
Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego !!! 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej 
w art. 1, przysługuje w okresie: 
1) od dnia 1 maja 2014 r. do  dnia 31 grudnia 2014 r. -  w wysokości 800,00 zł 
miesięcznie, 
2) od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - w wysokości 1200,00 zł 
miesięcznie. 
3) od dnia 1 stycznia 2016 r. - w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. 
  
Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. 
Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz 
z 2005r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 
stycznia 2016 r.  
  

  

  

Zasiłek pielęgnacyjny - zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej 

osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

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. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

 osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

 osobie o, której mowa w ust. 2 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi 

rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z 

pielęgnacja tej osoby, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej, 

 osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

  



  

Ś W I A D C Z E N I E   P I E L Ę G N A C Y J N E 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 

1. matce lub ojcu , 
2. opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3. osobie będącej rodziną zastępcza spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 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. 

(art. 17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

  

Osobom, o których mowa w ust.1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą 

opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie 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 osób, o których mowa w ust.1 pkt 2 i 3 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

(art. 17 ust.1a ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki poswatała: 1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia 

lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 

ukończenia 25 roku życia.(art. 17 ust.1b ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 800,00 zł miesięcznie + 200 zł dodatek do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

 Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

 osoba sprawująca opiekę: 

a) 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, 



b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

 osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w 

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; 

2. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 

lub świadczenia pielęgnacyjnego; 
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

  

6. 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. 

(art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych) 

  

Zgodnie z art. 23 ust. 4aa „jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub 

osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 17, 

organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej w celu zweryfikowania okoliczności, o których mowa w art. 17.” 

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-

rentowego należy dostarczyć poniższe dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające 

okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć  tylko do pierwszego wniosku); 

Lp. Tytuł ubezpieczenia: 
Dokumenty potwierdzające przebieg 

ubezpieczenia: 

1. Dla każdego wnioskodawcy 
kserokopia wpisu w legitymacji 

ubezpieczeniowej 

2. Wnioskodawca był zatrudniony oryginały świadectw pracy 

3. Wnioskodawca był zatrudniony 
karty zasiłkowe (w przypadku zatrudnienia  

po 15.11.91) 

4. 
Wnioskodawca był zarejestrowany 

jako osoba bezrobotna 
zaświadczenie z PUP 



5. 
Wnioskodawca był zarejestrowany 

jako osoba bezrobotna< 
karty zasiłkowe 

6. 
Wnioskodawca odbywał praktykę 

uczęszczając do szkoły zawodowej 
świadectwo pracy 

7. Opieka nad dzieckiem akty urodzenia dzieci 

8. 
Wnioskodawca prowadził działalność 

gospodarczą 

zaświadczenie z ZUS potwierdzające 

opłacanie składek 

9. 
Wnioskodawca odbywał służbę 

wojskową 

książeczka wojskowa lub zaświadczenie z 

WKU o odbywaniu służby wojskowej 

10. Inny tytuł inne dokumenty potwierdzające okresy 

  

Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne jest opłacana składka na ubezpieczenie 

emerytalno - rentowe od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wynosząca co najmniej 25 

lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

- od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 800,00 zł miesięcznie + 200,00 zł dodatku da 

świadczenia pielęgnacyjnego, 

- od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 1200,00 zł miesięcznie, 

- od 1 stycznia 2016 r. - 1300,00 zł miesięcznie. 

  

  

S P E C J A L N Y  Z A S I Ł E K  O P I E K U Ń C Z Y 

  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 

1964r. Kodeksu rodziny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2012r. Poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli: 

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub (wchodzi w życie od 1 stycznia 2015)  

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 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. (art. 16 a ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) 



Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 

osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę od 1 listopada 2015 r. nie przekracza kwoty 764 zł 

  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00zł miesięcznie. 

  

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 

specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w 

górę. (art. 16a ust. 7 przedmiotowej ustawy) 

  

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1. osoba sprawująca opiekę: 

a) 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, 

b) uchylony 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

  

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 

zastępczej spokrewnionej, w 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; 
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

  

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego 

lub świadczenia pielęgnacyjnego; 

  

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; 

  



6. 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. 

  

Zgodnie z art. 23 ust.4e „ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności 

dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 16a.” 
 


