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ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZE Ń OPIEKUŃCZYCH
(zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego)

okres zasiłkowy: 01.09.2007 r. – 31.08.2008 r.

ZASIŁEK PIEL ĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi prawnemu w celu
częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Jego przyznanie nie jest uzależnione
od wysokości dochodów (świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości dochodów).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
� niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością,
� osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności,
� osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem
21 roku życia,
� osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny NIE przysługuje:
� osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt tej osoby

i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa
albo z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),

� osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny
Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:
� uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego) osoby

ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (kopię tę może uwierzytelnić-potwierdzić zgodność z oryginałem
osoba przyjmująca dokumenty do uzyskania zasiłku, np. urzędnik w OPS; uwierzytelnienia kopii
dokumentu można dokonać także w urzędzie wystawiającym dokument tożsamości, np. w odpowiednim
wydziale urzędu miasta wydającym dowody osobiste; uwierzytelnienie to jest dokonywane bezpłatnie),
� orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o zasiłek na dziecko do 16 roku życia),

albo
� orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania

niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o zasiłek na osobę powyżej 16 roku życia),
albo
� orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku ubiegania się o zasiłek na osobę

powyżej 16 roku życia).

Postępowanie w sprawach o zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na wniosek rodziców, jednego z opiekunów, opiekuna faktycznego

dziecka, opiekuna prawnego dziecka, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby
upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Prawo do zasiłku

pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (np. na okres jednego roku).

Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego ustala i wypłaca gmina (urząd gminy / miasta) lub
ośrodek pomocy społecznej.
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Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi, opiekunowi z tytułu rezygnacji z pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem: legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności, zawierającym wskazania dotyczące konieczności:
� stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną

możliwością samodzielnej egzystencji,
� stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji,
albo
� legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16 r.ż.).

Świadczenie pielęgnacyjne NIE przysługuje jeżeli:
� osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego,

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
� osoba wymagająca opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej,
- została umieszczona w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim

z całodobowej opieki,
- w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji została umieszczona

w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów
opieki zdrowotnej,
� osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
� osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to
lub na inne dziecko w rodzinie (uwaga: oznacza to, że jeżeli np. matka przebywa na urlopie
wychowawczym i opiekuje się młodszym, zdrowym dzieckiem i pobiera z tego tytułu dodatek do zasiłku
rodzinnego, to ojciec nie może pobierać świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko
w rodzinie).

Wysokość dochodu uprawniająca do świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie

(uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ubiegamy się o to świadczenie) nie
może przekroczyć 583 zł na osobę w rodzinie. Uwaga: w okresie zasiłkowym od 1 września 2007 r.
do 31 sierpnia 2008 r. pod uwagę brany jest dochód z 2006 r.

W przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że miesięczny dochód
z 1 ha przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych ogłaszanego
corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).
Obecnie dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 135,50 zł.

UWAGA! Sposób obliczania dochodu do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest taki
sam, jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420 zł miesięcznie.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacane są także składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe oraz zdrowotne o ile nie jest zgłoszona do ubezpieczenia z innego tytułu
(np. o ile nie zgłosi jej pracujący małżonek).

Podstawa prawna:
ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm),
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18 lipca 2006 r.
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 130, poz. 903).


