
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  

w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje: 

a) matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli nie podejmuje lub 

rezygnuje  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad 

dzieckiem legitymującym się 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, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 583 zł.    

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420, 00 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się  

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należna kwotę świadczenia 

zaokrągla się do 10 groszy w górę.  

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

a) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku 

stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

b) osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim

-  została  umieszczona  w  rodzinie  zastępczej,  w  specjalnym  ośrodku  szkolno  

– wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez 

co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej

c) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko 

d) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,  albo  do  świadczenia 

pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.  



Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., 

nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., nr 139,  

poz. 992; nr 222 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881, 2007  

nr 114, poz. 783 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r.  

w  sprawie  wysokości  dochodu  rodziny  albo  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę 

ubiegania  się  o  zasiłek  rodzinny  oraz  wysokości  świadczeń  rodzinnych  (Dz.  U.  nr  130  

poz. 903) 

Niezbędne dokumenty:

a)  orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

b)  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów;  

c)  uwierzytelnioną  kopię dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  osoby  ubiegającej  się  

o świadczenie pielęgnacyjne ( dowód osobisty );

d)  zaświadczenie  specjalnego  ośrodka  szkolno  –  wychowawczego,  w  przypadku 

umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.

Opłaty: 

Brak

Jednostka obsługująca: Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych

pokój nr 3 (budynek krytej pływalni)

tel. (0-32) 43 18 100 

Godziny urzędowania: poniedziałek    7:30 – 17:00

wtorek – piątek  7:30 – 15:30

środa     NIECZYNNE



Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji

Termin załatwienia:

Wnioski  złożone  wraz  z  kompletem  dokumentów  do  10  –  tego  danego  miesiąca  

są rozpatrywane i wypłacane w tym samym miesiącu, wnioski złożone wraz z kompletem 

dokumentów  po  10  –  tym  danego  miesiąca  są  rozpatrywane  i  wypłacane  w  następnym 

miesiącu podczas trwania okresu zasiłkowego.  

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 

złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  do  dnia  31  lipca,  ustalenie  prawa  do  świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 

30 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy  złoży  wniosek  wraz  z  dokumentami  od  dnia  1  sierpnia  do  dnia  30  września, 

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 

wrzesień następuje do dnia 31 października.  

Sposób przekazania informacji o sprawie:

Wnioskodawca  otrzymuje  decyzję  za  pośrednictwem  poczty  bądź  gońca  za  zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Od negatywnej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


