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Piotr Mrozek

Rozdział I. Świadczenie dobry start

1. Wprowadzenie
Świadczenie dobry start charakteryzuje się tym, że:

1) jest niezależne od dochodu – przyznanie świadczenia dobry start nie zależy od speł-
nienia wymogu dotyczącego wysokości dochodu na członka w rodzinie,

2) jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym w celu wsparcia rodzin z dziećmi
w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego,

3) jest przyznawane zarówno obywatelom polskim, jak i wskazanym w DobStartR cu-
dzoziemcom.

Pojęcie cudzoziemca uprawnionego do świadczenia dobry start określono w § 2 pkt 2
DobStartR. Świadczenie dobry start przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) obywatelom UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii;
2) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów między-

narodowych o zabezpieczeniu społecznym;
3) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwole-

nia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa
w art. 127 CudzU, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem oby-
wateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa
członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich
przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw
trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

5) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o

ust. 1 CudzU, lub
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b) dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a DokPobytOb z ad-
notacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie UE, i gdy celem ich
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w cha-
rakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywa-
jącego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym
mowa w art. 3 pkt 13b CudzU przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie
180 dni,

c) jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający 9 miesięcy,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa
do świadczenia dobry start

2.1. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia dobry start, a także wydawania w tych sprawach
rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu
świadczenia

W 2018 r. w obszarze wsparcia dla rodziny na podstawie DobStartUch wprowadzono
nowy rodzaj świadczenia – świadczenie dobry start. Liczba uprawnionych, którzy mogą
skorzystać z tego świadczenia, będzie porównywalna do liczby osób uprawnionych do
świadczenia wychowawczego, a więc zdecydowanie wyższa niż dotychczasowa liczba
osób pobierających inne świadczenia – rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego. Przed
rozpoczęciem okresu świadczeniowego wyznaczona do realizacji tego zadania jednostka
pomocy społecznej powinna się więc do niego logistycznie przygotować. Jednostką tą jest
(§ 8 ust. 2 DobStartR):

1) jednostka organizacyjna gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie
świadczenia wychowawczego,

2) jednostka organizacyjna powiatu, w której prowadzone są postępowania w spra-
wie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowaw-
czego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a WspRodzU – w przypadku świadczenia
dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się bę-
dącą osobą usamodzielnianą.
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Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy, którym jest
(§ 3 pkt 4 DobStartR):

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie
dobry start;

2) starosta właściwy ze względu na miejsce:
a) zamieszkania osoby ubiegającej się świadczenie dobry start lub otrzymującej

świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej,
b) zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu

WspRodzU ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świad-
czenie dobry start,

c) siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opie-
kuńczo-terapeutycznej – w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej.

Do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania
w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyzna-
niu świadczenia dobry start organ właściwy (§ 8 ust. 3 DobStartR):

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta – może, w formie pisemnej, upoważnić swo-
jego zastępcę, kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej gminy, w któ-
rej prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;

2) starosta – może upoważnić kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej
powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowaw-
czego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w art. 115 ust. 2a WspRodzU – w przypadku świadczenia dobry start na dziecko
umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodziel-
nianą.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może również wyznaczyć do przyjmowania wnio-
sków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną, niż
wskazana w § 8 ust. 2 pkt 1 DobStartR, jednostkę organizacyjną gminy i upoważnić kie-
rownika lub inną osobę z tej jednostki do przyjmowania wniosków i załączników do wnio-
sków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz do przekazywania ich do jed-
nostki organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadcze-
nia dobry start (§ 8 ust. 4 DobStartR).

Ważne

Jeżeli postępowania w sprawach świadczenia dobry start prowadzone są w OPS, realizacja tych
zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także
naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecz-
nej (§ 8 ust. 5 DobStartR).
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2.2. Przygotowanie działu odpowiedzialnego za przyznanie
prawa do świadczenia dobry start

W pierwszym okresie świadczeniowym wnioski o ustalenie prawa do świadczenia do-
bry start będą przyjmowane w okresie od 1.8.2018 r. do 30.11.2018 r., a w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1.7.2018 r. do 30.11.2018 r. (§ 28 ust. 1
DobStartR). W kolejnych okresach termin ten ma być zachowany, czyli wnioski w wer-
sji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku, a w wersji
elektronicznej od 1 lipca.

