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Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego,
2. Skrócony odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest
nieznany,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne,
4. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego
wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia
zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem zobowiązujących do
alimentów - w przypadku osoby uczącej się,
5. Kartę pobytu z dostępem do rynku pacy - w przypadku cudzoziemca przebywającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczpospolitej status uchodźcy ,
6. Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis
zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby
samotnie wychowującej dziecko,
7. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia
alimentacyjne,
8. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych
kosztów utrzymania dziecka,
9. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,
10. Orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka.
Formularze/wnioski


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego



załącznik do wniosku: RODO



oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
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podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy
załącznik - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby
fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Adres:
Zabierzów, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: (12) 285 – 19 – 16

Miejsce składania wniosku :
GOPS w Zabierzowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Godziny urzędowania (dni robocze):
:

Poniedziałek:

9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek:

8:00 – 16:00

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Przed upływem tego
terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania. Odwołanie nie podlega opłatom.
Podstawa prawna:
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1. Art. 4, art. 5, art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku,
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1466),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania
się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
4. Art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Uwagi:
Zasiłek rodzinny przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 opiekunowi faktycznemu dziecka;
 osobie uczącej się, (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
 jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku rodzin
wychowujących niepełnosprawne dziecko 764 zł
Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko
 18 roku życia lub
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie
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a) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na
własne dziecko;
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego
rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd;
chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na
rzecz tego dziecka;
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granica, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
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Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Data aktualizacji

Opracowała

Ewa Piotrowicz-Zyguła

09.01.2019 r.

Zaopiniowała

Monika Florczak-Wątor

12.02.2019 r.

Zaakceptował

Stanisław Myjak

12.02.2019 r.

Podpis

