Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń
opiekuńczych
Symbol
MGOPS 8180, 81820, 81821

Wydział:
Świadczenia Rodzinne

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 poz.2255 z późn.zm.)

Opłaty
Wolne od opłat

Termin odpowiedzi
Miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- ref. d.s.świadczeń rodzinnych p. Katarzyna
Pasturczak i p. Danuta Sudomir ; tel. 054 286 20 13, 054 286 20 17 wew. 15

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem organu wydającego
decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na okres zasiłkowy tj. od 1 września do
31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia o niepełnosprawności, lub do ukończenia przez osobę uprawnioną 75 lat w
przypadku gdy pobiera rentę bądź emeryturę z ZUS-u lub KRUS-u.

Dokumenty:
-wniosek o zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne
-uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ,lub akt zupełny w przypadku gdy ojciec dziecka jest
nieznany
-orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne lub w przypadku osoby
dorosłej ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
-zaświadczenia ze szkół w przypadku dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych
-zaświadczenia ze szkół wyższych w przypadku dzieci na które pobierana jest zaliczka
alimentacyjna lub dzieci legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem
niepełnosprawności na które pobierany jest zasiłek rodzinnych
-zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny ( zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu każdej pełnoletniej osoby

wchodzącej w skład rodziny, zaświadczenia stwierdzające wielkość lub brak gospodarstwa rolnego,
zaświadczenia z ZUS-u lub KRUS-u w przypadku pobierania zasiłków chorobowych, oświadczenia
osoby ubiegającej się o dochodach nieopodatkowanych: otrzymywanych alimentach, stypendiach
szkolnych itp.)
-w przypadku uzyskanego dochodu: zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach netto za ostatni,
pełny przepracowany miesiąc, oraz umowę o pracę
-w przypadku całkowitej utraty dochodu: zaświadczenie stwierdzające rozwiązanie bądź
wygaśnięcie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych, utratę prawa do renty, zaświadczenie
stwierdzające fakt przebywania na urlopie wychowawczym na dziecko itp.
-osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny tylko w przypadku gdy
ich dzieci mają zasądzone alimenty od drugiego z rodziców.

Informacji na temat ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH udziela MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ- ŚWIADCZENIA RODZINNE , Lubraniec
ul. Brzeska 49 od pn.do pt. w godz. 8-16, tel. 054 286 20 13 lub 20 17 wew. 15

