to, że tylko
wystąpienie ciężkiej choroby lub upośledzenia kwalifikuje osobę uprawnioną do korzy-
stania z oferowanego wsparcia.

Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest (art. 5 pkt 14 ŚOZŚrPubU):
1) lekarz, lekarz dentysta będący świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo
2) lekarz, lekarz dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadcze-

niodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(art. 5 pkt 14 ŚOZŚrPubU).

Ważne

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się na to dziecko w wy-
sokości 4000 zł (art. 10 ust. 1 WspKobRodzU) bez względu na dochód.
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Przykład

Przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka (wzór 6.6 –
decyzja w sprawie przyznania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka)

W dniu 14.2.2017 r. pani Anna Nowak złożyła wniosek o przyznanie i wypłatę jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Dziecko urodziło się 28.1.2017 r. Do wniosku strona dołą-
czyła wymagane dokumenty, tj. zaświadczenie lekarza z 30.1.2017 r. potwierdzające pozostawa-
nie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu oraz zaświad-
czenie z 31.1.2017 r. wydane przez lekarza specjalistę neonatologa, potwierdzające, że dziecko
ma nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju. Wnio-
sek został złożony w ustawowym terminie. Organ wydał decyzję przyznającą prawo do jednora-
zowego świadczenia, gdyż zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 10 w zw. z art. 10 ust. 13
WspKobRodzU.

W art. 10 ust. 13 WspKobRodzU następuje odesłanie do szczegółowych zasad postępo-
wania organu zawartych w ŚwRodzU, które należy stosować również przy udzielaniu
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

4.2. Wniosek i dokumenty konieczne do przyznania prawa
do jednorazowego świadczenia

4.2.1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia oraz wypłata następują odpowiednio
na wniosek osoby uprawnionej, czyli matki lub ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo
opiekuna prawnego dziecka (art. 10 ust. 2 WspKobRodzU).

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdia-
gnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, został
określony w WzJednŚwChorDzieckR.

Wniosek i załączniki do wniosku będą mogły być także składane drogą elektroniczną
za pomocą systemu teleinformatycznego zamieszczonego na stronie podmiotowej BIP
ministra właściwego do spraw rodziny. Wnioski będą wymagały opatrzenia kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
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4.2.2. Załączniki do wniosku jako warunek ustalenia prawa
do jednorazowego świadczenia

Aby uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u któ-
rego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę za-
grażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie po-
rodu, wnioskodawca do wniosku powinien dołączyć:

1) zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie
później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (zgodnie z art. 10 ust. 6
WspKobRodzU); zaświadczenie takie podpisuje lekarz albo położna; wzór takiego
zaświadczenia określono w DodatekUrDzieckaR (wzór zaświadczenia uwzględnia
odpowiednio terminy udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych kobiecie
w okresie ciąży oraz zakres danych niezbędnych do zapewnienia należytego udo-
kumentowania pozostawania jej pod opieką medyczną w okresie od 10. tygodnia
ciąży do porodu);

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka –
jeżeli ojciec jest nieznany), potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy z art. 10
ust. 2 WspKobRodzU do złożenia wniosku oraz fakt, że dziecko urodziło się żywe;

3) stosowne oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące nieuzyskania prawa do jed-
norazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka w innej gminie
właściwej ze względu na miejsce zameldowania (wzór 6.2 – oświadczenie o niepo-
braniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka w gmi-
nie właściwej ze względu na miejsce zameldowania);

4) zaświadczenie lekarza o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczal-
nej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu (art. 10 ust. 1 WspKobRodzU);

5) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub za-
świadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępo-
waniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację wskazujące na fakt
pozostawania dziecka pod opieką wnioskodawcy;

7) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (art. 23 ust. 4
pkt 3 ŚwRodzU).

