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Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

I Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.

Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r.,

poz. 1518, z późn. zm.)
 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  7  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  wysokości

dochodu rodziny albo wysokości dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości  zasiłku dla opiekuna (DzU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
poz.1238)

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.
U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki
medycznej  nad  kobieta  w  ciąży,  uprawniającej  do  dodatku  z  tytułu  urodzenia
dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką
(Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

 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. poz. 1466)

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015
r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 2335)

 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin      (Dz.U. poz. 1428)

 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w
sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu
na  podstawie  przepisów o zryczałtowanym podatku  dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 766)

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
 Dział świadczeń rodzinnych, 

Tel. 81 561 00 50

III Wymagane wnioski:
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych – SR-1

IV Wymagane załączniki:
1. Wniosek  o  ustalenie  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  oraz  dodatków  do  zasiłku

rodzinnego
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do

zasiłku rodzinnego – SR-1Z

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20z%20dnia%2023%20listopada%202003%20r.%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych%20Dz.%20U.%20z%202016%20r.%20poz.%201518%20z%20pozn.%20zm..pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20z%20dnia%2023%20listopada%202003%20r.%20o%20swiadczeniach%20rodzinnych%20Dz.%20U.%20z%202016%20r.%20poz.%201518%20z%20pozn.%20zm..pdf
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2017/766
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2017/766
http://monitorpolski.gov.pl/MP/2017/766
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1428/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1428/1
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadenie%20%20Rady%20Ministow%20z%20dnia%2021%20grudnia%202015%20r..pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadenie%20%20Rady%20Ministow%20z%20dnia%2021%20grudnia%202015%20r..pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadenie%20%20Rady%20Ministow%20z%20dnia%2021%20grudnia%202015%20r..pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1466/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1466/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1466/1
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/swiadczenia%20rodzinne/rozp%20MZ%20wzor%20becik_2.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/swiadczenia%20rodzinne/rozp%20MZ%20wzor%20becik_2.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/swiadczenia%20rodzinne/rozp%20MZ%20wzor%20becik_2.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20z%20dnia%204%20kwietnia%202014%20r.%20o%20ustaleniu%20i%20wyplacie%20zasilkow%20dla%20opiekunow%20Dz.%20U.%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202014%20r.%20poz.%20567.rtf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20z%20dnia%204%20kwietnia%202014%20r.%20o%20ustaleniu%20i%20wyplacie%20zasilkow%20dla%20opiekunow%20Dz.%20U.%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202014%20r.%20poz.%20567.rtf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadzenie%20Rady%20Ministrow%20z%20dnia%207%20sierpnia%202015%20r.%20w%20sprawie%20wysokosci%20dochodu%20rodziny....pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadzenie%20Rady%20Ministrow%20z%20dnia%207%20sierpnia%202015%20r.%20w%20sprawie%20wysokosci%20dochodu%20rodziny....pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Rozporzadzenie%20Rady%20Ministrow%20z%20dnia%207%20sierpnia%202015%20r.%20w%20sprawie%20wysokosci%20dochodu%20rodziny....pdf


3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych
w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres  zasiłkowy,  innych  niż  dochody
podlegające  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz.
361, z późn. Zm.) – ZSR-05

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne
albo  składek  członka  rodziny  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
zasiłkowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki
zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w krus – ZSR-06

5. Oświadczenie  wnioskodawcy  o  wielkości  jego  gospodarstwa  rolnego  albo
gospodarstwa  członka  rodziny  wyrażonej  w  hektarach  przeliczeniowych  ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – ZSR-07

6. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i  okresie,  na jaki  został  udzielony urlop
wychowawczy,  oraz  o  co  najmniej  sześciomiesięcznym  okresie  pozostawania  w
stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego –
ZSR-08

7. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z
całodobowej  opieki  nad  dzieckiem  umieszczonym  w  placówce  zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – ZSR-
10

8. Oświadczenie  wnioskodawcy  potwierdzające  tymczasowe  zameldowanie  ucznia
poza miejscem zamieszkania – ZSR-12

V Dokumenty do wglądu:
 brak

VI Termin załatwienia sprawy:
 w  ciągu  trzech  miesięcy  od  dnia  złożenia  wniosku  (w  przypadku  niemożności

załatwienia  sprawy  w  ww.  terminach  strona  zostaje  powiadomiona  o  nowym
terminie załatwienia sprawy)

VII Opłaty:
 brak

VII
I

Tryb odwołania:
 Do  samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Lublinie  za  pośrednictwem

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie w terminie 14 dni  od daty
otrzymania decyzji.

IX Uwagi
 brak

X Klauzula informacyjna:
 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej  w  Jabłonnie  jest  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
Jabłonna  z  siedzibą  Jabłonna-Majątek  17,  23-114  Jabłonna-Majątek.  Podanie
danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w pkt. I
Karty Informacyjnej. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie sprawy
na początku niniejszej Karty Informacyjnej.
Informujemy  jednocześnie,  że  każdy  właściciel  danych  ma  prawo  dostępu  do
swoich danych i ich poprawiania.


