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Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności w
przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
3. Inne dokumenty tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego

Formularze/wnioski


wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego



załącznik do wniosku – formularz RODO

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
Adres:
nr telefonu: (12) 285 – 19 – 16

Zabierzów, ul. Cmentarna 2
Miejsce składania wniosku :

GOPS w Zabierzowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Godziny urzędowania (dni robocze):
:

Poniedziałek:

9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00
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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. 16, art. 24, art. 26 ust. 1 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:
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.
Zasiłek przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
3. osobie, która skończyła 75 lat
4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
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powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli:
1. osoba została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
2. osobom jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej
3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Opracowała

Ewa Piotrowicz-Zyguła

09.01.2019 r.

Zaopiniowała

Monika Florczak-Wątor

12.02.2019 r.

Zaakceptował

Stanisław Myjak

12.02.2019 r.

Data
aktualizacji

Podpis

