
……….., dnia……………… 

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Gdańsku 

za pośrednictwem: 

MOPS Sopot 

ul. Kolejowa 14 

81-835 Sopot 

 

Skarżąca: ……………… 

sygn.   ………….. 

 

ODWOŁANIE 

 

Zaskarżam w całości decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia ………………. sygn. …………….. i wnoszę 

o jej zmianę.  

 

W mojej ocenie w sprawie niezasadnie uznano, iż nie jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, co w 

konsekwencji miałoby uzasadniać odmowę przyznania mi dodatku do świadczenia rodzinnego. Podstawą 

dla dokonania przez organ takiej oceny było uznanie, że aktualnie wychowuję ze swoim partnerem nasze 

wspólne dziecko, tj. ………………. Tego dziecka jednak wniosek nie dotyczył, a odnosił się do dziecka 

………………., którego ojcem nie jest mój aktualny partner.  

 

W mojej ocenie, w odniesieniu do ………………. powinnam zostać uznana za osobę samotnie 

wychowującą dziecko. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 

22.06.2017 r., sygn.. III SA/Gd385/17: Przy dokonywaniu interpretacji art. 3 pkt 17a ustawy istotny jest 

sposób wychowywania dziecka uprawnionego do świadczenia, czyli to kto go wychowuje, na co wskazuje 

wykładnia zwrotu "chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem", który 

używając słowa "z jego rodzicem" ma na myśli rodzica biologicznego. Zatem spełniona jest przesłanka 

samotnego wychowywania dziecka zawsze wówczas, gdy jest ono wychowywane tylko przez jednego jego 

rodzica tj. biologicznego ojca lub matkę dziecka. W tej sytuacji bez znaczenia jest okoliczność, że rodzic 

ubiegający się o dodatek do zasiłku rodzinnego pozostaje w nowym związku małżeńskim, z którego również 

posiada inne dzieci, które wychowuje wspólnie z dziećmi z "poprzedniego" związku. (por. np. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Wr 

276/14 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2013 r., sygn. akt I OSK 2162/12; 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt I OSK 2822/14 oraz wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt I OSK 354/15).  

 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.   

 

 

…………………. 

Załączniki: 

- odpis pisma 


