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1  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 

992 z późn. zm.)
2  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694)

1. Wstęp. 
Samotne rodzicielstwo to sytuacja wy-

stępująca bardzo często w Polsce. Niestety 
najczęściej jest to sytuacja przymusowa, 
a nie kwestia wyboru. Samotne dziecko 
często jest wychowywane przez matkę, 
chociaż z prawnego punktu widzenia te 
same prawa przysługują ojcu dziecka lub 
prawnemu opiekunowi. Materialną pod-
stawę prawną przyznawania świadczeń 
rodzinnych stanowi ustawa z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych1, która określa warunki nabywania 
prawa do tych świadczeń oraz zasady ich 
ustalania, przyznawania i wypłacania. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych świadczenia rodzinne przysługują: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzecz-
pospolitą Polską umów dwustron-
nych o zabezpieczeniu społecznym, 

c) przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwo-
lenia na pobyt rezydenta długoter-
minowego Wspólnot Europejskich, 
zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielonego w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach2, 
zgody na pobyt tolerowany lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 
jeżeli zamieszkują z członkami ro-
dzin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Świadczenia rodzinne przysługują ww. 
osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres za-
siłkowy, w którym otrzymują świadczenia 
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rodzinne, chyba że przepisy o koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy międzynarodo-
we o zabezpieczeniu społecznym stano-
wią inaczej. Zgodnie z definicją zawartą 
w przepisie art. 3 pkt 15a ww. ustawy, 
ilekroć jest w niej mowa o: „przepisach 
o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego”, oznacza to rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 
1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracow-
ników najemnych, osób prowadzących 
działalność na własny rachunek i do 
członków ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie3. oraz rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 
1972 r. w sprawie wykonywania rozpo-
rządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, 
osób prowadzących działalność na wła-
sny rachunek i do członków ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie4. 
Niniejszej regulacji wynika, że prawo do 
świadczeń rodzinnych w polskim syste-
mie zabezpieczenia społecznego nie jest 
uzależnione ani od tego, czy ubiegająca 
się o nie osoba jest osobą zatrudnioną, 
czy też podlega ubezpieczeniu.

W myśl art. 20 ust. 1 i 2 powołanej 
ustawy - organ właściwy, czyli wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania oso-
by ubiegającej się o świadczenie (art. 3 pkt 
11 cytowanej ustawy) prowadzi zadania 
w zakresie świadczeń rodzinnych, jako za-
dania zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej. Jednakże w sprawach świadczeń 
rodzinnych realizowanych w związku 

z koordynacją systemów zabezpieczenia 
społecznego - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 
oraz art. 23 a w/w ustawy - decyzje wydaje 
marszałek województwa, który pełni rów-
nież funkcję instytucji właściwej w związ-
ku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej 
w koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w przypadku przemieszcza-
nia się osób w granicach Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 
1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w spra-
wie stosowania systemów zabezpiecze-
nia społecznego w stosunku do pracow-
ników najemnych, osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz 
członków ich rodzin przemieszczających 
się we Wspólnocie oraz rozporządzenia 
wykonawczego do ww. rozporządzenia 
nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. została 
uregulowana koordynacja systemów za-
bezpieczenia społecznego.

Powyższe akty prawne pozwalają na 
wyeliminowanie skutków podlegania 
różnorodnym systemom zabezpieczenia 
społecznego różnych państw, również 
w związku ze zmianami miejsca pobytu 
lub zamieszkania. 

Rozporządzenie Rady nr 1408/71 stosu-
je się do pracowników najemnych lub do 
osób prowadzących działalność na wła-
sny rachunek, lub do studentów, którzy 
podlegają lub podlegali ustawodawstwu 
jednego lub kilku Państw Członkowskich 
i są obywatelami jednego z Państw Człon-
kowskich lub są bezpaństwowcami, lub 
uchodźcami zamieszkałymi na teryto-
rium jednego z Państw Członkowskich, 
jak i do członków ich rodzin i do osób po-
zostałych przy życiu. 
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Określenie „członek rodziny” ozna-
cza każdą osobę określoną lub uznaną 
za członka rodziny, lub określoną jako 
członek gospodarstwa domowego przez 
ustawodawstwo, na mocy którego udzie-
lane są świadczenia, lub w przypadkach 
określonych w art. 22 ust. 1 lit. a i w art. 
31 przez ustawodawstwo Państwa Człon-
kowskiego, na którego terytorium ta oso-
ba zamieszkuje; jednakże, jeżeli to usta-
wodawstwo uznaje za członka rodziny 
lub członka gospodarstwa domowego 
jedynie osoby wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące z pracownikiem najem-
nym lub osobą prowadzącą działalność 
na własny rachunek, lub studentem, wa-
runek ten uważa się za ukończony, jeżeli 
osoba, o której mowa, pozostaje głównie 
na utrzymaniu tej osoby. 

Na wstępie należy wskazać, iż świad-
czenia rodzinne tworzą odrębną, wyspe-
cjalizowaną i samodzielną część systemu 
zabezpieczenia społecznego. Zaś celem 
ustawy o postępowaniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych i zaliczce alimen-
tacyjnej jest dyscyplinowanie osób zo-
bowiązanych do alimentacji oraz pomoc 
publiczną w postaci zaliczki alimentacyj-
nej5. Nieprawidłowe jest utożsamianie 
podstawy ustalania kryterium przyzna-
wania świadczeń rodzinnych z zasadami 
jakie są charakterystyczne dla świadczeń 
publicznych6.

