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Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny 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 oraz 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;

osobie powyżej 75 roku życia.

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata. Od 1 listopada 2019 kwota ta 

wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek  pielęgnacyjny  nie  przysługuje  osobie  przebywającej  w  instytucji  zapewniającej

całodobowe  utrzymanie,  jeżeli  pobyt  osoby  i  udzielane  przez  tę  instytucję  świadczenia

częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu

Zdrowia, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenia rodzinne, w tym zasiłki pielęgnacyjne, są przyznawane i wypłacane przez

ośrodek pomocy społecznej  podległy  wójtowi,  burmistrzowi  lub prezydentowi miasta

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Jak się ubiegać?

-Wniosek o ustalenie zasiłku pielęgnacyjnego można złożyć elektronicznie za pośrednictwem

portalu Emp@tia albo w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku  pielęgnacyjnego  nie  jest  ustalane  na  dany okres  zasiłkowy tak  jak  dla

zasiłków rodzinnych.  Co do zasady jest  ono ustalane  na czas  nieokreślony.  Jeżeli  jednak

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało
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wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, ustala się do ostatniego dnia

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wniosek o zasiłek warto złożyć w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia

o  niepełnosprawności  lub  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności.  Prawo  do  zasiłku

zostanie  wówczas  ustalone  począwszy  od  miesiąca,  w  którym złożony  został  wniosek  o

ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przeciwnym razie zasiłek

będzie przysługiwał od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
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