
INFORMACJE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003  r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2006 r. 

Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) 

 
UWAGA! 

 

W związku ze zmianami jakie zaszły od 01.01.2012 r. w 

przepisach oraz wzorach druków dotyczących świadczeń rodzinnych 

prosimy przed składaniem wniosków na okres zasiłkowy 
2012/2013 dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na 

naszej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka w 

Żórawinie, szczególnie w zakresie dokumentowania 
dochodów (utraty, uzysku dochodu oraz wysokości składek 

zdrowotnych opłaconych za rok bazowy tj.2011 – zaświadczenie z 
ZUS).  
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy 2012/2013 trwający od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r., 
będą przyjmowane od dnia 1 września 2012 r. W okresie zasiłkowym 
2012/2013 należy wykazać dochody za rok 2011 uwzględniając 
zmiany wysokości dochodów członków rodziny z tego roku jak i do dnia 
złożenia wniosku. 

 

 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
 

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
II. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

III. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 
zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne. 
 

 Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce 
zamieszkania a nie zameldowania.  

 Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują 
odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z 
rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby 
uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej 
do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także 
osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, 

 Termin załatwienia wniosku do 30 dni, 
 W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem 
wniosku bez rozpatrzenia,  



 W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, 
podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy 
niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 
Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia, 

 W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez 
osobę składającą wniosek jest nie wydanie dokumentu przez właściwą instytucję 
w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to 
udokumentować, świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym 
wniosek został złożony, 

 Świadczenia rodzinne zwolnione są z opłat administracyjnych, 
 Świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 

1, pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526, z późn. zm.), 

 Odwołanie od wydanej decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych należy 
wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za 
pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie, 
w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 Jeżeli pobierasz świadczenia rodzinne w przypadku wystąpienia 

zmian w liczbie członków rodziny, wyjeździe członka rodziny poza granice 

Rzeczypospolitej, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na 

prawo do świadczeń rodzinnych masz obowiązek niezwłocznego 

powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. 

 Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do 

ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. 

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności 

powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych 
albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli 
osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich 
pobierania; 

2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych 
zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego 
wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia; 

3)  świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku zaistnienia koordynacji za 
okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych 
w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu 
decyzji przyznającej świadczenia rodzinne; 

4)  świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie 

stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z 

rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na 

podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia 

postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 



I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

 Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, 
 

 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
- opiekunowi faktycznemu dziecka, 
- osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na 

utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem 
wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. 

, 
 Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:   

a) 18 roku życia, 
b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 
c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i 

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje także osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, 
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 
 
 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: 

a) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim; 
b) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

albo w rodzinie zastępczej; 
c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie; 
d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego 

na własne dziecko; 
e) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie 

alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: 
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
- ojciec dziecka jest nieznany, 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z   rodziców 

zostało oddalone, 
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 

f) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 
 Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, 
 
 Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego, 

 
 Wnioski na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września, Jeżeli wniosek 

zostanie złożony we wrześniu, zasiłek przysługujący w nowym okresie może być 
wypłacony w listopadzie, a jeśli wniosek zostanie złożony w październiku lub w 
listopadzie zasiłek może być wypłacony w grudniu. 

 
 W trakcie trwania okresu zasiłkowego, prawo do zasiłku rodzinnego ustala 

się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi 
dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, 



 Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia 
kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej 
się nie przekracza kwoty 539,00 zł. netto. 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 przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł. netto. 

 
 Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać 
się o następujące dodatki : 
 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 
 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
 Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
 Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 
 Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek 
rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do 
przyznania dodatków. 

 
Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 
 
Przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo 
opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu 
dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie 
został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku 
wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż 
jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. 
Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później 
niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co jest potwierdzone odpowiednim 
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez polożną, 
potwierdzającym także minimum jedno świadczenie w każdym trymestrze ciąży, (nie 
stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także 
do osób, które przysposobiły dziecko).  
 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 
 
Przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.  
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, 
uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:  
1. 24 miesięcy kalendarzowych; 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1355


2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym 

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 

3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 
1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za 
niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje 
rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 
 
Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona: 
1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego 

pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy; 
2.  podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która 

uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego; 

3.  dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w 

tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z 

całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka 

przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach 

zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; 

4.  w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego. 