Świadczenia rodzinne obejmują katego-
rię „świadczeń rodzinnych” zdefiniowa-
nych w art. 1 lit. u) rozporządzenia Rady 

(EWG) Nr 1408/71, a tym samym świad-
czenia rodzinne przyznawane w oparciu 
o ustawę o świadczeniach rodzinnych są 
świadczeniami, które podlegają koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego w trybie rozporządzeń Rady (EWG) 
Nr 1408/71 i Nr 574/727.

Za decyzję uznaniową nie można trak-
tować decyzję w przedmiocie przyznania 
świadczeń rodzinnych. Podejmując roz-
strzygnięcie w tym zakresie organ obo-
wiązany jest dokonać ustaleń, a następ-
nie wydać decyzję, uwzględniając wska-
zane w ustawie okoliczności. Nie ma tutaj 
zatem swobody organu co do uznania, 
że pomimo niespełnienia ustawowych 
przesłanek, świadczenie rodzinne można 
przyznać również z uwagi na zaistniałą 
trudną sytuację finansową, społeczną lub 
prawną strony. Należy pamiętać, że zasił-
ki rodzinne są formą pomocy państwa dla 
rodzin i tylko mogą być przyznane wtedy, 
gdy rodzice nie mogą sami zaspokoić po-
trzeb bytowych swoich dzieci8.

2. Rodzaje śWiadczeń
Zgodnie z art. 2 ustawy o świadcze-

niach rodzinnych świadczeniami rodzin-
nymi są: 
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasił-

ku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielę-

gnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 
oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na 
podstawie art. 22a;
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4) jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka.
W definicji pojęcia „rodziny” z art. 3 

pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzin-
nych ustawodawca posłużył się zwrotem 
„odpowiednio” wskazując na różnych 
członków rodziny. Przytoczona definicja 
pojęcia „rodzina” musi uwzględniać ten 
zwrot, bowiem ustawodawca świado-
mie zastosował w/w termin i nadał mu 
takie znaczenie prawne, mające za zada-
nie ułatwienie „odkodowania” zawartej 
w tym przepisie normy prawnej. Rodziną 
są m.in. rodzice dzieci, którzy wspólnie te 
dzieci wychowują. Bez wpływu na ustale-
nie osób zaliczających się do członków ro-
dziny, w rozumieniu ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, pozostaje okoliczność 
niepozostawania w konkubinacie z ojcem 
swoich dzieci, czy też nieprowadzenia 
z nim wspólnego gospodarstwa domo-
wego. Rozłam w relacjach osobistych po-
między matką a ojcem jej dzieci nie sta-
nowi wystarczającej podstawy by przy-
jąć, iż przestał on stanowić rodzinę dla 
tych dzieci. Zamieszkanie w oddzielnym 
pokoju i brak dochodów ojca, a przez to 
brak partycypacji w utrzymaniu rodziny 
nie dowodzi, iż matka z ojcem przestali 
wspólnie gospodarować9.

Ustawodawca określając pojęcie rodzi-
ny uwzględnia status prawny, nie zaś 
stan faktyczny10.

Jedną z podstawowych przesłanek zali-
czenia dziecka do „rodziny” na potrzeby 
przyznawania świadczeń rodzinnych jest 

fakt pozostawania dziecka na utrzymaniu 
rodziców lub opiekuna faktycznego. Przy 
tym przez „osoby pozostające na utrzy-
maniu” ustawa nakazuje rozumieć człon-
ków rodziny utrzymujących się z połączo-
nych dochodów tych osób (art. 3 pkt 12 
u.ś.r.)11.

Konstytucja nie zwalnia rodziny z odpo-
wiedzialności za swoje utrzymanie. Z za-
sady subsydiarności, której wyraz daje 
np. art. 72 ust. 2 i preambuła Konstytucji 
RP wynika, że Państwo udziela pomocy 
dopiero wówczas, gdy rodzina sama nie 
jest w stanie zapewnić sobie środków na 
utrzymanie. W konsekwencji, jeżeli rodzi-
na uzyskuje określone dochody przekra-
czające limit ustawowy nie może otrzy-
mać pomocy Państwa12. 

Zasadą jest utrzymywanie się poszcze-
gólnych osób w oparciu o własne środki. 
Pomoc Państwa ma charakter akcesoryj-
ny i świadczona jest tym osobom, które 
we własnym zakresie nie potrafią za-
spokoić swych podstawowych potrzeb. 
Konsekwencje dobrowolnej dyspozycji 
gospodarstwem rolnym lub jego częścią 
(zwłaszcza w drodze czynności nieod-
płatnej jaką jest darowizna) nie mogą być 
przerzucane na Państwo. Osoba podejmu-
jąca decyzję o wyzbyciu się nieodpłatnie 
części swego majątku nie powinna spo-
dziewać się, że czynność taka spowoduje 
uruchomienie dla niej pomocy z środków 
publicznych. Nie narusza zatem przepi-
sów Konstytucji RP unormowanie, które 
zbycia gospodarstwa rolnego nie uznaje 
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za „utratę dochodu” mającą wpływ na 
ustalenie prawa do świadczenia rodzin-
nego13.

2.1. zasiłek Rodzinny jako głóWne 
śWiadczenie.

Najwyższym prawem w strukturze źró-
deł prawa jest Konstytucja Rzeczpospoli-
tej Polskiej i dlatego należy stosować ją 
bezpośrednio, chyba że Konstytucja sta-
nowi inaczej (na co wskazuje jej art. 8), 
a przede wszystkim w sferze praw i wol-
ności jednostki.

