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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jadowie 

Ostatnia 

aktualizacja: 

……………… 

 
 

Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych 

 

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2006 r. 

nr 139, poz. 992 ze zm) 

• Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  (Dz. U.  Nr 105 
poz. 881 ze zm.); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 
o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. nr 129, poz. 1058)   

• Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wysokości 
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2009 r. 

• Upoważnienie Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2004 r., Zarządzenie nr 17/2004 

Wykaz potrzebnych dokumentów: 
• Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do 

zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka) 

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów podlegających 
opodatkowaniu na zasadach ogólnych osiągniętych w roku bazowym pełnoletnich 
członków rodziny (dot. ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego)  

• Zaświadczenie gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych albo nakaz płatniczy (dot. ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego)  

• Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy  

• Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku ubiegania się o świadczenia po 
raz pierwszy) 

• Zaświadczenie ze szkoły dziecka (dot. dzieci uczących się w szkołach 
ponadgimnazjalnych) 

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dot. osób 
ubiegających się o świadczenia opiekuńcze oraz o dodatek do zasiłku rodzinnego z 
tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ) 

• Inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodziny składającej wniosek, w 
przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia 

 

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 Gorczyca, 
Nr telefonu:  (25) 675-41-09,  pokój Nr 10    e-mail:gopsjadow@wp.pl 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień: 
Styś Ewa 
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: 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę  albo dochód 
osoby uczącej się  nie przekracza kwoty 504,00 zł. 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko  legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym  albo o  znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby uczącej się  nie przekracza kwoty 583,00 zł. 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 

1. 18 roku życia lub 
2. w przypadku nauki w szkole do ukończenia przez dziecko 21 roku życia albo 
3. do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub 

szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

4.  zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak 
nie dłużej niż do ukończenia przez nią 24 roku życia. 

 
 


