
Świadczenie pielęgnacyjne 

 

Kiedy przysługuje świadczenie? 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli zrezygnujesz z pracy lub jej 

nie podejmujesz, by opiekować się osobą niepełnosprawną. 

Osoba niepełnosprawna musi mieć znaczny stopień niepełnosprawności 

albo wymagać stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy.  

Jej niepełnosprawność musiała powstać do ukończenia 18 lat,  

a gdy się uczyła to do ukończenia 25 lat. 

 

Komu przysługuje świadczenie? 

• matce albo ojcu, 

• opiekunowi faktycznemu dziecka, 

• osobie, która jest spokrewnioną rodziną zastępczą, 

• innym osobom zobowiązanym w dalszej kolejności do alimentacji 

poza tymi, które mają znaczny stopień niepełnosprawności. 

 

Co zrobić, żeby dostać świadczenie?  

Złóż wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Wniosek złóż w formie papierowej albo elektronicznej. 

 

Forma papierowa wniosku. 

Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz.  



Formularz  otrzymasz w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na parterze przy 

wejściu oraz na 7 piętrze. 

Formularz wydrukujesz ze strony internetowej Miejskiego Centrum 

Świadczeń w Opolu. 

Wniosek papierowy przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 

wyślij pocztą albo wrzuć do skrzynki korespondencyjnej na parterze 

budynku. 

Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19,  

45-357 Opole, 7 piętro. 

Chcesz pomocy przy wypełnieniu formularza to zadzwoń albo przyjdź do 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.  

 

Elektroniczna forma wniosku.  

Wniosek elektroniczny znajdziesz na stronie portalu Emp@tia.  

Drogą elektroniczną złóż wniosek, jeżeli masz podpis elektroniczny, 

podpis zaufany albo podpis osobisty. 

 

Dodatkowe dokumenty.  

Czasami do wniosku trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty. 

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz: 

• kopię karty pobytu; 

• kopię decyzji o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na terytorium Polski;  

• kopię dokumentu uprawniającego Cię do pobytu na terenie Polski 

i pracy. 



Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu. 

 

Kiedy nie dostaniesz świadczenia pielęgnacyjnego? 

Nie dostaniesz świadczenia pielęgnacyjnego jeżeli: 

• masz prawo do niektórych świadczeń z organów emerytalno-

rentowych,  

• masz prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub zasiłku stałego, 

• osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim i małżonek nie 

ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

• osoba wymagająca opieki jest umieszczona w niespokrewnionej 

rodzinie zastępczej, domu dziecka lub w innej placówce dłużej niż 5 

dni w tygodniu, 

• inna osoba na osobę wymagającą opieki ma ustalone niektóre 

świadczenia w kraju lub za granicą. 

 

Jak się dowiesz, ze dostałeś świadczenie pielęgnacyjne? 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się decyzją. 

Jeżeli wniosek był w formie papierowej decyzję dostaniesz do domu 

pocztą. 

Jeżeli wniosek był elektroniczny decyzja też będzie elektroniczna.  

Przeczytaj decyzję dokładnie. 

Jeżeli decyzja jest pozytywna znajdziesz w niej okres na jaki otrzymałeś 

świadczenie oraz jego miesięczną wysokość. 



Przyznane świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się co miesiąc na konto 

bankowe, które wskazałeś we wniosku.  

Pamiętaj!  

Jeżeli masz świadczenie pielęgnacyjne musisz poinformować Miejskie 

Centrum Świadczeń w Opolu o: 

• zmianie Twojego adresu, jeżeli się przeprowadzisz, 

• zgonie osoby niepełnosprawnej, 

• otrzymaniu prawa do niektórych świadczeń. 

 

Doręczono Ci decyzję. Nie zgadzasz się z decyzją. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 

ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  

 