W art. 72 ust. 1 zd. 1 i ust. 2 Konsty-
tucji RP zapisano, że Rzeczpospolita Pol-
ska zapewnia ochronę praw dziecka. 
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej 
ma prawo do opieki i pomocy władz pu-
blicznych. Konstytucja nie ogranicza się 
więc do zapewnienia dziecku ochrony, 
ale wprowadza też prawo do żądania od 
organów władzy publicznej opieki i po-
mocy. Pomoc władz publicznych jest nie-
zbędna w przypadku dziecka pozbawio-
nego opieki rodzicielskiej, więc art. 72 
ust. 2 nakłada na władze publiczne tego 
rodzaju obowiązek14.

Zasiłek rodzinny mieści się w kategorii 
świadczeń rodzinnych zdefiniowanych 
w art. 1 lit. u) i) rozporządzenia Rady nr 
1408/71. Świadczenia te są świadczenia-
mi, które podlegają koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego w try-
bie rozporządzenia Rady nr 1408/71. 

Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzin-
ny, powinna legitymować się wyrokiem 
opiewającymi na zasądzenie alimentów 

od obojga rodziców. Jej obowiązkiem 
jest uprzednie wytoczenie powództwa 
przeciwko obojgu rodzicom, gdyż ogra-
niczenie się do pozwania jedynie jednego 
z rodziców niweczy prawo do zasiłku ro-
dzinnego. Jeżeli jednak osoba ubiegająca 
się o zasiłek pozwała oboje rodziców, to 
oddalenie powództwa o alimenty wobec 
rodziców, bądź rodzica, czyni zasadnym 
dokonywanie wykładni przepisu art. 3 pkt 
13 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
i nakłada na organy obowiązek zbadania 
stanu faktycznego, pod kątem przyznania 
prawa do zasiłku rodzinnego, w sytuacji 
np. braku środków rodziców zobowiąza-
nych do alimentacji. Oddalenie powódz-
twa nie pozbawia prawa do zasiłku, lecz 
nakłada na organy obowiązek zbadania 
przyczyn takiej decyzji sądu15.

Ustawodawca ograniczył dostępność 
osób odpowiedzialnych za utrzymanie 
dziecka do świadczeń rodzinnych, w szcze-
gólności do zasiłku rodzinnego, który ma 
celu częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych z utrzymaniem dziecka, również 
w sytuacji, gdy np. władza rodzicielska 
ojca jest ograniczona. Powierzenie przez 
Państwo bieżącej pieczy nad dzieckiem 
oznacza również podjęcie w ramach tej 
opieki obowiązków w zakresie wychowa-
nia dziecka, ale także zapewnienia mu bez-
pieczeństwa, zdrowia, wyżywienia, szkoły, 
utrzymania (a więc również dochodzenia 
należnych dziecku świadczeń, w tym za-
siłku rodzinnego), czyli wszystkiego tego, 
co łączy się z faktycznym, codziennym 
sprawowaniem opieki na dzieckiem16.
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Pod pojęciem „pełne utrzymanie” mieści 
się zaspokojenie wszystkich uzasadnio-
nych podstawowych potrzeb życiowych 
osoby uprawnionej, nie tylko w zakresie 
wyżywienia, mieszkania, opieki, ale także 
innych potrzeb, choćby na minimalnym 
poziomie. Do takich potrzeb niewątpliwie 
należy także zapewnienie stosownego do 
pór roku ubrania, obuwia, środków czy-
stości, przyborów szkolnych, a także do-
jazdów. Na pełne koszty utrzymania da-
nej osoby (dziecka) składają się nie tylko 
koszty związane z pobytem w placówce 
- ośrodku szkolenia i wychowania w dni 
nauki tj. od poniedziałku do piątku17.

Ograniczenia w dostępności do zasił-
ku rodzinnego, na podstawie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych dla osoby 
sprawującej pieczę bieżącą nad dziec-
kiem, na mocy prawomocnego orzecze-
nia sądu rodzinnego, godzą w interes 
dziecka, chroniony Konstytucją i umową 
międzynarodową, co pozwala na wywie-
dzenie owego uprawnienia wprost z po-
stanowień Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej i Konwencji o Prawach Dziecka18.

Rzeczywisty dochód rodziny decyduje 
o przyznaniu świadczenia rodzinnego, ro-
zumiany jako miesięczny przeciętny do-
chód członków rodziny uzyskany w skali 
roku kalendarzowego. Zatem dochód ro-
dziny ma zastosowanie również w przy-
padku utraty bądź uzyskania dochodu po 
roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy19.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy zasiłek ro-
dzinny przysługuje osobom, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 (tekst jedn.: 

rodzicom, jednemu z rodziców albo opie-
kunowi prawnemu dziecka bądź też opie-
kunowi faktycznemu dziecka), do ukoń-
czenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę 

w szkole lub w szkole wyższej i legitymu-
je się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rozpatrując przesłankę z ust. 1 pkt 2 

powyższego przepisu podnieść należy, że 
zgodnie z definicją szkoły zawartą w art. 3 
pkt 18 ustawy, należy przez nią rozumieć 
szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę 
ponadpodstawową i ponadgimnazjalną 
oraz szkołę artystyczną, w której realizo-
wany jest obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy, specjalny ośrodek wycho-
wawczy dla dzieci i młodzieży wymaga-
jących stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy i wychowania oraz 
ośrodek umożliwiający dzieciom i mło-
dzieży upośledzonym umysłowo w stop-
niu głębokim realizację obowiązku szkol-
nego i obowiązku nauki.

