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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 
 

Miejsca świadczenia pomocy: 

I punkt   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 09.00 - 13.00 

Siennica Różana 258, 22-304 Siennica Różana 
 

Wtorek 09.00 - 13.00 

Środa 09.00 - 13.00 

Czwartek 09.00 - 13.00 

Piątek 09.00 - 13.00 

      

  

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82/576-52-11 do 13 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, 

sądowym lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 

rozpoczęcia tej działalności. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży 

stosowne oświadczenie. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które 

ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz 

złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie 

porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym 

wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz 

obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym 

życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich 

w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem ukierunkowanym na pomoc rodzinom 

w których z uwagi na obecność osób niepełnosprawnych zachodzi konieczność opieki nad nimi, co 

ogranicza zdolność zarobkowania. Jednakże w odróżnieniu od świadczenia pielęgnacyjnego, nie jest 

wymagana rezygnacja/nie podejmowanie zatrudnienia, natomiast wprowadzono próg dochodowy na 

osobę w rodzinie.  

 

Osoby uprawnione 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli (art. 16a u.ś.r.): 

 

1.  nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

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. 

 

Kryterium dochodowe 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł 

na osobę (art. 5 ust. 2 u.ś.r.). 

Dokonując kwalifikacji do przyznania świadczenia, za dochód rodziny uważa się (art. 16a ust. 

4 u.ś.r.):  

1. W przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

1) osoby wymagającej opieki, 

2) rodziców osoby wymagającej opieki, 

3) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki, 

4) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, 

5) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki 

zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd 

do alimentów na jej rzecz; 

https://sip.lex.pl/#/document/16785962?cm=DOCUMENT
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2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

1) osoby wymagającej opieki, 

2) małżonka osoby wymagającej opieki, 

3) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko, 

4) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia 

- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą 

się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki. 

Wysokość świadczenia 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. 

Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc 

kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę 

mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia 

przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

 

Komu nie przysługuje 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli: 

1. osoba sprawująca opiekę: 

1) 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, świadczenia przedemerytalnego lub 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

2) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

3) 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; 

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18817770?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT
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4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5. 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. 

 

Należy dodać, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca 

pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. 

 

 

      Autor: Rafał Kuźma  – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT
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3. Wykaz inwentarza, spis inwentarza przy nabyciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza 

 

W przypadku nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiedzialność spadkobierców za 

długi spadkowe jest ograniczona do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie 

inwentarza stanu czynnego spadku.  

 

Przepisy nie nakładają na spadkobiercę obowiązku uzyskania spisu inwentarza spadku lub 

złożenia wykazu inwentarza ani też nie określają terminu do wykonania tych czynności – jest to 

prawo, a nie obowiązek spadkobiercy. Należy jednak pamiętać, że już samo przyjęcie spadku otwiera 

wierzycielom drogę do dochodzenia od spadkobierców długów spadkowych, więc to w interesie 

spadkobiercy jest zadbanie o uzyskanie spisu inwentarza lub złożenia wykazu inwentarza. Dlatego też 

w przypadku gdy w skład spadku wchodzą długi spadkowe, konieczne jest sporządzenie wykazu lub 

spisu inwentarza. Na pytanie czym różnią się obie instytucje oraz którą wybrać w danej sytuacji, 

postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

 

I. WYKAZ INWENTARZA 

 

Jest to instytucja uregulowana w Kodeksie cywilnym. 

 

 Wykaz inwentarza może sporządzić: 

1.  spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 

2. zapisobierca windykacyjny, 

3. wykonawca testamentu. 

 

Wykaz inwentarza składa się w sądzie albo przed notariuszem. Wykaz inwentarza składany 

przed notariuszem zostaje objęty protokołem. 

 

Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, 

zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. W wykazie inwentarza z należytą 

starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z 

podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich 

wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza 

przedmiotów należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych 

pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz może go uzupełnić. Do uzupełnienia wykazu 

stosuje się przepisy jak przy składaniu pierwszego wykazu. 

