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()dpu\\iadajac na pismo znak /55 5 )„0/201 4!Jt / dnia X k\\ielnia 2014 r.

aiuttk pr zna ania In tai \cj y.apomoui z tytułu ni” dzenia si dziecka na pkk[a\\ ic

ita\\ \ / dnia 2X I kiopada 2U03 O \\ iadczeniach rodzinnych ( tj. I)i. I i 201 3 r

poz. I 4(. upi”rjmie inhrmuję:

)d I st\ czuja 2013 u. pruo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ie dziecka

iy becik eeo L uialeznionc jest od kryterium doehodo\\ego. kidre \\ \ nosi I 022 zł rielw

ile CC/fllC przeliczeniu na sob rodzime.

lrz\ ustaaniu praa do jednorazow ej zapomogi z tytułu urodzenia ie d”iccka:

utaianiu składu rodzin\ i obliczaniu dochodu, nie mu zastosowania att. 7 pkt 5 utaa

O 5\\ Ltde”cniach rodtinn\ch. ktdry stanow L że zasiłek rodzinn\ a tym samym dodatki do

kS zai 1k u (jednorazo\ya /ap( )fllOgU fliC jest dodatkiem do zasiłku rodzi mego P

nie pry” sługują. jeżeli oobu samotnie y cho\\ ująca dzieci nie ma zasądzon\ch aIiluent\\ od

drugieo rodzica. ch\ ba że: drugi / rodzicó\\ dziecka nie żyje, ojciec dyiecka jest nic,nan

uh p a od/t\ o u ustalenie iadczenia alimentacyj nego od drugiego / rod/ico\\ zostało

\\ zy iaz.kn / /„zym. przepis utułeżniąjący prayo do ś iadcienia rodzinnego od

LonieL „flosc I zuadzenia al i,ueiitdy na 17CL! dziecka od drugieo rodzica mu !aho\\ unie

ił\ uaaIaniu pra u do zasiłku rodzinnego w s\tuacj L gdy o zusiłel\ md/inn\ ubiega

oha il”!Wtflie \\ \ cho ujacu dziecko tdelnicja osoh samotnie \y\cho\\ ujacej dzecko

!u\,il”ia jest y art. 3 pkt 1 7a ustaw \ ).



W sytuacji. gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. o której

stanowi art. I b ww. ustaw y. W\ stępuje osoba, która jest osob samotnie w chow ującą

dziecko (bez względu na takt ustalenia. bądź nie. ojcostwa dziecka). przepisy ww. ustawy nie

uiale2niaj prz\ znania tego sw iadczenia od w pisania drugiego rodzica do składu rodzin\ . ani

od zasadzenia a]imentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Jeśli jednak rodzie dziecka ubiegający się o przyznanie ww świadczenia w\chowuje

dziecko wspólnie z lego drugim rodzicem. a więc nie jest osoba samotnie w \cho\yujaca

dziecko w rozumieniu art. 3 pkt I 7a ustaw y o swiadezeniach rodzinn\cli. organ \\ laściw \ ma

obow iazek ustalić. Cz\ spełnione jest kryterium dochodowe z uwzględnieniem w składzie

rodyin\ ulw dwoja rodziców i ich dochodów co wynika z art. 3 pkt 2. 2a i 16 \•\w . ustaw\

\ spa ie pani Agnieszki M.. której dotycz\ przywołane przez Pana Rzecznika

pismu MPiPS znak: DSR—Iy—82—l—iW/1 4 z dnia 23 stycznia 2014 r., organ właściwy

realizując\ świadczenia rodzinne. tj. burmistrz Pruszkowa reprezen[owan\ przez

O\\ ażnioneeo pacow nika M iejskieo Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkow ie. jak

wynika / dalszej korespondencji MPiPS z \ w. osoba. nie stosuje nieprawidłowej w\kładni

przepisów ustaw y o świadczeniach rodzinn\ ch i nie żąda udokumcnto\ania dochodów

drugiego z rodzicó\ dziecka w sytuacji. gdy dziecko jest \ycho\\ \ wafle przez osobę

samotnie w \ chow uj aca dziecko. W opisanej spraw ic. żądanie udokumentow ania s tuacj i

dochodow ej także ojca dziecka w nika z ltktu. iż w ocenie ww. organu właściwego.

ubiegajaca sic o jednorazowa zapomogę matka dziecka. wychowuje dziecko wspólnie z jego

ojcem. a wiec nie jest osobą samotnie w \chow ującą dziecko.

Jcdnocyesnie uprzejmie informuję, że Minister Prac\ i Polityki Spoleczne nie jest

organem ustalajacun prawo do świadczeń rodzinnych. ani nie posiada upraw nień do

dokon\ w ania w iażacej wykładni przepisow prawa.

)stateczna ocena okoliczności ind\widualnej spra\yy. tj. rozpatrzenie wniosku stron\

o ustalenie pi-awa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (czy też

jakiegokolwiek innego świadczenia rodzinnego) oraz ustalenie w sz\stkich istotnych

okoliczności spraw - \„\ szczególności ustalenie. czy strona jest ()sobą samotnie

wychowujaca dziecko w rozumieniu art .3 pkt 1 7a ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

należ\ do kompetencji organu w [aściwego. tj. wójta. burmistrza lub prcz\ denta miasta

w laściw ego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegajacej się (łub upow ażnionego

kierow nika”pracownika ośrodka pomocy społecznej).
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