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Nazwa usługi:

świadczenie pielęgnacyjne

I

Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. - O świadczeniach rodzinnych,
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity.

Wymagane dokumenty:



II





wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (formularz SR-5)
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 (formularz ZSR-10)
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie (formularz
GOPS-2.1)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie ma prawo żądać dostarczenia także
innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

III

Miejsce składania dokumentów i odbioru decyzji:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96 - 515 Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po
starej aptece), parter, pokój nr 2 – podinspektor Marta Zając, tel. 46 861 30 45 wew.
102, email: rodzinne@gopsteresin.pl

IV

Opłaty:
 zwolnione z opłaty.

V
VI
VII

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Sposób zakończenia postępowania:
 decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/ osoba, u której można uzyskać
informację na temat zaawansowania sprawy :
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96 - 515 Teresin, ul. Zielona 18 (budynek po
starej aptece), parter, pokój nr 2 – podinspektor Marta Zając, tel. 46 861 30 45 wew.
102, email: rodzinne@gopsteresin.pl
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IX

Tryb odwoławczy:
 odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie, w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. Zgodnie z ustawą KPA 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.
Dodatkowe informacje:
 świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. - O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
4. oraz 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 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,
5. osobom, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące
warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub
posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia
pielęgnacyjnego,
 Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli 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, świadczenia przedemerytalnego lub
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia
pielęgnacyjnego,
 Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:
-pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
-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,
-na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10 (tzn. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia pielęgnacyjnego,



X

- 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.
Od 01.01.2020 r. świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie 1830,00 zł. Kwota
świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Uwagi:
 w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
 wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia,
 interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracowników GOPS-u
przyjmuje codziennie w godzinach pracy - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Jolanta Linard, Teresin, ul. Zielona 18, parter, pokój nr 5, tel: 605 630 106,
email: j.linard@gopsteresin.pl.

Opracowała:
Marta Zając

Zaopiniował:
Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Jolanta Linard

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
poniedziałek, wtorek, środa: 8 - 16,
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Jaworski