Art. 6 ust. 1a ustawy stanowi podsta-
wę przyznania prawa do zasiłku rodzin-
nego osobie uczącej się - w rozumieniu 
art. 3 pkt 13 tejże ustawy - w szkole lub 
w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia. Przepis ten nie-
odzowny jest z w art. 3 pkt 13 ustawy de-
finicją legalną osoby uczącej się zawartą 
w art. 3 pkt 13 w/w ustawy. Osoba ucząca 
się oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, 
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niepozostającą na utrzymaniu rodziców 
w związku z ich śmiercią lub w związ-
ku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową prawa do alimentów z ich 
strony. Z przepisu wynika, że podmiotem 
legitymowanym do wystąpienia z wnio-
skiem o przyznanie na jego podstawie 
prawa do zasiłku rodzinnego jest oso-
ba ucząca się i spełniająca odpowiednie 
z tego przepisu przesłanki.

Przewidziane w art. 8 ustawy dodatki do 
zasiłku rodzinnego przyznane być mogą 
wyłącznie w sytuacji, gdy na dziecko przy-
znany został zasiłek rodzinny, nie mają 
one bowiem samodzielnego charakteru20.

Osoba ucząca się i pełnoletnia, która po-
zostaje na utrzymaniu chociażby jednego 
z rodziców, nawet gdy uczy się w szkole 
wyższej, nie spełnia przesłanek definicji 
„osoby uczącej”, mając powyższe na uwa-
dze nie przysługuje jej określone w art. 6 
ust. 1a prawo do zasiłku21.

Zasiłek rodzinny powinien być przy-
znawany dopiero po wyczerpaniu drogi 
sądowej o zasądzenie świadczeń alimen-
tacyjnych od drugiego z rodziców, takie 
jest założenie art. 7 pkt 5 . Ustawodawca 
przyjął, że to rodzice w pierwszej kolej-
ności powinni łożyć na utrzymanie dziec-
ka i tylko wtedy, gdy sąd rodzinny ustali 
prawomocnym wyrokiem, że z jakichś po-
wodów nie jest uzasadnione zasądzenie 
świadczeń alimentacyjnych od drugiego 
z rodziców i powództwo o alimenty od-
dali, można ubiegać się o zasiłek rodzin-

ny na podstawie ustawy świadczeniach 
rodzinnych22.

2.2. dodatki do zasiłku Rodzinnego 
oRaz inne śWiadczenia

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych do zasiłku rodzinnego 
przysługują dodatki tj. dodatki z tytu-
łu urodzenia dziecka, opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, samotnego wychowy-
wania dziecka, wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawne-
go, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania.

Powyższe dodatki do zasiłku rodzinne-
go uwarunkowane są od istnienia prawa 
do zasiłku rodzinnego, skąd też w razie 
braku prawa do zasiłku nie można otrzy-
mać dodatku23. Zatem konstrukcja art. 
8 oznacza, że objęte nim dodatki nie są 
świadczeniami samodzielnymi, ale są wy-
płacane łącznie z zasiłkiem rodzinnym24.

Ustawodawca określił przy tym zasa-
dy weryfikacji świadczeń rodzinnych, 
przewidując, że kwoty, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz wysokość 
świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem jed-
norazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka wypłacanej przez gminy, pod-
legają weryfikacji co 3 lata, z uwzględ-
nieniem wyników badań progu wsparcia 
dochodowego rodzin przedstawianego 
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przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
(art. 18 ust. 1 i 2 ustawy). Sposób ustala-
nia progu wsparcia dochodowego rodzin 
określa rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r.25 re-
gulujące: sposób ustalania progu wsparcia 
dochodowego rodzin, grupy wydatków 
i ich zakres oraz źródła danych i okres, z ja-
kiego przyjmuje się wysokość cen towarów 
i usług. Propozycje wysokości kwot, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, pro-
pozycje wysokości świadczeń rodzinnych, 
wyniki badań progu wsparcia dochodowe-
go rodzin, informację o realizacji świadczeń 
rodzinnych za okres od poprzedniej wery-
fikacji, w tym liczbę osób otrzymujących 
świadczenia rodzinne oraz wydatki na 
ten cel w poszczególnych latach, a także 
informację o sytuacji dochodowej rodzin 
posiadających dzieci na utrzymaniu Rada 
Ministrów przedstawia Trójstronnej Ko-
misji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 
Komisja ta uzgadnia wysokość kwot, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, oraz 
wysokość świadczeń rodzinnych, a w razie 
niedokonania uzgodnienia wartości te usta-
lane są przez Radę Ministrów na poziomie 
nie niższym niż wynikało to z przedstawio-
nych propozycji. Trybunał Konstytucyjny 
zauważa przy tym, że wysokość zasiłku ro-
dzinnego od 1 listopada 2009 r. (pierwotnie: 
od 1 września 2009 r.) nie może być niższa 
niż 40% wartości koszyka żywnościowego, 
przy czym przez „koszyk żywnościowy” 
rozumie się asortyment artykułów spożyw-
czych, określony wartościowo i ilościowo 
w badaniach progu wsparcia dochodowego 
rodzin, których spożycie jest niezbędne do 
prawidłowego rozwoju dziecka w określo-
nym wieku.