W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie nowego okresu i na jego początku (tzw. go-
rący okres) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (i w związku z tym
również klientów) jest przyjmowanych znacznie więcej. Wiąże się to z koniecznością od-
powiedniego przygotowania działu (komórki). Przygotowanie działu (komórki) do no-
wych obowiązków, a później cyklicznie (raz na rok) do nowego okresu, oznacza m.in.
następujące zadania:

1) zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz z załącznikami (odpowied-
nimi oświadczeniami) – należy ustalić możliwą liczbę uprawnionych (liczba dzieci
uczęszczających do szkoły na terenie gminy), aby zaopatrzyć organ w odpowiednią
liczbę druków;

2) zamieszczenie na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń informacji niezbędnych
do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz informacji o koniecznych załączni-
kach, jakie muszą być złożone wraz z wnioskiem;

3) organizacja czasu pracy działu (komórki) odpowiedzialnego za świadczenie dobry
start;

4) oddelegowanie pracowników wyłącznie do prowadzenia postępowań administra-
cyjnych (uzależnione jest to od możliwości personalnych i liczby składanych wnio-
sków);

5) udzielanie informacji wnioskodawcom i pomoc pracowników działu (komórki),
którzy zajmują się świadczeniem dobry start – zadanie to wynika z niedoinfor-
mowania wnioskodawców oraz niezrozumienia przez nich wymagań dotyczących
przyznania świadczenia dobry start;

6) konieczność występowania do różnych instytucji w celu ustalenia niezbędnych do
rozpatrzenia wniosku informacji (danych), w tym również weryfikacja oświad-
czeń.

Przed każdym kolejnym okresem, na który będzie ustalane prawo do świadczenia do-
bry start, należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę wniosków wraz z załącznikami.
Warto więc przygotować zestawienie liczby wniosków złożonych w okresie poprzedzają-
cym nowy okres, w tym w szczególności w okresie od sierpnia do listopada poprzedniego
roku. Liczbę potrzebnych wniosków należy określić na podstawie danych z poprzedniego
okresu świadczeniowego z uwzględnieniem ewentualnych (planowanych) zmian, ma-
jących wpływ na liczbę osób uprawnionych do uzyskania prawa do świadczenia dobry
start. Ułatwi to zaplanowanie prawdopodobnej liczby wniosków i uchroni przed sytuacją,
w której w najbardziej niepożądanym momencie zabraknie niezbędnych druków.
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Takie rozwiązanie można zastosować przed nowym okresem, na który będzie ustalane
prawo do świadczenia dobry start, w 2019 r. Obecnie przed pierwszym okresem, na jaki
będzie ustalane prawo do świadczenia dobry start, należy w miarę możliwości ustalić
liczbę ewentualnych uprawnionych (liczba dzieci uczęszczających do szkoły na terenie
gminy). W kolejnych okresach, określając liczbę wniosków koniecznych do zamówienia,
należy również dokonać analizy liczby wniosków złożonych elektronicznie w poprzed-
nim okresie świadczeniowym.

Ważnym zadaniem są również działania informacyjne. Dobrym rozwiązaniem jest
przygotowanie zestawu informacji w formie „załącznika” dodawanego do wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, obejmującego informację o dokumentach,
które należy złożyć wraz z wnioskiem – analogicznie do świadczeń rodzinnych, z fun-
duszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego. Takie rozwiązanie nie wymaga
dużego nakładu pracy, a będzie sporym ułatwieniem, zwłaszcza w tzw. gorącym okre-
sie. Dodatkowo na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej warto umieścić
wzór wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Ponadto,
w związku z tym, że wnioski można składać również drogą elektroniczną, na stronie
warto umieścić informację o możliwości złożenia wniosku w ten sposób wraz ze wskaza-
niem, jak można tego dokonać. Na stronie internetowej można wprowadzić np. zakładkę
„jak załatwić sprawę”, dzięki której wnioskodawca zapozna się z warunkami przyznawa-
nia świadczenia dobry start oraz dowie się, jakie dokumenty powinien dostarczyć.

