
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności 
zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

• niezależnie od wysokości dochodu; 

• w kwocie 153zł miesięcznie; 

• niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczeni o 
niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu); 

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej 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; 

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub orzeczeniem o 
zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej; 

• osobie, która ukończyła 75 rok życia. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

• osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS; 

• osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z 
pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

ZASADY USTALANIA PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO 

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc 
od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to 
ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy). W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono 
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 24 ust. 2 ustawy). 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności 
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania 
orzeczenia  o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do 
zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 
24 ust. 4 ustawy). 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, II piętro, tel. 61 29 13 187 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji 
administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia 
szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 



Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku 
złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania  za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta w Obrzycko. 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.); 
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 

dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek 

opiekuńczy wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1238) 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze 

zm.). 

Druki  

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego /załącznik nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia 

rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)/. 
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