W odniesieniu do sposobu ukształtowa-
nia prawa do zasiłku rodzinnego i zwią-
zanych z nim dodatków wskazać należy 
na pewien mankament przyjętych przez 
ustawodawcę rozwiązań. Zauważmy bo-
wiem, że gdy dochód określonej rodziny 
nie przekracza przewidzianego w prze-
pisach prawnych progu, takiej rodzinie 
przysługuje nie tylko zasiłek rodzinny, 
lecz także - w razie spełnienia pewnych 
uzupełniających przesłanek, niezwiąza-
nych już jednak z dochodem - liczne do-
datki do tego zasiłku. Rodziny, których do-
chód, choćby nieznacznie, przekracza od-
powiedni próg, nie otrzymują natomiast 
ani zasiłku rodzinnego, ani dodatków do 
niego26. W opinii Trybunału Konstytu-
cyjnego, przedstawiona regulacja budzi 
istotne zastrzeżenia, jako że nie wydaje 
się sprawiedliwe, by z jednej strony do-
puszczać kumulację wielu świadczeń na 
rzecz kategorii rodzin z najniższym do-
chodem na osobę w rodzinie, a z drugiej 
strony całkowicie pozbawiać tych świad-
czeń kategorię rodzin z niskim, chociaż 
relatywnie nieco wyższym dochodem na 
osobę w rodzinie. Konsekwencją takiego 
uregulowania może być bowiem sytuacja, 
gdy kondycja finansowa rodzin spełniają-
cych kryterium dochodowe po uzyskaniu 
wzmożonego wsparcia ze strony państwa 
jest lepsza niż kondycja finansowa rodzin 
niespełniających, w mniejszym lub więk-
szym stopniu, kryterium dochodowego, 
które to rodziny nie otrzymują żadnej po-
mocy. Trybunał Konstytucyjny poddaje za-
tem ustawodawcy pod rozwagę celowość 
dokonania stosownych zmian w ustawie, 
polegających na wprowadzeniu np. dwóch 
progów dochodu, w wypadku których: (1) 
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przekroczenie pierwszego (niższego) wy-
kluczałoby jedynie możliwość uzyskania 
zasiłku rodzinnego, a przekroczenie dru-
giego (wyższego) - również dodatków do 
tego zasiłku albo (2) przekroczenie pierw-
szego (niższego) wykluczałoby jedynie 
możliwość uzyskania dodatków do zasił-
ku rodzinnego, a przekroczenie drugiego 
(wyższego) - również samego zasiłku. Za 
dopuszczalne należałoby również uznać 
zróżnicowanie maksymalnego poziomu 
dochodu na osobę w rodzinie jako prze-
słanki ubiegania się o poszczególne do-
datki do zasiłku rodzinnego, jeśli przema-
wiałyby za tym odpowiednie argumenty 
merytoryczne. Dodać jednak wypada, że 
nie jest rolą Trybunału narzucanie usta-
wodawcy konkretnych rozstrzygnięć, 
a tym samym przedstawione rozwiązania 
należy potraktować wyłącznie jako pro-
pozycje pewnych modyfikacji w obowią-
zującym stanie prawnym.

Dziecko wychowujące się w rodzinie 
rekonstruowanej nie traci statusu osoby 
wychowywanej przez samotnego rodzica, 
a dla takiej oceny nie ma znaczenia oko-
liczność, iż matka ubiegająca się o dodatek 
do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym 
związku małżeńskim27. Definicja legal-
na rodziny, zawarta w art. 3 pkt 16 u.ś.r. 
uwzględnia wyłącznie status prawny, a nie 
stan faktyczny, jak na przykład kwesta 
wspólnego zamieszkania lub prowadzenia 
gospodarstwa domowego Z przepisu tego 
wynika, że rodzice dzieci i pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci stanowią w rozu-
mieniu tego przepisu rodzinę, bez wzglę-
du na to czy rodzice są małżeństwem lub 
uzyskali rozwód, albo czy orzeczona zo-
stała wobec nich separacja28.

2.3.  dodatek z tytułu samotnego 
WychoWania dziecka 

Dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka przysługuje samotnie 
wychowującym dziecko matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie 
zostało zasądzone świadczenie alimenta-
cyjne na rzecz dziecka od drugiego z ro-
dziców dziecka, ponieważ drugi z rodzi-
ców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest 
nieznany, powództwo o ustalenie świad-
czenia alimentacyjnego od drugiego z ro-
dziców zostało oddalone. Dodatek przy-
sługuje również osobie uczącej się, jeżeli 
oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Również podstawowym warunkiem 
przyznania powyższego dodatku jest od-
dalenie powództwa o ustalenie świadcze-
nia alimentacyjnego. W związku z tym, 
w przypadku, gdy rodzic dysponuje wy-
rokiem ustalającym alimenty na dziecko, 
nie ma prawa do tego dodatku.

2.4. dodatek z tytułu uRodzenia 
dziecka

Niniejszy dodatek został uregulowany 
w art. 9 ustawy o świadczeniach rodzin-
nych.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka to 
jednorazowa zapomoga przysługująca 
w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko, 
niezależnie od wysokości dochodów ro-
dziców, o ile kobieta pozostawała pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu. Natomiast do-
datkowa jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka może zostać przy-
znana przez radę gminy osobom zamiesz-
kałym na terenie jej działania. Szczegóło-
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we zasady udzielania zapomogi określa 
wówczas uchwała rady29. 

Wykładnia językowa analizowanego 
przepisu art. 9 ust. 6 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych nie pozostawia wątpli-
wości co do tego, iż wprowadza on ścisłą 
cezurę czasową poddania się przez kobie-
tę ciężarną opiece medycznej.

