………………..., dnia ………………...
BURMISTRZ
GMINY ……………………………...
………………………………………..

…………………………………..
(numer decyzji)
Decyzja
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217) w zw. z art. 17c ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), oraz upoważnienia
Burmistrza Gminy ……………...znak ………………. z dnia ……………... do prowadzenia postępowania
w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji,
po rozpatrzeniu wniosku Pani...………………………….. z dnia …………………

Postanawiam
odmówić prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko: ………………….., ur…………………….

Uzasadnienie
W dniu ……………….. Pani ………………. złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w……………..
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko: ………………... ur. ………………..
Wnioskodawczyni do przedmiotowego wniosku dołączyła zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, które poświadcza pobranie przez nią zasiłku macierzyńskiego na dziecko: …………………..
w kwocie ……………….
W toku postępowania administracyjnego organ pierwszej instancji ustalił stan faktyczny sprawy, zgodnie z
którym dziecko wnioskodawczyni, tj. …………………... urodziło się w dniu ………………...w związku z
czym Pani ………………..., będąc

osobą ubezpieczoną w KRUS, uzyskała jednorazowy zasiłek

macierzyński w kwocie ……………………..

W myśl art. 17c ust. 9 pkt. 1 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw, świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje
zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu
rodzicielskiego.
Wobec tego, nie jest możliwe pobieranie przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno
świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektó rych innych ustaw, osobie, która przed 1 stycznia 2016 roku nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016
r. poz. 277 ze zm.), przysługuje zasiłek macierzyński przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Powyższe świadczenie będzie wy płacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Przyjmując ustalony stan faktyczny sprawy, jak również mając na uwadze przywołaną regulację prawną,
w szczególności art. 17 c ust. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, brak jest podstaw do przyznania
Pani ………………..świadczenia rodzicielskiego wobec uprzedniego uzyskania przez nią zasiłku
macierzyńskiego na to samo dziecko.
W świetle tego organ pierwszej instancji postanowił jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie
1) Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w ……………... za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w
……………. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują :
1. Pani …………………..
………………………….
2. a/a

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1c
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
nie podlega opłacie skarbowej.