Interpretując zapisy dotyczące wymaganego zaświadczenia potwierdzającego pozosta-
wanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,
należy zwrócić uwagę, że świadczenia zdrowotne muszą być udzielone kobiecie w ciąży
co najmniej raz w każdym z trzech trymestrów ciąży, co poświadcza lekarz lub położna
w zaświadczeniu, wpisując w części dotyczącej każdego trymestru termin udzielenia
świadczenia. Zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna z zakładu opieki zdro-
wotnej, praktyki lekarskiej lub praktyki położnej. Zasada ta wynika z § 2 DodatekUr-
DzieckaR, w którym wskazano na formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, upraw-
niającej do otrzymania dodatku z tytułu urodzenia się dziecka. Są nimi świadczenia zdro-
wotne w związku z ciążą udzielane w ramach:

1) podstawowej opieki zdrowotnej,
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2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
3) leczenia szpitalnego.

Ważne

Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10.
tygodnia ciąży do porodu nie jest wymagane, gdy wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu, składa opiekun prawny, faktyczny lub osoba przysposabiająca
dziecko.

Na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (odpisu zupełnego aktu uro-
dzenia dziecka – jeżeli ojciec jest nieznany) organ stwierdza, że wniosek złożyła osoba
uprawniona, zgodnie z art. 10 ust. 2 WspKobRodzU, oraz to, że dziecko urodziło się żywe.

Uzyskanie przez organ od wnioskodawcy oświadczenia albo zaświadczenia dotyczą-
cego nieuzyskania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka w gminie właściwej ze względu na miejsce zameldowania jest wskazane, aby
uniknąć przesłanek do wznowienia postępowania, gdyby okazało się, że strona złożyła
wniosek także w miejscu zameldowania i tam otrzymała jednorazowe świadczenie.

Wymagane zaświadczenie lekarza o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nie-
uleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, jest warunkiem bezwzględnym, gdyż nieposiadanie takiego
zaświadczenia skutkuje wydaniem decyzji odmownej (jednorazowe świadczenie przy-
sługuje tylko dzieciom chorym, które posiadają zaświadczenie, o którym mowa w art. 4
ust. 3 WspKobRodzU).

Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację będzie wskazywać na fakt
pozostawania dziecka pod opieką wnioskodawcy. Gdyby oboje rodzice złożyli wniosek
o wsparcie, organ przyzna prawo do jednorazowego świadczenia temu z rodziców, pod
czyją opieką faktycznie przebywa dziecko.

4.2.3. Organ właściwy do złożenia wniosku o ustalenie prawa
do jednorazowego świadczenia

Definicja organu właściwego do złożenia wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego
świadczenia zawarta jest w art. 3 pkt 11 ŚwRodzU (art. 10 ust. 13 WspKobRodzU). Organ
właściwy oznacza więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jednorazowe świadczenie z tytułu uro-
dzenia się żywego dziecka.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ŚwRodzU (odesłanie z art. 10 ust. 13 WspKobRodzU) organ wła-
ściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także
inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organi-
zacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach, a także do wydawania w tych
sprawach decyzji (wzór 6.1 – upoważnienie dla dyrektora ośrodka pomocy społecznej do
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prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadcze-
nia).

Ważne

Organ właściwy jako podmiot realizujący zadanie może gromadzić i przetwarzać, w zakresie okre-
ślonym w WspKobRodzU, dane osobowe małżonków, rodziców, opiekuna faktycznego dziecka,
opiekuna prawnego dziecka oraz członków rodziny osoby uprawnionej (zgodnie z art. 29 ust. 1
ŚwRodzU w zw. z art. 10 ust. 13 WspKobRodzU).

4.3. Problemy związane z przyznaniem prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka

4.3.1. Ustalenie gminy właściwej do złożenia wniosku – zgodnie
z miejscem zamieszkania osoby wnioskującej

Niełatwe może być ustalenie miejsca zamieszkania osoby wnioskującej. Ważne jest, aby
w sytuacji, w której rodzice dziecka mają inne miejsca zameldowania, odebrać od nich
stosowne oświadczenia o niewystępowaniu o ustalenie prawa do jednorazowego świad-
czenia w gminie właściwej ze względu na miejsce zameldowania.

Zawsze, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy wystąpić do organu właści-
wego ze względu na miejsce zameldowania z zapytaniem, czy osoba nie wystąpiła już
o wypłatę tego świadczenia.