Powyższy sposób wykładni nie może 
być uznany za jedyny do stosowania. 
Głównym celem wykładni jest bowiem 
odtworzenie z przepisów prawnych rze-
czywistej treści zakodowanej w nich 
normy prawnej. Dlatego został stworzo-
ny katalog zasad i reguł wykształconych 
przez praktykę interpretacyjną i systema-
tyzowanych i objaśnianych przez naukę. 
Wspólną ich cechą jest rozróżnienie reguł 
językowych oraz reguł pozajęzykowych, 
które powinno się stosować w takiej ko-
lejności i w każdym przypadku interpre-
tacji tekstu prawnego30. 

Zwrócić należy uwagę, iż powołane 
przepisy art. 9 ust. 6 i 7 zostały wpro-
wadzone do ustawy o świadczeniach 
rodzinnych na mocy art. 7 pkt 1 i pkt 3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw31. W uzasadnieniu projek-
tu ustawy nowelizującej wskazano, że 
„zmiana ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych, wprowa-
dza warunkowe wypłacanie świadczenia 
z tytułu urodzenia dziecka (tzw. beciko-
wego) uzależnione od przedstawienia, 
przez matkę dziecka ubiegającą się o ta-
kie świadczenie, zaświadczenia lekarskie-
go o objęciu odpowiednią opieką w czasie 

ciąży, podobnie jak w przypadku korzy-
stania przez kobiety w ciąży z zapomogi. 
Celem tej regulacji jest zwiększenia rze-
czywistego objęcia kobiet w ciąży opieką 
lekarską w trakcie ciąży, co może wią-
zać się ze spadkiem wysokiego poziomu 
śmiertelności oraz zmniejszenia odsetka 
niemowląt posiadających niską masę uro-
dzeniową”. (vide: Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej VI kadencji, nr druku 630 i 885).

Analizowany przepis art. 9 ust. 6 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych wprowa-
dza ścisłą cezurę czasową poddania się 
przez kobietę ciężarną opiece medycz-
nej, jednakże dokonując jego wykładni 
nie można pomijać rzeczywistej intencji 
ustawodawcy, którego wolą było zmobi-
lizowanie kobiet w ciąży do szczególnej 
dbałości o zdrowie, przejawiającej się 
w poddawaniu się systematycznej kon-
troli medycznej (opiece lekarskiej) w ca-
łym okresie ciąży.

Stosując wykładnią historyczna i funk-
cjonalną należałoby uznać za konieczne 
i decydujące przy stosowaniu przepisu 
art. 9 ust. 6 i ustalaniu na jego podstawie 
prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka, dokonywanie 
przez organy ustaleń zarówno w zakresie 
dbałości kobiety o zdrowie w czasie ciąży 
oraz dołożenia przez kobietę należytej sta-
ranności w zakresie dochowania terminu 
poddania się tej opiece. Nie można wyod-
rębnić, że z przyczyn niezależnych od swej 
woli i wiedzy kobieta nie będzie w stanie 
dochować określonego w art. 9 ust. 6 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych terminu 
poddania się opiece medycznej32. 
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Za wskazanym kierunkiem wykładni 
przepisów uprawniających do otrzyma-
nia spornego świadczenia rodzinnego 
przemawiają także zasady konstytucyj-
ne wywiedzione z art. 32 w zw. z art. 
71 Konstytucji RP. Ze względu bowiem 
na określone problemy dotyczące jej fi-
zjologii dana kobieta może znaleźć się 
w sytuacji, w której zaburzenia czy inne 
nieprawidłowości funkcjonowania jej 
organizmy mogą jej uniemożliwiać lub 
istotnie utrudniać istotnie rozpoznanie 
przez nią-na tak wczesnym etapie - sta-
nu ciąży lub jej podejrzenia. Sytuacja taka 
stanowiłaby naruszenie zasady równo-
ści oznaczającej, że wszystkie podmioty 
charakteryzujące się daną cechą istotną 
w stopniu równym mają być traktowane 
równo, a więc według jednakowej miary, 
bez zróżnicowań dyskryminujących, czy 
też faworyzujących. W opisanej sytuacji 
kobiety nie cierpiące na jakiekolwiek do-
legliwości uniemożliwiające spostrzeże-
nie w sposób naturalny, że są w ciąży by-
łyby faworyzowane w stosunku do tych 
kobiet - tak samo jak one będących w cią-
ży - które jednak z uwagi na określone 
okoliczności związane z ich stanem zdro-
wia nie mogłyby w taki sam sposób ro-
zeznać tego, że są w ciąży. Prowadziłoby 
to w istocie do nierównego traktowania 
kobiet będących w ciąży dyskryminując 
te z nich, które z powodów zdrowotnych 
(obiektywnych, niezależnych od woli) nie 
mogłyby stać się beneficjentami pomocy 
dla rodziny przewidzianej przez ustawo-
dawcę w art. 9 ust. 6 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych.

Wykładnia historyczna, powiązana 
z wykładnią funkcjonalną i prokonsty-

tucyjną, dokonywaną z poszanowaniem 
zasady równości (art. 32 Konstytucji RP) 
oraz zasady uwzględniania dobra rodziny 
(art. 71 Konstytucji RP), nakazującej udzie-
lania szczególnej pomocy ze strony władz 
publicznych rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej i społecz-
nej oraz kobietom zarówno w ciąży, jak 
i po urodzeniu dziecka, pozwala na od-
tworzenie rzeczywistej normy prawnej 
zawartej w przepisie art. 9 ust. 6 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych33.

