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 KARTA USŁUG  
KU-ŚR-05 - wersja Nr 5 

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 
MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut 
Dział Świadczeń Rodzinnych - pok. 1, 2, 3, 4, 5  
tel. (17) 225 33 25, fax (17) 225 61 67,  adres e-mail: mops@mopslancut.pl 
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00 

PODSTAWA PRAWNA  1. Art. 17, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. 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. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r.  

w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (MP z 2018 r. poz 1099) 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

 Przez wydanie decyzji administracyjnej. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY  

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne  

(do wglądu). 

3. Kserokopia orzeczenia 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 orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu). 

4. Zaświadczenie 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; wzór zaświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszej karty usługi. 

5. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem: 

a) społecznym – należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych 

składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury, 

b) społecznym i zdrowotnym – konieczne będzie wypełnienie następujących druków 

zgłaszających do ubezpieczenia: 

• ZUS-ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych, 

• ZUS-ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

• ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby 

ubezpieczonej, 

• ZUS-ZIUA – zgłoszenie/zmiana danych osoby ubezpieczonej. 

Druki te można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka. 

OPŁATY  Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łańcucie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu 

odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 



 

 

 

 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

1.  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

- matce albo ojcu, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- 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 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. 

2. Osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży 

obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą 

wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są 

łącznie następujące warunki: 

1) rodzice 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 pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej 

opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole 

lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

4. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 

również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej 

należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne. 

Sporządził Zofia Szlęk-Paśko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

Zatwierdził Marek Rupar – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Ostatnia aktualizacja Listopad - 2019 r. 


