KARTA USŁUGI

Wersja nr 2
Data zatwierdzenia:
12 luty 2019 r.

Nr karty: GOPS.SP.0173.10.2019

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Nazwa jednostki
organizacyjnej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABIERZOWIE

Wymagane dokumenty:
• Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
• Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Oświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej
opieki albo oświadczenie 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 - w
załączniku
W przypadku ubiegania się o objęcie ubezpieczeniem :
1. Społecznym
należy
dołączyć
oświadczenie
o
posiadanych
okresach
ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania
renty
2. społecznym i zdrowotnym konieczne będzie wypełnienie następujących druków
zgłaszających do ubezpieczenia:
W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego
Formularze/wnioski
⚫

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

⚫

oświadczenie 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 - w załączniku

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
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Adres:
Zabierzów, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: (12) 285 – 16 – 19

Miejsce składania wniosku :
GOPS w Zabierzowie
Godziny urzędowania (dni robocze):
:

Poniedziałek:

9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Przed upływem tego
terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania. Odwołanie nie podlega opłatom.
Podstawa prawna:
1. Art. 2 pkt 2, art. 17 ust. 1-4, art. 20, art. 24, art. 25 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.)
2. 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.
z 2017 r. poz. 1466),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania
się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
4. Art. 104, art. 107, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
Uwagi:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1. matce albo ojcu
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2. opiekunowi faktycznemu dziecka
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 3
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 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 osobą
legitymującym się 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, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 477 zł do dnia 31 grudnia 2018 r. od
dnia 1 stycznia 2019 r. w wysokości 1 583 zł . Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za
niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego
za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę 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; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego
2. osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
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 wymagającej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury na to dziecko;
4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
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zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna
5. 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.

Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Data
aktualizacji

Opracowała

Ewa Piotrowicz-Zyguła

09.01.2019 r.

Zaopiniowała

Monika Florczak-Wątor

12.02.2019 r.

Zaakceptował

Stanisław Myjak

12.02.2019 r.

Podpis

