
 
 

 

Příspěvky na péči v Polsku 

  

Příspěvek na péči ve výši 620 PLN měsíčně pro osoby, které se musely vzdát svého 

zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, se poskytuje: 

1. matce nebo otci, 

2. osobě, která o dítě skutečně pečuje, 

3. osobě, která je v souladu se zákonem z 9. června 2011 o podpoře rodin a o pěstounské 

péči ve vztahu s pěstounskou rodinou, 

4. dalším osobám, které jsou v souladu s ustanoveními zákona z 25. února 1964 o rodině a 

opatrovnictví pověřeny vyživovací povinností, s výjimkou osob s vysokým stupněm 

postižení, 

a to v případě, že tyto osoby nemohly nastoupit do zaměstnání, případně se zaměstnání nebo 

jiné výdělečné činnosti musely vzdát, aby mohly poskytnout péči osobě s vysokým stupněm 

postižení nebo s certifikovaným postižením, a to při splnění následujících podmínek: 

poskytování stále a dlouhodobé péče osobě, která vzhledem ke své vysoce omezené 

schopnosti vést samostatný život tuto péči vyžaduje, stejně tak jako stálé a každodenní 

zapojení osoby pečující o dítě do procesu jeho léčby, rehabilitace a vzdělávání.  

 

Příspěvky na péči jsou poskytovány v případě, že se postižení osoby vyžadující péči 

projevilo: 

1. nejpozději do 18 let věku nebo 

2. během sekundárního nebo terciárního vzdělávaní, maximálně však do 25 let věku. 

Nárok na příspěvek na péči je přiznáván bez ohledu na výši příjmu. 

 

Speciální příspěvek pro pečující osoby (ve výši 520 PLN měsíčně) se poskytuje osobám, které 

jsou v souladu s ustanoveními zákona z 25. února 1964 o rodině a opatrovnictví (paragraf 788 

a 1529, v pozdějším znění zákona z roku 2012) pověřeny vyživovací povinností, a to 

v případě, že se tyto osoby musely vzdát zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, aby mohly 

poskytnout péči osobě s vysokým stupněm postižení nebo s certifikovaným postižením, a to 

při splnění následujících podmínek: poskytování stále a dlouhodobé péče osobě, která 

vzhledem ke své vysoce omezené schopnosti vést samostatný život tuto péči vyžaduje, stejně 

tak jako stálé a každodenní zapojení osoby pečující o dítě do procesu jeho léčby, rehabilitace 

a vzdělávání. 

Speciální přídavek pro pečující osoby se uděluje v případě, že společný příjem rodiny osoby 

poskytující péči a rodiny osoby vyžadující péči nepřesahuje výši 623 PLN čistého na jednoho 

člena rodiny.  

 

 



 
 

 

 

 Příspěvek na péči (ve výši 153 PLN měsíčně) se poskytuje: 

1. postiženým dětem, 

2. postiženým osobám starším 16 let, jestliže jim byl uznán vysoký stupeň postižení, 

3. osobám starším 75 let, 

4. postiženým osobám starším 16 let, kterým byl uznán lehčí stupeň postižení, a to 

v případě, že se postižení objevilo před dosažením 21 let. 

Nárok na příspěvek na péči není přiznáván osobám, které mají nárok na ošetřovatelský 

příspěvek.  

Nárok na příspěvek na péči je přiznáván bez ohledu na výši příjmu. 

  

Rozhodnutí týkající se příspěvků na péči a jejich sladění se systémem sociálního zabezpečení 

spadá do kompetence maršálků jednotlivých vojvodství
1
. Maršálek přijímá žádosti, poskytuje 

informace, řeší stížnosti a spolupracuje s institucemi, do jejichž kompetence spadají pří 

rodinné přídavky v jiných členských státech.  

  

 

 

                                                      
1
 Maršálka lze v českém prostředí kompetenčně srovnat s hejtmanem kraje. (Pozn. překladatele) 


