
DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO   
 NALEŻY  DOŁĄCZYĆ: 

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

- w przypadku dzieci do 16 roku życia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
wraz  ze wskazaniami   w punktach 7 i 8 „wymaga” lub „wskazane”

-w  przypadku  osób  powyżej  16  roku  życia  orzeczenie  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,  I grupie inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji,  (jeżeli  niepełnosprawność powstała nie później niż
do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub  w szkole wyższej,
jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia).

2. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
wnioskodawcy i członków rodziny (np. zaświadczenie ZUS, ZCNA, KRUS)

3. Do  ubezpieczenia  społecznego: kserokopie  wszystkich  świadectw  pracy,
umowy  zlecenia  (zaświadczenia  o  okresie  wykonywania  umowy  zlecenia)
decyzje  (zaświadczenia)  o  pobieraniu  zasiłków  dla  bezrobotnych,  decyzje
o pobieraniu  zasiłku  stałego  przed  majem  2004,  zaświadczenie  o  okresie
pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w innych okresach, decyzje z Urzędu
Miasta  o  zarejestrowaniu  i  wyrejestrowaniu  działalności  gospodarczej
(w przypadku braku w CEIDG),  zaświadczenie  z  ZUS o okresie  prowadzonej
działalności gospodarczej w zależności od przebiegu ubezpieczenia, decyzja ZUS
o wyliczeniu kapitału początkowego, akty urodzenia wszystkich dzieci - jeżeli
którekolwiek  z  dzieci  legitymowało  się  orzeczeniem  o niepełnosprawności  -
orzeczenia  tych  dzieci,  wypełniony  druk  RP-6,  jeżeli  wnioskodawcą  jest
mężczyzna  także  kserokopię  książeczki  wojskowej,  zaświadczenie  o  okresie
nauki  w szkole wyższej  na jednym kierunku,  pod warunkiem ukończenia  tej
nauki w wymiarze określonym w programie studiów, dokumenty potwierdzające
inne okresy składkowe i nieskładkowe 

4. Dokument  potwierdzający stan cywilny  wnioskodawcy i  osoby wymagającej
opieki – w przypadku gdy jest rozwiedziona - wyrok rozwodowy, separowana -
wyrok orzekający separację, wdową lub wdowcem - akt zgonu współmałżonka,
panna lub kawaler - oświadczenie

5. Zaświadczenie lekarskie- potwierdzające, że pełnoletnia osoba niepełnosprawna
wymaga stałej opieki osoby drugiej, z wyjaśnieniem na czym polega ta opieka
polega i w jakich porach jest ona niezbędna

6. w  przypadku  pracy  członka  rodziny  poza  granicami  RP  dokumenty
potwierdzający  podjęcie  pracy  za  granicą  /zaświadczenie  zagranicznego
pracodawcy  dot.  okresów  zatrudnienia  bądź  umowa  lub  wszystkie  umowy
o pracę  wraz  z  tłumaczeniem przysięgłym bądź  inne  dokumenty  świadczące
o  zatrudnieniu  za  granicą  RP  (np.  dokument  dot.  rozpoczęcia  działalności
gospodarczej,  dot.  pobierania  zasiłku  dla  bezrobotnych,  dot.  pobierania
świadczeń emerytalnych rentowych) wraz z tłumaczeniem przysięgłym
oraz  dokumenty  dot.  sytuacji  zawodowej  rodzica  przebywającego  na  terenie
Polski (w okresie podlegania przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego); dokumenty dot. dochodów uzyskanych za granicą RP;

7. Inne  dokumenty  wskazane  przez  pracownika  przyjmującego  wniosek
dokumentujące  stopień  pokrewieństwa  pomiędzy  wnioskodawcą  a  osobą
wymagającą opieki.  




