
 

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne 
 
 

 

Świadczeniem pielęgnacyjnym jest świadczenie pieniężne, które jest comiesięcznie wypłacane 

osobie, która go uzyskała. Od 1 stycznia 2021 r. jest to kwota w wysokości1971 zł miesięcznie. 

Świadczenie to przysługuje osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem/ niepełnosprawną osobą pełnoletnią. Będzie to matka, 

ojciec lub opiekun faktyczny takiej osoby, osoba będąca dla niej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz 

inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne 

jeśli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują  

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma opiekunów faktycznych ani osób będących rodziną zastępczą lub legitymują się one 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osoba nad którą sprawowana jest opieka musi  legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym zawarte będzie wskazanie 

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. Ponadto świadczenie pielęgnacyjne będzie 

można otrzymać, jeśli niepełnosprawność tej osoby powstała nie później niż do ukończenia przez nią 18. 

roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. 

roku życia. 

Świadczenie nie będzie natomiast przysługiwało, jeśli 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 lub świadczenia 

przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz jeśli ma ustalone prawo  

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. Tak samo 

świadczenie nie przysługuje, jeśli 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, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  

lub prawo do zasiłku dla opiekuna, 

 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. 
 

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania wnioskodawcy. Możliwe jest również złożenie go w ośrodku pomocy społecznej lub w innej 

jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych 

w danej gminie. Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia podmiot 

realizujący świadczenia rodzinne. Można o niego spytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo  

w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana 

została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). Razem z wnioskiem należy złożyć skrócony 

odpis aktu urodzenia osoby wymagającej opieki lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek  

tej osoby oraz orzeczenie o  jej niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium 

dochodowego. 

Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech 

miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenie pielęgnacyjne 

będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności. Natomiast, jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie 

złożony po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, 

świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie. 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią 

wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, organ właściwy wypłacający świadczenie pielęgnacyjne może 

zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego,  

w celu weryfikacji tych wątpliwości. 

W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia rodzicielskiego, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie przysługiwać jedno z tych 

świadczeń, które uprawniony wybierze. 

 
 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, finansowane  
ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w powiecie krośnieńskim w 2021 r." 