Ważne jest również to, aby pomagać w wypełnieniu wniosku, ale nie wyręczać wniosko-
dawców w tym zakresie. Pracownik zobowiązany jest udzielić wszelkich koniecznych in-
formacji dotyczących świadczenia dobry start – w tym wymogów, jakie muszą być speł-
nione do tego, aby starać się o jego przyznanie, nie może jednak podejmować za wnio-
skodawcę decyzji, czy w danej sytuacji są one spełnione. Należy zawsze zadbać również
o to, aby wniosek był wypełniony czytelnie oraz aby nie było żadnych wątpliwości co do
prawdziwości podpisu przy składaniu oświadczeń, a także, aby wnioskodawca potwier-
dził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z pouczeniem zawartym we wniosku.

Ważnym zadaniem jest odpowiednia organizacja czasu pracy działu (komórki) odpo-
wiedzialnego za świadczenie dobry start. W zależności od wielkości działu (komórki)
oraz spodziewanej liczby składanych wniosków zasadne wydaje się zaplanowanie czasu
pracy w taki sposób, aby klienci mieli jak najwięcej możliwości złożenia wniosku.

Jeżeli nawet wnioskodawcy otrzymają przykładowo wypełniony wniosek, najprawdopo-
dobniej i tak mogą mieć trudności z jego poprawnym wypełnieniem oraz zgromadzeniem
niezbędnych do przyznania świadczenia dobry start. Ważne jest więc, aby na początku
tzw. gorącego okresu (sierpień/wrzesień) pracownicy działu (komórki) byli dostępni
przez większość dni tygodnia. Takie rozwiązanie daje możliwość wyjaśnienia wielu nie-
ścisłości z wnioskodawcami na etapie składania wniosku, a co za tym idzie – umożli-
wia uzupełnienie braków przez wskazanie konkretnych dokumentów (w tym złożenie
stosownych oświadczeń), które nie zostały przez wnioskodawcę przedłożone. Wniosko-
dawcy mają w takiej sytuacji możliwość uzyskania informacji o niezbędnych dokumen-
tach na bieżąco, a nie w trybie wezwania do usunięcia braków formalnych, najczęściej
w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania do ich uzupełnienia. Ponadto w takich
przypadkach pracownicy działu (komórki) nie muszą tracić czasu na przygotowywanie
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takich wezwań. Natomiast na dalszym etapie tzw. gorącego okresu zasadne może być
wyznaczenie jakiegoś dnia (dni), tzw. dnia wewnętrznego, do przeprowadzenia postę-
powań administracyjnych i przygotowania projektów informacji oraz projektów decyzji
ich kończących w terminach wskazanych w DobStartR. Jest to oczywiście uzależnione
od indywidualnych możliwości każdej instytucji.

Kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyj-
nego oraz świadczenia wychowawczego pokazuje celowość oddelegowania jednego
(kilku) pracownika wyłącznie do prowadzenia postępowań administracyjnych,
ze względu na konieczność wypełniania ciążących na organie obowiązków wynikają-
cych z DobStartR – terminowego prowadzenia postępowania administracyjnego oraz
przygotowania stosownej informacji i ewentualnie decyzji administracyjnej (w razie od-
mowy ustalenia prawa do świadczenia dobry start). Należy stwierdzić, że wyłączenie jed-
nego z pracowników z bieżącej obsługi klientów i przyjmowania wniosków i poświęcenie
przez niego czasu na prowadzenie postępowań administracyjnych wszczętych przez zło-
żenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start ułatwia realizację obowiąz-
ków, o których wspomniano wcześniej. Takie rozwiązanie daje możliwość kontrolowania
na bieżąco kompletności składanych wniosków (w razie stwierdzenia jakichkolwiek nie-
prawidłowości możliwe jest szybkie wystosowanie wezwania do usunięcia braków for-
malnych) i ich rozpatrzenia w terminach określonych w DobStartR.

