Zasiłek pielęgnacyjny - załącznik
Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to:
•

obywatel innego państwa Unii Europejskiej (UE),

•

obywatel państwa spoza UE, ale Twoje państwo podpisało z Polską umowę o
zabezpieczeniu społecznym, w której przewidziano prawo do świadczeń
rodzinnych w Polsce. Sprawdź, które państwa spoza UE mają umowę z
Polską o zabezpieczeniu społecznym,

•

mający zezwolenie na pobyt stały,

•

mający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który
wymaga wysokich kwalifikacji,

•

mający zezwolenie na pobyt czasowy - ponieważ inne państwo UE udzieliło Ci
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - oraz zamierzasz w
Polsce: pracować, prowadzić działalność gospodarczą, podjąć lub
kontynuować studia lub szkolenie zawodowe. Taka osoba może wykazać
również inne okoliczności, które uzasadnią zamieszkiwanie w Polsce,

•

mający statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

•

mający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". Ten punkt nie
dotyczy osoby, która jest obywatelem państwa spoza UE, ale ma zezwolenie
na pracę w państwie UE na okres do 6 miesięcy albo jest przyjęta w celu
podjęcia studiów albo ma prawo do pracy na podstawie wizy.

•

posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia
rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

Złóż wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z załącznikami.
Wniosek wraz załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze
do druku". Druk wniosku wraz z załącznikami otrzymasz też w Dziale Obsługi Klienta
Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku dołącz następujące dokumenty:
•

orzeczenie o niepełnoprawności (dla dzieci do 16 lat),

•

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli
niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia,

•

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

•

orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

•

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
zasiłku pielęgnacyjnego.

Po złożeniu kompletnego wniosku, czekaj na odpowiedź PCŚ.