4.3.2. Wniosek złożony przez rodziców mających opiekę naprzemienną

Przykładem trudności w postępowaniu może być także sytuacja, gdy wniosek złoży
dwoje rodziców będących po rozwodzie i mających orzeczoną opiekę naprzemienną.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku są wówczas oboje rodzice. W tym przy-
padku organ może odebrać od rodziców oświadczenia, w których każdy z nich okre-
śli czas opieki nad dzieckiem. Jeśli okaże się, że czas opieki nad dzieckiem jest jedna-
kowy, organ powinien rozpatrzyć wniosek tego rodzica, którego wniosek wpłynął pierw-
szy (zbieg prawa do świadczenia na podstawie art. 27 ŚwRodzU w zw. z art. 10 ust. 13
WspKobRodzU).

4.3.3. Braki formalne złożonego wniosku

Jeżeli w złożonym wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia wystą-
pią braki formalne, zgodnie z art. 10 ust. 13 WspKobRodzU należy zastosować przepisy
ŚwRodzU w zakresie wzywania stron do uzupełnienia złożonego wniosku (wzór 6.3 –
wezwanie do usunięcia braków formalnych).

Organ wzywa stronę do poprawienia złożonego wniosku, jeżeli:
1) złożony wniosek został wypełniony niepoprawnie – podmiot realizujący świadcze-

nia wzywa wówczas pisemnie ubiegającą się o nie osobę do poprawienia lub uzu-
pełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania; niezastosowa-
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nie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 24a
ust. 1 ŚwRodzU);

2) osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów – podmiot realizujący świad-
czenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż
30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów; niezastosowanie się do wezwa-
nia skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 24a ust. 2 ŚwRodzU)
– wzór 6.4 – zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

4.3.4. Niemożność załatwienia sprawy w terminie

Terminy załatwienia sprawy w toku postępowania administracyjnego określa art. 35
KPA. Jeżeli organ nie ma możliwości załatwienia sprawy w określonym w art. 35 KPA ter-
minie, może przedłużyć go (zgodnie z art. 36 KPA), zawiadamiając o tym strony, podając
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (wzór 6.5 – zawiadomie-
nie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy).

4.3.5. Zawieszenie postępowania administracyjnego

Po złożeniu przez stronę wniosku w toku postępowania administracyjnego organ
może uznać, że nie jest możliwe zakończenie postępowania decyzją administracyjną,
np. ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ
lub sąd.

W art. 97 § 1 KPA wymieniono przypadki, w których organ może zawiesić postępowanie
administracyjne. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej
strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 30 § 5 KPA, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako
bezprzedmiotowe (art. 105 KPA),

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do

czynności prawnych,
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona,
na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony
oraz nie zagraża to interesowi społecznemu (art. 98 § 1 KPA).

Organ zawiesi postępowanie, wydając na podstawie art. 97 § 1 KPA postanowienie o za-
wieszeniu postępowania administracyjnego (wzór 6.7 – postanowienie o zawieszeniu po-
stępowania administracyjnego). Na postanowienie stronie służy zażalenie do SKO.

Zgodnie z art. 97 § 2 KPA, gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępo-
wania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie
strony (wzór 6.8 – postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administra-
cyjnego).
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4.3.6. Obowiązek udzielania wyjaśnień oraz informacji co do
okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia

Ustawodawca odsyła do przepisów ŚwRodzU również wtedy, gdy wystąpią nowe oko-
liczności mające wpływ na prawo do świadczenia. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ŚwRodzU
osoby otrzymujące świadczenie, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zo-
bowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego lub marszałka województwa,
wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do przyznanego
świadczenia.

Przykład

Organ może wystąpić do strony o udzielenie wyjaśnień w toczącym się postępowaniu, jeżeli strona
nie złoży wraz z wnioskiem oświadczenia o tym, że nie ubiega się o tę formę wsparcia w innej gmi-
nie. Jeśli strona ubiega się o przyznanie jednorazowego świadczenia w gminie w miejscu zamiesz-
kania, a ma inne miejsce zameldowania, wówczas organ właściwy może żądać wyjaśnień od strony
lub od organu właściwego według miejsca zameldowania strony.