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku 
zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 
 
Przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 
340,00 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 
80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. 
Dodatek ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie 
zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z 
rodziców dziecka, ponieważ: 
- drugi z rodziców dziecka nie żyje; 
- ojciec dziecka jest nieznany; 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone. 
Dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.  
W przypadku wyboru dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania, dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje na żadne dziecko w 
rodzinie. 
 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci 



uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. 
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
 
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego wynosi miesięcznie: 
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych 
wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 
1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

niepełnosprawności, 
2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dodatek ten przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.  
Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się 
począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności 
lub stopnia niepełnosprawności, jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech 
miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności.  
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
 
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 
100,00 zł na dziecko. 
Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.  
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w 
którym rozpoczyna się rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 
  
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 
 
Przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do 
czerwca następnego roku kalendarzowego. 
Wysokość tego wynosi:  
1) 90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w 

której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w 
której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły 
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności (potwierdzonej zaświadczeniem o tymczasowym 
zameldowaniu),  

2) 50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do 
szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest 



obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole 
ponadgimnazjalnej.  

 
Wymagane dokumenty do zasiłku rodzinnego: 
 
1. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy: 

- potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania - kopia dowodu osobistego 
(oryginał do wglądu pracownika), potwierdzenie czasowego zameldowania, 
potwierdzenie pobytu np. prze sołtysa, dodatkowo dla opiekuna prawnego - 
orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, dla opiekuna faktycznego – 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, dla osoby 
uczącej się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od 
rodzica/ów, 

- kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego 
zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej, 

- potwierdzenie stanu cywilnego - prawomocny wyrok sądu orzekający separację, 
prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z 
adnotacją o rozwodzie, akt zgonu współmałżonka, 

- aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu 
zgłoszenia zaginięcia małżonka - jeśli współmałżonek zaginął.  

2. Dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o 
świadczenie:  

- dokument stwierdzający wiek dziecka (skrócony odpis aktu urodzenia, dowód 
osobisty, paszport), a gdy ojciec dziecka jest nieznany aktualny zupełny akt 
urodzenia, 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - jeśli dziecko 
jest niepełnosprawne, 

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 
wyższej, a także na roczne przygotowanie przedszkolne, 

- zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu dziecka w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub szkoła artystyczna, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła 
podstawowa lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności.  

3. Dokumenty dotyczące ustalenia dochodu rodziny (rodzina to odpowiednio 
następujący członkowie rodziny: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny 
dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku 
życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do 
członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko.  

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ 
DOCHODU MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE DLA KAŻDEGO PEŁNOLETNIEGO 
CZŁONKA RODZINY INDYWIDUALNIE: 
- zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub 

oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 
30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 



uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 
zawierające informacje o wysokości: 
 
a) dochodu, 
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) należnego podatku, 

- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) lub oświadczenie 
stwierdzające, całkowitą wysokość opłaconych składek zdrowotnych za rok 
kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy,  

- zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, 
- oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 
a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku, 

- oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który 
został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

- zaświadczenie o wpisie/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, 
- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

- kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz 
dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia 
całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu 
powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców, 

- zaświadczenie od Komornika Sądowego prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub 
odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, 
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób spoza rodziny, 

 
W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich 
wysokość. 
Dochód utracony oznacza utratę dochodu spowodowaną:  
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  
- utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, 
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,  

- wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,  
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do tych świadczeń. 
 Utratę dochodu należy potwierdzić dokumentami określającymi datę utraty 

oraz jej wysokość np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności 
gospodarczej, PIT-y  11, zaświadczenia z pracy, PUP, ZUS lub inne.  



 

Dochód uzyskany oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, 
- uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, 
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o 

dzieło, 
- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty 
rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z 
przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. 
 Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 

należy potwierdzić dokumentami określającymi wysokość tego dochodu np. PIT-y 
11 oraz okres w którym był on osiągnięty (ilość miesięcy). 

  Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy należy potwierdzić dokumentami określającymi datę uzysku dochodu 
(np. umowa o pracę, decyzja PUP przyznająca zasiłek dla bezrobotnych lub 
stypendium, zaświadczenie o wpisie i rozpoczęciem działalności gospodarczej), 
oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym dochód został osiągnięty, np. zaświadczenie.  

 
4. Inne wymagane dokumenty związane z prawem do poszczególnych 

dodatków do zasiłku rodzinnego: 
 - zaświadczenie lekarskie lub położnej o pozostawianiu kobiety pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz potwierdzeniem 
minimum jednego świadczenia w każdym trymestrze ciąży, (nie stosuje się do 
osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do 
osób, które przysposobiły dziecko). 

- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie 
na jaki został on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i 
okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy; 

- zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w 
stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 
wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia, 

- aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że 
osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub 
oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń 
społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby 
ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na 
ubezpieczenie społeczne, 

UWAGA!. W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę 
następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.” 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żórawinie może żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych 
do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. 

