
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 077/ 480 14 60 
ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 

 
ŚWIADCZENIE   PIEL ĘGNACYJNE  
Przysługuje  z  tytułu  rezygnacji  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  związku   
z  koniecznością  opieki  nad  dzieckiem  przysługuje  matce  lub  ojcu, opiekunowi  
faktycznemu  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka, jeżeli  nie  podejmuje  lub  rezygnuje   
z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  
legitymującym  się  orzeczeniem  a  niepełnosprawności  albo  o  znacznym  stopniu  
niepełnosprawności. Od 01.11.2009r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 
520 zł. Od 1 stycznia 2010r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane 
niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie  
o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas 
określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi. 
2. Parter. 
3. Pokój nr  1. 
4. Telefon/ faks /077/  480 14 77 lub 487 65 27. 
5. E-mail: opscerekiew@wbd.pl 
 
WYMAGANE DOKUMENTY : 
1. Wniosek. Formularz do  pobrania w  pokoju nr 1 lub w punkcie informacji dla klienta - 
pok. nr 16 lub na stronach: www.mps.gov.pl 
2. Orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.  
 
OPŁATY : 
Bez opłat. 
 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Do 30 dni. 
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję, można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej  
Cerekwi w pokoju nr 1 lub zostanie wysłana pocztą  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 
adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie  
z kodeksem postępowania administracyjnego. 
 
PODSTAWA PRAWNA : 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 
139 z 2006 roku poz. 992 z  późn. zm.).   
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu 
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058). 
3. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706). 
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