Przykład

Strona złożyła wniosek o wsparcie, ale nie poinformowała organu o tym, że dziecko zostało
np. umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w pieczy zastępczej albo
u drugiego z rodziców wspólnie niezamieszkującego. Organ może wówczas zażądać złożenia wy-
jaśnień przez stronę o faktycznej sytuacji w rodzinie, gdyż okoliczność przebywania dziecka poza
rodziną może mieć wpływ na prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka.

4.3.7. Zastosowanie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ma zastosowanie do świadczenio-
biorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepi-
sów o koordynacji w rozumieniu przepisów ŚOZŚrPubU.

Jeżeli więc jeden z rodziców pracuje za granicą, ma to znaczenie dla właściwości organu
do przyznania prawa (wydania decyzji) do jednorazowego świadczenia z tytułu urodze-
nia się żywego dziecka. Organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami mar-
szałkowi województwa, który ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli marszałek wojewódz-
twa ustali, że mają one zastosowanie, wydaje decyzję zgodnie z art. 21 ŚwRodzU.

Wskazuje na to zapis art. 10 ust. 13 WspKobRodzU, w którym odsyła do stosowania prze-
pisów z treści art. 23a ŚwRodzU.

Definicja koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawarta jest w art. 3 pkt 15a
ŚwRodzU, gdzie jako przepisy o koordynacji zostały wskazane rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.4.2004, s. 1, ze zm.; Dz.Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, s. 72) oraz rozporządzenie Parlamentu Eu-
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ropejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczące wykonywania rozporzą-
dzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz.Urz. UE L 284 z 30.10.2009, s. 1).

4.4. Warunki, kiedy jednorazowe świadczenie nie zostanie
przyznane

Z treści WspKobRodzU nie wynikają wprost warunki, kiedy jednorazowe świadczenie nie
przysługuje. W tym zakresie również należy stosować przepisy ŚwRodzU, do których od-
syła art. 10 ust. 13 WspKobRodzU.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli:
1) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

lub w pieczy zastępczej (art. 7 pkt 2 ŚwRodzU);
2) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 7 pkt 6 ŚwRodzU);

3) nie przedłożono zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną kobiety
przed 10. tygodniem ciąży do dnia porodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 i 6 Wsp-
KobRodzU;

4) nie przedłożono zaświadczenia lekarza o ciężkim i nieodwracalnym upośledze-
niu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (o którym mowa w art. 4 ust. 3 zgod-
nie z art. 10 ust. 1 WspKobRodzU).

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie

Pod pojęciem instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie należy rozumieć (art. 3
pkt 7 ŚwRodzU):

1) dom pomocy społecznej,
2) młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
3) schronisko dla nieletnich,
4) zakład poprawczy,
5) areszt śledczy,
6) zakład karny,
7) szkołę wojskową lub inną szkołę,

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Powyżej wymieniono instytucje zapewniające całodobowe utrzymanie, w których
umieszczenie skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o wypłatę świadczeń
rodzinnych. Przykładem braku możliwości skorzystania z wypłaty jednorazowego świad-
czenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka będzie umieszczenie dziecka w domu po-
mocy społecznej.
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Piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana, jeżeli rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki i wy-
chowania (art. 32 ust. 1 WspRodzU) w formie rodzinnej lub instytucjonalnej na podsta-
wie postanowienia sądu rodzinnego. W tej sytuacji rodzic nie sprawuje bezpośredniej
i faktycznej opieki nad dzieckiem.

Przykład

Odmowa przyznania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z po-
wodu umieszczenia go w domu pomocy społecznej (wzór 6.11 – decyzja odmowna w sprawie przyzna-
nia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka – dziecko umieszczone
w domu pomocy społecznej)

Pani Katarzyna Nowak 15.1.2017 r. złożyła wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia z ty-
tułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu.

