
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie 

 

KARTA USŁUGI 

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 

Wymagane dokumenty :  

1. wniosek (druk do pobrania) 

2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka 

(kopia+ oryginał do wglądu). 

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenie członków rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,30b,30c i 30e ustawy 

z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,(druk zaświadczenia i oświadczenia 

do pobrania), 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy (druk do pobrania), 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy (druk do pobrania), 

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o 

wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy ( druk oświadczenia do pobrania), 

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (druk 

oświadczenia do pobrania), 

f) umowę dzierżawy-w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej 

stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 



gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w 

przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( kopia + oryginał do 

wglądu) 

g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa 

rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną ( kopia + oryginał do 

wglądu), 

h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, 

jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą 

zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

i) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść 

ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, 

zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w 

wysokości niższej od ustalonej w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed 

mediatorem: 

 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 

alimentów lub 

 informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 

tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 

k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego 

dochodu (odpowiednie: zaświadczenie, świadectwo pracy, decyzja, PIT 11/28/40A) 

 uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego  

 prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  

 utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na 

podstawie umowy o dzieło 

 utrata 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 

 wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

 utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 

przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

 utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby 

zobowiązującej do tych świadczeń 

l) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny oraz liczbę 

miesięcy, w których dochód był osiągany  

– w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy 

m)  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty  

– w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy (kwota netto). 

 zakończenie urlopu wychowawczego  

 uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  

 uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej 

na podstawie umowy o dzieło 

 uzyskanie 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 

 rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w 

rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

 uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 

macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

 

4. Karta pobytu, 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 

udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach( Dz. U. z 2011r. Nr 264, poz.1573), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

5. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno -opiekuńczego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (kopia + oryginał do wglądu)  

6. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (kopia + oryginał do 

wglądu). 

7. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie 

kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, 

zaświadczenie wymagane również do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (druk 

zaświadczenia do pobrania) 

8. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 

 

Opłaty:  

Nie pobiera się  

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie,  

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów 

 

Czas załatwienia:  

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, sprawa wymagająca postępowania 

wyjaśniającego w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania.  

 

Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

  



Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1456 

z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 3 stycznia 2013 r., 

poz.3) 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki 

medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 

wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (t. j. Dz. U. z 2010r., 

Nr 183, poz. 1234) 

 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 z 

późn. zm.)  

 


