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Szanowni Państwo 

Wójtowie, Burmistrzowie, 

Prezydenci Miast i Gmin, 
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Wojewoda Dolnośląski – organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, 

uprzejmie zwraca uwagę na poniższe zagadnienie związane z ustawą z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), która wejdzie w życie   

z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, przyznaje się, na to 

dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. W myśl natomiast art. 10 ust. 13 

ustawy w zakresie zasad przyznawania świadczenia będą miały odpowiednie zastosowanie 

wskazane w tym artykule przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.). 

W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 3 pkt 11 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, organem właściwym w zakresie przyznawania jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4000 zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży          

i rodzin "Za życiem" będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Jednocześnie, zgodnie z art. 20 

ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych organ właściwy może upoważnić, w formie 

pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej 

lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania   

w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  



2 

 

Z uwagi na odpowiednie stosowanie powyższego przepisu do świadczeń z ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ewentualne powierzenie realizacji 

świadczeń z tej ustawy powinno nastąpić w zgodzie z tym przepisem. Tym samym, 

Wojewoda zauważa, że nie istnieje podstawa prawna do wydawania przez organ 

stanowiący gminy uchwały, której przedmiotem byłoby wyznaczenie podmiotu do 

realizacji świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za 

życiem". W tym przypadku, z uwagi na art. 10 ust. 13 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin "Za życiem" w związku z art. 3 pkt 11 oraz art. 20 ust. 3 ustawy                           

o świadczeniach rodzinnych, wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada organ 

wykonawczy gminy.      

Przedstawione stanowisko organu nadzoru w przedmiotowej kwestii będzie 

realizowane w ramach przysługujących Wojewodzie Dolnośląskiemu kompetencji 

nadzorczych. 

 

Z poważaniem 

                                                                          Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
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