Do wniosku dołączyła wszystkie wymagane zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną
przed 10. tygodniem ciąży do dnia porodu, zgodnie z art. 10 ust. 5 WspKobRodzU, oraz zaświad-
czenie lekarza specjalisty o ciężkiej chorobie dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 1 WspKobRodzU, o któ-
rym mowa w art. 4 ust. 3 WspKobRodzU. W toku postępowania administracyjnego organ ustalił,
że dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej i nie pozostaje pod faktyczną opieką
matki ani ojca.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ŚwRodzU w zw. z art. 13 WspKobRodzU w przypadku, gdy dziecko zostało
umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, prawo
do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ŚwRodzU instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest dom po-
mocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład popraw-
czy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Przykład

Brak zaświadczenia od lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia
ciąży do dnia porodu (wzór 6.4 – zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia)

Pani Beata Nowak 21.1.2017 r. złożyła wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu
urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie-
uleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu. Do wniosku dołączyła wymagane zaświadczenie lekarza specjalisty o ciężkiej cho-
robie dziecka, zgodnie z art. 10 ust. 1 WspKobRodzU, o którym mowa w art. 4 ust. 3 WspKobRodzU.

W toku postępowania administracyjnego organ ustalił, że strona nie załączyła zaświadczenia o po-
zostawaniu pod opieką medyczną przed 10. tygodniem ciąży do dnia porodu, zgodnie z art. 10
ust. 5 WspKobRodzU.

Strona została wezwana do uzupełnienia wniosku przez dostarczenie w wyznaczonym terminie
brakującego zaświadczenia. Zaświadczenie nie zostało dostarczone, wniosek nie został więc przez
stronę uzupełniony. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez roz-
patrzenia (art. 24a ust. 2 ŚwRodzU w zw. z art. 10 ust. 13 WspKobRodzU). Organ zawiadamia
o tym stronę, co jest czynnością materialno-techniczną.
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Stronie, która zarzuca organowi bezczynność polegającą na nierozpoznaniu jej podania,
nie pozostaje w takiej sytuacji pozbawiona możliwości działania. Przysługuje jej bowiem
zażalenie do organu wyższego stopnia, w trybie art. 37 KPA, jeżeli postępowanie się to-
czy. Stronie służy skarga do NSA z zachowaniem określonego trybu.

Przykład

Niespełnienie przesłanki ustawowej – brak zaświadczenia od lekarza (wzór 6.9 – decyzja odmowna
w sprawie przyznania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka –
brak zaświadczenia od lekarza o ciężkiej chorobie dziecka)

W dniu 10.2.2017 r. pani Dominika Nowak złożyła wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upo-
śledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie roz-
woju dziecka lub w czasie porodu. Do wniosku dołączyła zaświadczenie lekarskie o pozostawa-
niu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. W toku
postępowania administracyjnego organ ustalił jednak, że strona nie posiada zaświadczenia lekar-
skiego poświadczającego ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagraża-
jącą życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Strona złożyła do wniosku oświadczenie, że nie ma zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3
WspKobRodzU. Organ nie podjął czynności wzywania strony do uzupełnienia braków formalnych,
gdyż od razy wiedział o niespełnieniu przez stronę wymogów ustawowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 WspKobRodzU jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu
urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Wsp-
KobRodzU.

Niezłożenie wymaganego prawem zaświadczenia wystawionego przez lekarza specjalistę wywo-
łuje negatywne skutki prawne dla strony. Po rozpatrzeniu wniosku z 10.2.2017 r. organ stwierdził,
że nie zostały spełnione przesłanki ustawowe uprawniające do przyznania prawa do jednorazo-
wego świadczenia (brak zaświadczenia poświadczającego ciężkie upośledzenie lub nieuleczalną
chorobę) i odmówił przyznania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagra-
żającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydając
decyzję odmowną.

4.5. Postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium
odwoławczym

4.5.1. Tryb postępowania organu I instancji w przypadku złożenia
odwołania od decyzji tego organu

Adresat decyzji administracyjnej ma prawo się od niej odwołać, jeśli nie zgadza się z jej
treścią.

Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji stronie służy odwołanie tylko
do jednej instancji (art. 127 § 1 KPA). Właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji
wydanej przez organ I instancji jest organ wyższego stopnia (art. 127 § 2 KPA) – w przy-
padku ośrodka pomocy społecznej jest to SKO. Samorządowe kolegium odwoławcze jest
instytucją działającą na podstawie SamKolOdwołU.


