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KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Decyzja w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego w raz z dodatkami

I. Podstawa Prawna Ustawa dnia 28 listopada 2003 o Świadczeniach Rodzinnych Dz. U. nr 228, poz. 
2255 z poźn. Zm.

II. Miejsce realizacji usługi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Birczy;
Pokój nr. 11 /16/ 6726091

III. Wymagane dokumenty

   1. Wniosek o zasiłek                                                                  [WZÓR WNIOSKU]
   2. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający
   3. Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby 
bezrobotnej
   4. Zaświadczenia dzieci uczęszczających do szkół, o pobieranych stypendiach 
   5. Akty urodzeń dzieci
   6. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
   7. W zależności od typu dodatków do zasiłku rodzinnego, wymagane są

a) urodzenie dziecka – akt urodzenia dziecka
b) opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – 

zaświadczenie 
pracodawcy o udzielenie urlopu wychowawczego, na jaki okres, i 
którego dziecka dotyczy, 

               Zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym zatrudnieniu 
bezpośrednio przed 
               uzyskaniem prawa do tego urlopu, zaświadczenie z ZUS o opłacanych 
składkach 
               emerytalno-rentowych 

c) rozpoczęcie roku szkolnego – zaświadczenie ze szkoły w przypadku 
nauki dziecka w 
               szkole ponad gimnazjalnej

d) podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – dokument 
                potwierdzający 
      tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, innym miejscu 
zapewniającym 
               zamieszkanie, zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w 

    szkole ponad gimnazjalnej, oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie 
lokalu uczniowi, 
    oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie u osoby 
prywatnej
e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o 
niepełnosprawności, 
    albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
f) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 
g) samotne wychowanie dziecka – akt zgonu męża (żony), orzeczenie sądu 
w sprawie  
    rozwodu lub separacji 
h) zasiłek pielęgnacyjny - orzeczenie o niepełnosprawności, 

    albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu
IV. Opłaty Nie pobiera się

http://www.bircza.pl/dokumenty/wnioski/GOPSwniosek3.pdf
mailto:sekretariat@bircza.pl


V. Termin załatwienia Decyzja o zasiłku przyznawana jest w terminie do 30 dni

VI. Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Kierownika GOPS

VII. Uwagi