3. Trudności, jakie mogą wystąpić w związku
z przyznawaniem prawa do świadczenia dobry start

3.1. Postępowanie w razie stwierdzenia braków formalnych

W składanych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą występo-
wać braki formalne. W razie stwierdzenia braków formalnych – polegających na:

1) nieprawidłowym wypełnieniu wniosku – zgodnie z § 26 ust. 1 DobStartR należy
wezwać wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrze-
nia (wzór 4.1.1 – wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia złożonego wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start);

2) niedostarczeniu wymaganych prawem dokumentów lub niezłożeniu stosownego
oświadczenia – zgodnie z § 26 ust. 2 DobStartR należy wezwać wnioskodawcę do
dostarczenia brakujących dokumentów lub do złożenia stosownych oświadczeń
w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozosta-
wienia wniosku bez rozpatrzenia (wzór 4.1.2 – wezwanie do usunięcia braków for-
malnych złożonego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start).

Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w terminie określonym w wezwa-
niu, organ wydaje zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (wzór 4.3 –
zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia). Jeżeli wnioskodawca złoży
niepoprawnie wypełniony wniosek oraz dodatkowo nie złoży stosownych dokumentów
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lub oświadczeń, organ wzywa go do uzupełnienia braków formalnych oraz poprawienia
lub uzupełnienia wniosku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (wzór 4.1.3 – wezwanie do usunięcia braków
formalnych oraz do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świad-
czenia dobry start).

Zdarzają się również takie sytuacje, gdy wnioskodawca przychodzi, dzwoni lub ewen-
tualnie przesyła pisemną informację, zawiadamiając, że nie może dostarczyć wymaga-
nych dokumentów (np. orzeczenia o niepełnosprawności, karty pobytu, orzeczenia sądu
o opiece naprzemiennej) w terminie wyznaczonym w wezwaniu do usunięcia braków
formalnych, ponieważ oczekuje na wystawienie takiego dokumentu. Organ jest zobowią-
zany przyjąć takie oświadczenie i jednocześnie zobowiązać wnioskodawcę do dostarcze-
nia brakującego dokumentu niezwłocznie po jego uzyskaniu.

3.2. Brak możliwości załatwienia sprawy w terminie

3.2.1. Przedłużenie terminu załatwienia sprawy

Brak możliwości załatwienia sprawy w terminie może być spowodowany wieloma czyn-
nikami – formalnymi, a także obiektywną niemożnością załatwienia sprawy ze względu
na nieuzyskanie wszelkich niezbędnych do jej rozpatrzenia i zakończenia postępowania
informacji i danych (w tym zaświadczeń z innych instytucji).

Terminy załatwienia sprawy w toku postępowania administracyjnego zostały określone
w art. 35 KPA. W art. 36 KPA przewidziano możliwość przedłużenia takiego terminu
w uzasadnionych sytuacjach. W takim przypadku konieczne jest jednak poinformowanie
strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wskazanie nowego terminu jej załatwienia
(wzór 4.4 – zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy).

3.2.2. Wniesienie ponaglenia przez stronę postępowania

Od 1.6.2017 r. możliwe jest wniesienia ponaglenia przez stronę postępowania (art. 37
KPA). Rozwiązanie to daje stronie możliwość „przyspieszenia” postępowania administra-
cyjnego, jeżeli wystąpią określone w tym przepisie warunki. Założeniem jest możliwość
„pilnowania” przez stronę terminowości prowadzonego postępowania – co wydawać się
może rozwiązaniem w określonych sytuacjach właściwym. Zgodnie z art. 37 § 1 KPA stro-
nie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) sprawy nie załatwiono w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szcze-
gólnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA – bezczynność (art. 37
§ 1 pkt 1 KPA);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
– przewlekłość (art. 37 § 1 pkt 2 KPA).

Strona wnosi ponaglenie do organu wyższego stopnia (SKO) za pośrednictwem organu
prowadzącego postępowanie administracyjne (art. 37 § 3 pkt 1 KPA) lub do organu
prowadzącego postępowanie administracyjne, jeżeli nie ma organu wyższego stopnia
(art. 37 § 3 pkt 2 KPA). Strona wnosząca ponaglenie musi uzasadnić jego wniesienie –
zgodnie bowiem z art. 37 § 2 KPA ponaglenie zawiera uzasadnienie.
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Jeżeli strona wniesie ponaglenie, organ prowadzący postępowanie administracyjne jest
zobowiązany przekazać je organowi wyższego stopnia (SKO) bez zbędnej zwłoki, nie
później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania (art. 37 § 4 KPA). Wraz z ponagleniem
organ przekazuje niezbędne odpisy akt sprawy, które mogą zostać sporządzone w formie
dokumentu elektronicznego.

