ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym
w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę.
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:
• niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia
na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);
• niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS
o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o
zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
• niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS
o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy
inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku
życia;
• osobie, która ukończyła 75 rok życia.
Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1. pierwszy wniosek.
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole
ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku
pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
a. złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
b. złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech
miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
WYMAGANE DOKUMENTY
W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością należy złożyć
wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
• oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy
składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
• oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo

• oryginał lub kserokopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze
wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej
niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
• oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub
orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
• oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia należy
złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
• kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość
o świadczenie (np. dowód osobisty lub paszport);
• oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
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Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej
może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do
rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za
zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania
wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

