
 KARTA USŁUG NR: 2/GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jadowie 

Ostatnia 

aktualizacja: 

……………… 

 
 

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i możliwości. 
 

Podstawa prawna: 
• ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr. 115 poz. 

728) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 
Wykaz potrzebnych dokumentów: 
Podanie - wniosek o udzielenie pomocy 
Zaświadczenia, oświadczenia, inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową, 
zdrowotną, rodzinną, osoby, czy rodziny ubiegającej się o pomoc  
Opłaty: 
brak 
Miejsce złożenia wniosku: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie;  
05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17, pokój Nr 10 (I piętro). 
Odpowiedzialny/a  za  załatwienie  sprawy: 
Kierownik - Mirosława, 
Nr telefonu:  (25) 675-41-09,  pokój Nr 10   e-mail:gopsjadow@wp.pl 
Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Pracownik socjalny: 

1. Ciechomska Mirosława – rejon 1: Jadów, Sitne, Szewnica 
2. Gołoś Grażyna  - rejon 2 : Dębe Duże, Dębe Małe, Dzierżanów, Wyglądały, 

Starowola, Zawiszyn, Myszadła, Podmyszadła, Podbale, Borki, Wójty, Oble, Sulejów, 
Wólka Sulejowska, Wujówka 

3. Zbrzeźniak Anna – rejon 3 : Urle, Kukawki, Adampol, Iły, Strachów, Letnisko 
Nowy Jadów, Borzymy, Nowinki, Warmiaki, Nowy Jadów 

Nr telefonu:  (25) 675-41-09; pokój Nr 10,  e-mail:gopsjadow@wp.pl 
Godziny przyjęć interesantów:  
Poniedziałek - Piątek: 800-1600. 
Tryb odwoławczy: 
1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Warszawie 

ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu wydającego decyzję administracyjną, w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia. 

2. Odwołanie  składa  się  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie, 05-280 
Jadów, ul. Jana Pawła II 17, pokój 10 (I piętro);  
godziny pracy: poniedziałek - piątek:  800 - 1600. 

 



Miejsce na notatki: 
Świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej udzielane są osobom i rodzinom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: 

• ubóstwa; 
• sieroctwa; 
• bezdomności; 
• bezrobocia; 
• niepełnosprawności; 
• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
• przemocy w rodzinie; 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze; 
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego; 
• alkoholizmu lub narkomanii; 
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad 
środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby 
ubiegającej się o pomoc oraz spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o 
pomocy społecznej 
 
Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być 
wykorzystane  jedynie dla  potrzeb pomocy społecznej. 
 
Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu 
swojej trudnej sytuacji. 

 
 


