WZÓR PISMA
Wzór - Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy świadczenia pielęgnacyjnego (1)
_________________________________________________________________
Poznań, dnia 17.03.2022r. (2)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Poznaniu
al. Niepodległości 16-18, 61-713 Poznań
za pośrednictwem
Poznańskiego Centrum Świadczeń
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznański (3)
Odwołująca:
Anna Nowak
ul. Zielona 8, 61-854 Poznański
Organ:
Prezydent Miasta Poznania Poznańskie Centrum Świadczeń
al. Niepodległości 16-18, 61-713 Poznań
Znak sprawy: 123/2022

ODWOŁANIE
od decyzji Poznańskiego Centrum Świadczeń Nr 123/2022 z dnia 07.03.2022r. (4)

Działając w imieniu własnym (5), na podstawie art. 127 § 1 w zw. z art. 129 § 1 i 2 K.p.a.,
zaskarżam w całości (6) decyzję wydaną przez Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu Nr
123/2022, z dnia 07.03.2022r., doręczoną mi w dniu 15.03.2022r., w przedmiocie odmowy
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką Żanetą
Nowak, ponieważ zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów (7):
1. art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 11 ze zm.) - dalej: ŚwRodzU, poprzez nieprawidłowe zastosowanie tj. uznanie,
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że skoro są inni członkowie rodziny tj. osoby spokrewnione w linii prostej z Żanetą Nowak
to istnieje negatywna przesłanka do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, podczas gdy
nie istnieją przepisy uzależniające rozpatrzenie wniosku pochodzącego od zstępnego osoby
niepełnosprawnej od uprzedniego ustalenia, czy inni członkowie rodziny są w stanie
sprawować opiekę nad niepełnosprawnym rodzicem;
2. art. 17 ust. 1b poprzez nieprawidłowe zastosowanie tj. błędne uznanie, że negatywną
przesłanką do przyznania wnioskowanego świadczenia jest brak wskazania, że
niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole
wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, podczas gdy wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. K 38/13, art. 17 ust. 1 b ŚwRodzU,
został uznany za niezgodny z Konstytucją RP i w konsekwencji organ nie mógł oprzeć
swojego rozstrzygnięcia na tym przepisie,
3. art. 7 w zw. z art. 77 par. 1 K.p.a., poprzez brak wszechstronnego rozpatrzenia materiału
dowodowego zebranego w sprawie oraz oparciu decyzji jedynie na jego części, podczas gdy
prawidłowa ocena wszystkich dowodów powinna prowadzić do uznania, iż skarżąca spełnia
wszystkie przesłanki uzasadniające przyznanie na jej rzecz świadczenia pielęgnacyjnego na
niepełnosprawną matkę;
W związku z powyższym wnoszę na mocy art. 138 § 1 pkt 2 lub § 2 KPA o:
1. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie w wyżej wymienionym zakresie co do
istoty sprawy zgodnie z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego,
ewentualnie
2. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia Poznańskiemu Centrum Świadczeń.

UZASADNIENIE (8):
Jestem córką niepełnosprawnej Żanety Nowak. Na mocy wniosku z dnia 18.02.2022r.
zwróciłam się do Poznańskiego Centrum Świadczeń o ustalenie prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego z związku z tym, że sprawuję opiekę nad chorą matką. Żaneta Nowak ma
przyznane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 15.11.2020r., wskazujący że ustalony stopień
niepełnosprawność datowany jest to października 2020r. Nie da się ustalić daty powstania
niepełnosprawności. Mama wymaga stałej, całodobowej opieki. Jest osobą leżącą, nie jest w stanie
samodzielnie egzystować. Potrzebuje pomocy w bieżących sprawach życia codziennego (zakupy,
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przygotowywanie posiłków, pielęgnacja itp.). Z uwagi na to, że mieszkam z mamą od 15 lat i
jestem jedynym członkiem rodziny, który mieszka w pobliżu miejsca zamieszkania Żanety Nowak,
zmuszona byłam zrezygnować z mojej pracy zawodowej (nauczyciel języka angielskiego w szkole
podstawowej) aby sprawować bieżącą opiekę nad matką. W aktach sprawy znajduje się dokument
potwierdzający ten fakt (Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). Dodam, że moja
starsza siostra mieszka za granicą, a młodszy brat z uwagi na problemy zdrowotne nie jest w stanie
opiekować się matką w takim zakresie jak ja.
Niestety PCŚ na mocy decyzji z dnia 07.03.2022r. odmówił mi przyznania pomocy. Nie
zgadzam się z tą decyzją, uważam że jest ona błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Na mocy art. 17 ust. 1 ŚwRodzU świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lib pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Następnie art. 17 ust. 2 ŚwRodzU stanowi, że osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieniu praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
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Żaden z powyżej zacytowanych przepisów nie stwierdza, że przeszkodą do przyznania
świadczenia pielęgnacyjnego jest możliwość ustalenia, czy inni członkowie rodziny, spokrewnieni
w pierwszym stopniu (w tym przypadku inni zstępni) są w stanie sprawować opiekę nad osobą
niepełnosprawną. W aktach sprawy znajduje się sporządzony przez pracownika socjalnego
dokument z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, który jednoznacznie stwierdza, że
jestem jedyną osobą, która sprawuje opiekę nad chorą matką. Zatem w niniejszej sprawie
obowiązkiem organu było ustalenie czy faktycznie zrezygnowałam z pracy zawodowej by
opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Kryterium zastosowane przez organ jest
nieuprawnione i nie ma odzwierciedlenia w obowiązującym stanie prawnym.
W związku z wydanym przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 21.10.2014r.,
sygnatura akt K 38/13, uznającym art. 17 ust. 1b ŚwRodzU za niezgodny z Konstytucją RP, organ
nie mógł oprzeć rozstrzygnięcia na tym przepisie.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..................................................... (9)
Załącznik:
1. odpis pisma

Wyjaśnienia:
1. Na mocy art. 17 ust. 1 ŚwRodzU świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 09 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o
znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lib pomocy innej osoby w związku ze znacznie
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ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współdziałania na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja
została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się od decyzji administracyjnej, rozstrzygającej indywidualną sprawę
administracyjną co do istoty albo w inny sposób kończącej postępowanie.
Odwołanie można wnieść samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (w takim przypadku
konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do
działania w imieniu i na rzecz strony odwołującej się od decyzji administracyjnej).
W odwołaniu należy wskazać, czy zaskarżamy otrzymaną decyzję w całości czy w części
(jeśli zaskarżamy ją w części to należy wskazać w jakiej części).
Odwołanie powinno zawierać dwa elementy: po pierwsze – wyraźne wskazanie decyzji
wydanej przez organ I instancji, a po drugie – wyrażenie przez stronę niezadowolenia z tej
decyzji.
Z treści odwołania musi wynikać, że strona nie jest zadowolona z otrzymanego
rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny i argumentację dlaczego w
ocenie odwołującego decyzja jest błędna.
Podpis.