 

Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym 

wykazem. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez 

innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Od chwili 

sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze sporządzonym 

spisem. 
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Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia 

należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny. 

 Na uwagę zasługują przepisy określające odpowiedzialność spadkobiercy, który przyjął 

spadek z dobrodziejstwem inwentarza, który spłacił część długów spadkowych a następnie dopiero 

dowiedział się o istnieniu innych długów. W takiej sytuacji, jeżeli spadkobierca nie wiedział i przy 

dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu tych innych długów spadkowych, 

ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością 

stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, 

które spłacił (art. 1032 k.p.c.).  

 

Z kolei Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre 

długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu 

innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego 

spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał 

należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego 

ubezwłasnowolnienia (art. 1032 § 2 k.p.c.). 

 

 

Wzór wykazu inwentarza 

 

WYKAZ INWENTARZA 

POUCZENIE 

1. Druk należy wypełnić czytelnie uzupełniając wszystkie możliwe rubryki zgodnie z posiadaną 

wiedzą, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. 

2. W wypadku, gdy nie jest możliwe wpisanie wszystkich danych w rubrykach wykazu inwentarza, 

należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem 

uzupełnionej rubryki. Pod podaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 

3. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów należących do spadku, 

przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie 

inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące 

składania wykazu inwentarza. 
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1. Sąd, do którego składany jest wykaz inwentarza (nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również 

właściwy wydział) 

 

2. Dane składającego/składających wykaz inwentarza 

2.1. Imię i nazwisko/nazwa podmiotu 

 

 

2.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer we właściwym rejestrze, 

ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany 

 

2.3. Adres składającego/składających wykaz inwentarza 

 

3. Dane spadkodawcy 

3.1. Imię i nazwisko oraz chwila otwarcia spadku – data śmierci spadkodawcy 

 

3.2. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jeżeli został 

nadany spadkodawcy 

 

3.3. Ostatni adres spadkodawcy 

 

 

4. Dane dotyczące przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów 

windykacyjnych (zwięzły opis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów 
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windykacyjnych), z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku 

 

5. Dane dotyczące długów spadkowych oraz ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku 

 

 

6. Miejscowość i data 

 

7. Podpis składającego wykaz inwentarza 

 

 

II. SPIS INWENTARZA 

 

Jest to instytucja uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego. 

 

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć  (art. 637 § 1 k.p.c.): 

1. osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub 

zapisobiercą, 

2. wykonawca testamentu, 

3. wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku. 

 

Sąd po złożeniu wniosku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia 

o sporządzeniu wpisu. W przypadku jednak, gdy spisu inwentarza żąda wierzyciel, sąd spadku wydaje 

postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest 

możliwe. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.  

 

Ogłoszenie  o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza  zawiera: 

1.  imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy; 

2. datę śmierci spadkodawcy; 

3. pouczenie, że osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. (osoba która uprawdopodobni, że jest 

spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub 

wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku) mogą 

uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące 

do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają 

zamieszczeniu w spisie inwentarza. 
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Spis inwentarza jest sporządzany przez komornika. 

 

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio 

komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu 

inwentarza. Komornik w takim wypadku przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza 

i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu 

inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek skierowany do komornika albo umorzy 

postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu 

inwentarza. 

 

Na postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza przysługuje zażalenie. 

 

Wniosek do sądu o sporządzenie spisu inwentarza podlega opłacie sądowej w wysokości 100 

zł. Natomiast opłata u komornika za sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400 zł. Powyższe koszty 

mogą zostać podniesione o ewentualne wydatki gotówkowe komornika przy dokonywaniu czynności. 

Może również pojawić się konieczność ponoszenia opłat za dokonanie wyceny przez biegłych 

rzeczoznawców. 

 

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty 

zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów oraz długi spadkowe 

ze wskazaniem wysokości każdego z nich. Wartość przedmiotów należących do spadku 

i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, 

a wysokość długów spadkowych - według stanu z chwili otwarcia spadku. 

Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta 

sądowi spadku. W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu 

windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza -  sąd spadku wydaje 

postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. 

Jeśli został sporządzony zarówno spis inwentarza jak i wykaz inwentarza, w przypadku 

rozbieżności co do treści - większe znaczenie ma spis inwentarza. Od chwili sporządzenia spisu 

inwentarza, spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i wykonawcy testamentu spłacają długi 

spadkowe zgodnie ze spisem inwentarza, a nie wykazem inwentarza. 

 

Autor: Rafał Kuźma – Radca Prawny 
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4. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej 

Osoby uprawnione 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jest 

świadczeniem mającym na celu pomoc rodzinom osób, które z uwagi na stan zdrowia wymagają 

stałej opieki, przez co utrudniają lub uniemożliwiają jej cżłonkom podjęcie pracy zarobkowej. 

Świadczenie to przysługuje (art. 17 ust. 1 pkt 1-4 u.ś.r.): 

1. matce albo ojcu, 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3. osobie będącej rodziną zastępczą 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 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. 

Świadczenie to może przysługiwać także innym osobom niż spokrewnione w pierwszym 

stopniu z osobą wymagającą opieki 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 art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Przepisy prawa jako warunek przyznania świadczenia wskazują datę powstania 

niepełnosprawności. I tak świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 

wymagającej opieki powstała (art. 17 ust. 1 b pkt 1-2 u.ś.r.): 

 

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. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785962?cm=DOCUMENT
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W tym miejscu należy podkreślić, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 

października 2014 r. sygn. akt K 38/13 art. 17 ust. 1b pkt 1 i u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po 

ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania 

niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

 

Trybunał wskazał jednocześnie na konieczność zmiany przepisów w tym zakresie. Jednak 

pomimo upływu kilku lat od wydania orzeczenia, ustawodawca nie zdecydował się na 

wprowadzenie zmian w ustawie. Okoliczność ta powoduje, że organy są zmuszone stosować ww. 

przepis, pomimo iż jest on niekonstytucyjny. Dlatego w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał 

orzeczenie o niepełnosprawności po 18 roku życia a organ odmówił przyznania świadczenia, warto 

odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie złożyć skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Istniejące, szerokie orzecznictwo sądowe w tym zakresie 

jest korzystne dla wnioskujących o świadczenie i są one ostatecznie przyznawane. Paradoksalnie 

brak inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie powoduje, że czasami same organy mimo odmowy 

przyznania świadczenia zachęcają wnioskodawców żeby odwoływali się od ich decyzji. 

 Aby uzyskać świadczenie należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Gminy oraz załączyć 

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek 

(w przypadku gdy osobą wymagającą opieki jest dziecko) oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Wysokość świadczenia 

 

Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1.583,30 zł miesięcznie. Kwota 

świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Świadczenie jest 

wypłacane przez gminę (ośrodek pomocy społecznej). 

 

Komu nie przysługuje 

 

Ustawa przewiduje katalog osób którym świadczenie pomimo spełnienia ww. wymogów nie 

przysługuje: 

1. gdy osoba sprawująca opiekę: 

1) 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, świadczenia przedemerytalnego lub 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, 

2) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

2. gdy osoba wymagająca opieki: 

1) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

https://sip.lex.pl/#/document/18817770?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT
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2) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej 

spokrewnionej, 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) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, 

o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

5) 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. 

 

Warto dodać, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba 

poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do 

świadczenia pielęgnacyjnego. 

 

Autor: Rafał Kuźma – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18092589?cm=DOCUMENT
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5. Dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny – podobieństwa 

i różnice 

Na gruncie polskiego systemu prawnego występują różne świadczenia, które z uwagi na 

podobieństwo nazw oraz funkcji jaką mają pełnić często są mylone przez potencjalnych 

świadczeniobiorców. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić czym są zasiłek pielęgnacyjny oraz 

dodatek pielęgnacyjny, jakie kryteria należy spełnić aby je uzyskać oraz na co zwrócić uwagę przy 

zbiegu do obu świadczeń.   