Gdy o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka ubiega się osoba 
samotnie wychowująca dziecko to bez 
względu na fakt ustalenia, bądź nie ojco-
stwa oraz zasądzenia alimentów na rzecz 
dziecka, nie wymaga się wpisania drugie-
go rodzica do wniosku o tzw. „becikowe” 
i nie uwzględnia się jego dochodu wyli-
czając dochód rodziny stanowiący pod-
stawę do przyznania tego świadczenia34.

2.5. dodatek do zasiłku Rodzinne-
go z tytułu opieki nad dzieckiem 
W okResie koRzystania z uRlopu 
WychoWaWczego 

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 i 2 usta-
wy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzysta-
nia z urlopu wychowawczego przysługu-
je matce lub ojcu, opiekunowi faktyczne-
mu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego 
faktyczną opieką, uprawnionemu do urlo-
pu wychowawczego, nie dłużej niż przez 
okres: 1) 24 miesięcy kalendarzowych, 2) 
36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli spra-
wuje opiekę nad więcej niż jednym dziec-
kiem urodzonym podczas jednego porodu, 
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3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli spra-
wuje opiekę nad dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności. Dodatek ten przysługuje w wysoko-
ści 400 zł miesięcznie. Przepis art. 10 ust 
1 i 2 w/w ustawy ustala w sposób jedno-
znaczny kwotę przysługującego dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, nie pozostawiając or-
ganowi żadnych uprawnień do określenia 
innej wysokości tego dodatku. Przepis ten 
nie uzależnia wysokości dodatku od ilo-
ści dzieci wychowywanych przez osobę 
uprawnioną do jego otrzymania, tak jak 
to czyni ustawodawca w przepisach art. 9 
ust. 4 , art. 11a ust. 1 i 3 ,art. 14 ust. 1 i 2 
, czy też w art. 12a ust. 2. Ustawodawca 
nie przewidział takiego rozwiązania, które 
pozwoliłoby na przyznanie dodatku z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w kwocie 400zł 
na każde dziecko urodzone podczas jed-
nego porodu. Dodatek z tytułu opieki jest 
przyznawany nie „na każde dziecko”, ale 
w związku z przebywaniem na urlopie wy-
chowawczym. Prawo do kilku dodatków, 
przysługujących na każde z dzieci urodzo-
ne podczas jednego porodu musiałoby być 
wyraźnie przewidziane w ustawie. Ustala-
jąc ten dodatek w jednej, sztywnej kwocie 
400zł, uniezależniono jego wysokość od 
liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu35.

Powyższy dodatek przysługuje na każ-
de z dzieci urodzonych podczas jednego 

porodu, jeżeli spełnione zostały pozostałe 
kryteria warunkujące jego przyznanie36.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinne-
go z tytułu opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowawczego 
a liczba dzieci urodzonych podczas jedne-
go porodu37.

Z art. 10 wprost wynika, że niezależnie 
od liczby dzieci urodzonych podczas jedne-
go porodu, stanu ich zdrowia, okresu po-
bierania zasiłku, wysokość dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka została ukształtowana na jednoli-
tym poziomie. Prawo do kilku dodatków, 
przysługujących na każde z dzieci urodzo-
nych podczas jednego porodu musiałoby 
być wyraźnie przewidziane w ustawie. 
Wysokość dodatku ustalonego w jednej 
sztywnej kwocie jest uniezależniona od 
liczby dzieci urodzonych podczas jednego 
porodu. Liczba dzieci urodzonych podczas 
jednego porodu ma natomiast znaczenie 
przy ustalaniu okresu przysługiwania tego 
dodatku, który wynosi 36 miesięcy. Usta-
wodawca uznał, iż w wypadku urodzenia 
więcej niż jednego dziecka podczas jedne-
go porodu forma szczególnego wsparcia 
władzy publicznej nad taką rodziną przy-
biera postać istotnego wydłużenia czasu 
pobierania rozważanego dodatku, a nie 
zwielokrotnienia jego wysokości38.

2.6. dodatek z tytułu Rozpoczęcia 
Roku szkolnego.

 Zważywszy, że decyzja przyznająca 
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
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nego ma charakter deklaratoryjny, a wa-
runkiem przyznania dodatku jest zaist-
nienie prawa do świadczenia głównego, 
to zadaniem organu jest zbadanie czy 
świadczenie główne przysługuje, czy fak-
tycznie w danej szkole rozpoczął się rok 
szkolny i czy dziecko jest uczniem wska-
zanej szkoły. Sam skutek w postaci naby-
cia uprawnienia następuje ex lege39. 

3. alimenty
Ustawa z dnia 25 lutego 1965 r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy reguluje obowiązek 
alimentacyjny40. Samotnie wychowująca 
dziecko matka może żądać alimentów. 

Przepisy regulują kolejność obowiązku 
alimentacyjnego spoczywającego na oso-
bach spokrewnionych z uprawnionym 
w linii prostej i rodzeństwie. 

Uporczywe uchylanie się od ciążącego 
obowiązku alimentacji i narażenie przez 
to osoby uprawnionej na niemożność za-
spokojenia podstawowych potrzeb życio-
wych jest przestępstwem (art. 209 Kodek-
su karnego)41.

Oznacza to, że na rodzicach ciąży obo-
wiązek alimentacyjny nawet wobec dziec-
ka pełnoletniego, które nie jest jeszcze 
w stanie samodzielnie się utrzymać. 