Ważne

Przekazując ponaglenie, organ jest zobowiązany do niego się ustosunkować. Należy przedstawić
wszystkie obiektywne przesłanki, które miały wpływ na bezczynność organu lub przewlekłe pro-
wadzenie przez niego postępowania (w tym również działania strony) lub wykazać, że nie miały
one miejsca.

Organ wyższego stopnia (SKO) rozpatruje ponaglenie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzy-
mania (art. 37 § 5 KPA). Skutkiem takiego rozpatrzenia jest wydanie przez organ wyż-
szego stopnia (SKO) postanowienia, w którym:

1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewle-
kłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miej-
sce z rażącym naruszeniem prawa (art. 37 § 6 pkt 1 KPA);

2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając

termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone (art. 37 § 6
pkt 2 lit. a KPA); należy pamiętać, że jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy
nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postę-
powania, nieznane w momencie wyznaczania terminu, organ rozpatrujący po-
naglenie może z urzędu zmienić postanowienie i wyznaczyć dłuższy termin
zakończenia postępowania (art. 37 § 7 KPA),

b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub
przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających
bezczynności lub przewlekłości w przyszłości (art. 37 § 6 pkt 2 lit. b KPA).

Zgodnie z art. 38 KPA pracownik organu administracji publicznej podlega odpowie-
dzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej
w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do jej załatwienia. Ważne jest
zatem pilnowanie terminów w prowadzonych postępowaniach i dokumentowanie każ-
dej czynności związanej z jego przedłużeniem (uzupełnienie braków formalnych, popra-
wienie wniosku przez wnioskodawcę, złożenie dodatkowego oświadczenia przez wnio-
skodawcę).

3.3. Zawieszenie postępowania

W toku postępowania administracyjnego organ może stwierdzić, że nie jest możliwe
jego zakończenie, np. ze względu na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
przez inny organ lub sąd.
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W art. 97 § 1 KPA wymieniono pięć przypadków, w których możliwe jest zawieszenie po-
stępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne można zawiesić w razie:

1) 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 bezprzedmio-
towe (art. 105 KPA),

2) śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
3) utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynno-

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

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,
5) na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli stroną postępowania jest

podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 BankFGwU.

Organ może zawiesić postępowanie administracyjne, jeżeli wystąpi o to strona, na której
żądanie zostało ono wszczęte (art. 98 § 1 KPA). Nie może takiemu zawieszeniu sprzeciwić
się żadna z innych stron i nie może ono zagrażać interesowi społecznemu.

Jeżeli organ stwierdzi zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 97 § 1
KPA, powinien wydać postanowienie, w którym zawiesi toczące się postępowanie admi-
nistracyjne. Na takie postępowanie stronie służy zażalenie.

4. Wzory

4.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych

4.1.1. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia dobry start

Stan faktyczny: Anna Kowalska, składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia do-
bry start, nie złożyła podpisów pod pouczeniem na końcu wniosku. Organ wezwał wnio-
skodawczynię do uzupełnienia wniosku.
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..................., dnia ...................

Prezydent Miasta

OPS/......... /18

Pan/Pani

..............................................

ul. .........................................

..–... ......................................

Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz
na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ...................  nr .......... z dnia .........., udzielonego
zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ......................... , do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym
decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start,

wzywam

Pana(-nią), jako osobę wnioskującą o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, do uzupełnienia
wniosku – brak podpisu w części ...................................... oraz pod pouczeniem.

Powyższe należy uzupełnić osobiście w Dziale Świadczenia Wychowawczego i Świadczenia „Dobry
start” (pok. nr ...................... ) albo w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w ......................
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

Pouczenie

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji rządowego programu „Dobry start” w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wnio-
sku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do jego poprawienia lub
uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

......................................

(podpis)                 

Wykonano 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat

2. ......................................