 

I. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

 

Pierwszym ze świadczeń opiekuńczych uregulowanych w u.ś.r. jest zasiłek pielęgnacyjny. 

Świadczenie to przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji. 

 

Osoby uprawnione 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (art. 16 ust. 2 i 3 u.ś.r.): 

 

1.  niepełnosprawnemu dziecku; 

2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. osobie, która ukończyła 75 lat; 

4. 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. 

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć w gminie stosowny wniosek. Do wniosku należy 

dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W przypadku braku aktualnego 

orzeczenia, gdy trwa postępowanie przez Powiatowym/Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności lub Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) organ zawiesi postępowanie do 

czasu zakończenia tego postępowania. 

 

Wysokość świadczenia 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie. Natomiast od listopada 

2019 r. jego wysokość wyniesie 215,84 zł. Świadczenie jest wypłacane przez gminę (ośrodek pomocy 

społecznej). 

 

 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

7
 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

Komu nie przysługuje 

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

 

1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

2. osobom, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 u.ś.r., jeżeli członkom rodziny przysługują za 

granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej; 

3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

II. DODATEK PIELĘGNACYJNY 

 

Świadczenie to zostało uregulowane w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to ma na celu pomoc 

osobom niesamodzielnym, które nie mogą podjąć dodatkowej pracy zarobkowej oraz osobom 

starszym.  

 

Osoby uprawnione 

 

 Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które przysługuje: 

 

1. osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie 

niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo 

2. osobie która ukończyła 75 lat życia 

 

Aby skorzystać ze świadczenia, należ mieć przyznaną (w formie decyzji a nie tylko 

kwalifikować się do przyznania) emeryturę lub rentę oraz złożyć stosowny wniosek do ZUS. Do 

wniosku należy dołączyć dokumenty w postaci zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza (druk OL-9) wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz 

dokumentację potwierdzającą całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji 

(orzeczenie Powiatowego/Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności lub 

Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). W przypadku nie 

dysponowania takimi dokumentami odbędzie się badanie przez lekarza orzecznika ZUS. 

 

Przyznanie świadczenia po ukończeniu 75 roku życia następuje automatycznie, bez 

konieczności składania wniosku do ZUS oraz badania stanu zdrowia. 

 

Wysokość świadczenia 

 

Wysokość świadczenia wynosi 222,01 zł miesięcznie. Jest wypłacane przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Kwotę dodatku, podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 

emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 
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Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz nie podlega egzekucji, zarówno administracyjnej, 

jak i sądowej (por. odpowiednio art. 10 § 4 ustawy postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

Komu nie przysługuje 

 

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty 

przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym 

dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 

2 tygodnie w miesiącu. 

 

III. ZBIEG DO ŚWIADCZEŃ 

 

Oba wskazane świadczenia nie służą wzbogaceniu się osób do nich uprawnionych, lecz są 

przeznaczone na pokrywanie przez osoby otrzymujące te świadczenia wydatków wynikających 

z niepełnosprawności uniemożliwiającej takim osobom samodzielne funkcjonowanie. Cel i charakter 

oraz funkcja obu świadczeń są podobne a jak wynika z powyższych rozważań, często może mieć 

miejsce sytuacja, gdy osoba spełni przesłanki do uzyskania obu świadczeń.  

 

Należy jednak wskazać, że świadczenia te wykluczają się wzajemnie i nie jest możliwe 

korzystanie z obu naraz. 

 

Podstawową regulację w tym zakresie stanowi art. 16 ust. 6 u.ś.r. , który wprost wyklucza 

możliwość przyznania zasiłku pielęgnacyjnego osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Natomiast gdy ma miejsce sytuacja przyznania dodatku pielęgnacyjnego osobie za okres, za 

który wypłacono jej już zasiłek pielęgnacyjny, której wypłacono Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub 

inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub 

rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku 

pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego (art. 16 ust. 7 

u.ś.r.).Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 

7, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych. 
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