
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE (MOPS) 

 

 

  

KARTA USŁUG  
KU-ŚR-04 - wersja Nr 5 

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 
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. 16, art. 23, art. 24, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 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. 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) 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Przez wydanie decyzji administracyjnej. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY  

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 

2. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (do 

wglądu). 

3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenia  

o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu). 

4. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, 

pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu. 

OPŁATY  Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

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. Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na wniosek osoby, która nie 

ma stałego miejsca zamieszkania wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na 

miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający 

tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania. 

2. O każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego a w szczególności 

w przypadku uzyskania dodatku pielęgnacyjnego jak również wyjazdu członka rodziny poza 

granicę Rzeczypospolitej Polskiej, należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający 

zasiłek pielęgnacyjny. 

Sporządził  Zofia Szlęk-Paśko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

Zatwierdził Marek Rupar – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Ostatnia aktualizacja  Listopad – 2019 r. 