Sąd orzekając o kwocie alimentów, ob-
ciążając nią zobowiązanego, bierze pod 
uwagę nie tylko, co konkretnie uprawnio-
ny - dziecko potrzebuje, ale również sytu-
ację życiową dziecka w zakresie: miejsca 
zamieszkania, środowiska. 

Ojciec, który nie jest mężem matki obo-
wiązany jest przyczynić się w rozmiarze 
odpowiadającym okolicznościom do po-
krycia wydatków związanych z ciążą i po-

rodem oraz kosztów trzymiesięcznego 
utrzymania matki w okresie porodu. Mat-
ka może żądać udziału ojca w kosztach 
swego utrzymania przez czas dłuższy niż 
trzy miesiące. Gdy w ciąży lub porodu 
matka poniosła inne konieczne wydatki 
albo szczególne straty majątkowe, może 
ona żądać, ażeby ojciec dziecka pokrył 
odpowiednią część tych wydatków lub 
strat. Roszczenia powyższe przysługują 
matce także w wypadku, gdy dziecko uro-
dziło się nieżywe.

podsumoWanie
Nie każde dziecko może szczęśliwie 

wychowywać się w pełnej rodzinie. Nie 
można pozwolić, by z tego powodu ska-
zane było na niedostatek. Rodzice muszą 
obligatoryjnie utrzymywać swoje dzieci 
bez względu na to, czy są małżeństwem, 
rozwodzą się, czy też mają wydane przez 
sąd orzeczenie o separacji.

Dla matki, która samotnie wychowuje 
dziecko, największą pomocą od państwa 
jest możliwość wspólnego rozliczenia 
się z dzieckiem i równoczesnego sko-
rzystania z tzw. ulgi rodzinnej. Również 
występują inne przywileje tj. pierwszeń-
stwo w zapisach do publicznych żłobków 
i przedszkoli. 

Matka może i powinna ubiegać się 
o pieniężne i rzeczowe świadczenia 
z ośrodka pomocy społecznej. W Polsce 
nie ma gwarancji otrzymania mieszka-
nia komunalnego – choć takie przepisy 
obowiązują w wielu krajach Unii Europej-
skiej, gdzie samotni rodzice mogą liczyć 
na dużo większą pomoc ze strony władz 
lokalnych i pomocy społecznej.
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stReszczenie
Samotne rodzicielstwo nie jest łatwe. 

Z trudem samotnego wychowywania 
dziecka są związane zazwyczaj mniejsze 
lub większe problemy finansowe. Samot-
ni rodzice mogą liczyć na pomoc. Prawo 
nakazuje obojgu rodzicom w równym 
stopniu łożyć na utrzymanie dziecka. Dla-
tego rodzic, który samotnie wychowuje 
potomstwo ma prawo i obowiązek wobec 
dziecka ubiegać się o alimenty i egzekwo-
wać ich ściągnięcie od drugiego rodzica. 
Niekiedy alimenty są zresztą płacone 
dobrowolnie i nie zachodzi konieczność 
ich egzekwowania. W przypadku kiedy 
osobie samotnie wychowującej dziecko 
nie zostało zasądzone świadczenie ali-
mentacyjne na rzecz dziecka od jego ro-
dzica przysługują wymienione w Ustawie 
o świadczeniach rodzinnych świadczenia, 
a przede wszystkim zasiłek rodzinny. 
Świadczenie tj. zasiłek rodzinny, który 
jest podstawową formą pomocy w pokry-
ciu wydatków związanych z utrzymaniem 
dziecka przysługuje rodzicowi samotnie 
wychowującemu dziecko lub dzieciom 
poniżej 18 roku życia, bądź w przypad-
ku pobierania przez nie nauki w szko-
le, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku 
życia, a w przypadku dzieci legitymują-
cych się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnospraw-
ności i kontynuujących naukę w szkole 
lub w szkole wyższej – do 24 roku życia. 
Głównym warunkiem otrzymania zasiłku 
jest spełnienie kryterium dochodowego. 
Razem z zasiłkiem rodzinnym można 
otrzymać dodatki do niego.

summaRy
Benefits enjoyed by single mother.
Single parenthood is not easy. There are 

many smaller or bigger problems con-
nected with single parenthood. Single 
parents can bank on assistance. In com-
pliance with the law both parents are 
obliged to bear the expense of child up-
keep. Therefore, a single parent is entitled 
as well as obliged towards a child to claim 
and execute alimony from the other par-
ent. Sometimes alimony is paid voluntari-
ly and there is no necessity to execute it. 
When alimony is not adjudged from the 
other parent the single parent has the 
right to claim social benefits listed in Fam-
ily Benefits Statute and, above all, family 
benefit. Family benefit, which is a basic 
form of support in covering costs related 
to child upkeep is paid to every single 
parent whose child is under the age of 18 
or 21- if a child is in approved education 
or training. If a child is with moderate or 
severe level of disability and in approved 
education or training in an academic in-
stitution a parent can claim family benefit 
until the child is 24. The basic criteria to 
claim family benefit is the amount of in-
come. One can get family allowance toge-One can get family allowance toge-
ther with supplements.
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sygn. K 5/10, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 
106.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Łodzi z dnia 11 sierpnia 
2014 r. II SA/Łd 119/14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 
2014 r. II SA/Po 213/14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 
2013 r. IV SA/Wr 827/12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Łodzi z dnia 13 maja 
2010 r. II SA/Łd 304/10.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Kielcach z dnia 27 marca 
2014 r. II SA/Ke 126/1.
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