Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wydział Finansowy
Osoba prowadząca sprawę:
Anna Puk – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, pokój 6 (I piętro)
tel. 42-719-80-02 w. 132
e-mail: anna.puk@strykow.pl
Marianna Skowrońska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, pokój 6
(I piętro)
tel. 42-719-80-02 w. 132
e-mail: marianna.skowronska@strykow.pl



ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn.
zm.)



rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku 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

Podstawa
prawna

do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1467 )


rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny
zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z
2015r. poz. 1238)

Sposób



wydanie decyzji administracyjnej

załatwienia



świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych



wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego



orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności



inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

sprawy
Wymagane
dokumenty
Miejsce
składania

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków – pokój 2

wniosków
Termin
udzielania
odpowiedzi

Niezwłocznie - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb
udzielania

Art. 104 § 1 kpa – decyzja, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej

odpowiedzi
Tryb
odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86
za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:


niepełnosprawnemu dziecku



osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności



osobie, która ukończyła 75 lat



osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia

Uwagi

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala
się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania
orzeczenia na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w
którym upływa termin ważności orzeczenia

Opłaty

Brak opłat


Załączniki

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w przypadku innych osób niż
wymienione w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy



inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