 



 
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA 
 
 Przysługuje w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko, w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka*.  
 Zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu albo faktycznemu 

dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z 
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). 

 Zapomoga jednorazowa przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu**.  

 Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 
kwoty 1922,00 zł netto (Dz.U. z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych poz. 1255). 

 W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy 
zmieniającej tj. przed 1 stycznia 2013 r.,  jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych tj. 
bez kryterium dochodowego. Również w przypadku dziecka objętego opieką 
prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaje się na podstawie przepisów 
dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione 
przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniające. 

 Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności 
ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy 
dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.  
 
*  w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką 

faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 
18 roku życia.  

**  nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,   
a także do osób, które przysposobiły dziecko 

 
Wymagane dokumenty:  
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy - kopia dowodu 

osobistego (oryginał do wglądu pracownika), potwierdzenie czasowego 
zameldowania, potwierdzenie pobytu np. prze sołtysa, dodatkowo dla opiekuna 
prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, dla opiekuna 
faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie 
lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, dla osoby uczącej 
się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów. 

2. Odpis aktu urodzenia dziecka. 
3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną 

potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie nie później niż od 
10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ponadto zaświadczenie ma potwierdzać 
świadczenia udzielane kobiecie w ciąży, co najmniej raz w każdym trymestrze 
ciąży (nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami 
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 

4. Dokumenty dotyczące ustalenia dochodu rodziny – analogicznie jak do zasiłku 
rodzinnego. 

  



ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
(zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne) 

 

1. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie 
złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy 
od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub 
stopnia niepełnosprawności. 

 
2. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na 

czas nieokreślony, a do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas 
określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala 
się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, a w 
przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego. 

 

 
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z 
niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Przysługuje w wysokości 153,00 zł. miesięcznie, niezależnie od dochodu 
rodziny. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
1) niepełnosprawnemu dziecku, 
 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
3) osobie, która ukończyła 75 lat. 
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 
1) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, 
2) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 
3) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków 

związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.. 

Wymagane dokumenty: 
1. potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy - kopia dowodu 

osobistego (oryginał do wglądu pracownika), potwierdzenie czasowego 
zameldowania, potwierdzenie pobytu np. prze sołtysa, dodatkowo dla opiekuna 
prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, dla opiekuna 
faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie 



lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, dla osoby uczącej,  

2. akt urodzenia dziecka, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość osoby, której wniosek dotyczy,  

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 

UWAGA: Dla dzieci, które kończą 18 lat zasiłek pielęgnacyjny może być 
przyznany na wniosek tych już pełnoletnich osób lub innych uprawnionych 
osób pod warunkiem posiadania postanowienia Sądu o ubezwłasnowolnieniu 
pełnoletniego dziecka.  

Zmiany w Ustawie o świadczeniach rodzinnych 
(dotyczy dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego) 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2013 r. ustawy z dnia 07.12.2012 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 
2012 r. poz 1548) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie informuje, że 
zgodnie z art. 11 ust. 3 wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o 
przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa, z 
dniem 01.07.2013 r.:  
Informujemy, że zgodnie z w/w ustawą przysługują:  
I.specjalny zasiłek opiekuńczy,  
II.świadczenie pielęgnacyjne.  
Warunki nabywania:  
I. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 
2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania 
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł.  
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:  
1.osoba sprawująca opiekę:  
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego,  
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych 
tytułów,  
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego,  
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
2.osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem 
rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z 
koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej 
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z 



wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z 
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;  
3.na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury,  
4.członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego,o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego;  
5.na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,  
6.na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  
II. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej przysługuje:  
1.matce albo ojcu,  
2.opiekunowi faktycznemu dziecka,  
3.osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 
09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
4.innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. - 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o 
znacznym stopniu niepełnosprawności  
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 
celu sprawowania opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.  
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie 
następujące warunki:  
1.rodzinie osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
2.nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszy stopniu, są małoletnie lub 
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;  
3.nie ma osób, o których mowa w ust 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności.  
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 
wymagającej opieki powstała:  
1.nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub  
2.w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 
25. roku życia.  
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:  
1.osoba sprawująca opiekę:  
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka 
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego  



świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego,  
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego;  
2.osoba wymagająca opieki:  
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 
spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu;  
3.na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej 
emerytury;  
4.członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo 
świadczenia pielęgnacyjnego;  
5.na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego 
lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;  
6.na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do 
świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Informujemy również, że w sprawie przyznania świadczeń od 01.07.2013 r. należy w 
miesiącu lipcu 2013 r. ponownie złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żórawinie, Al. Niepodległości 15 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8:00 do 14:00, pokój numer 3 


