Kto może ubiegać się o zasiłek dla opiekuna?
Prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego 01 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo
do tego świadczenia i złożyły wniosek o ustalenie prawa do zasiłku do 15 września 2014r.
Krąg osób, dla których zasiłek dla opiekuna jest przeznaczony, został tym samym dokładnie
określony. Chodzi o osoby, które na mocy decyzji administracyjnej miały przyznane prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego i które na mocy art.11 ust.3 ustawy z dnia 7.12.2012r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz .U z 2012r. poz.1548 ze zm.) to prawo
utraciły (wygaśnięcie decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego).

Warunki nabycia prawa do zasiłku dla opiekunów
Nabycie prawa do zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od:
1. Utraty prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa (art.11 ust.3 ustawy z dnia
7.12.2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ) od
01.07.2013r.;
2. Spełnienia warunków do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2012r.

WARUNKI DO PRZYZNANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PILĘGNACYJNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O
ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W BRZMIENIU OBOWIAZUJACYM 31.12.2012r.
(poniżej zapisy prawa obowiązujące na dzień 31.12.2012r.)
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu;
2) innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) opiekunowi faktycznemu dziecka;
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne , w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust.1
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Wnioski o zasiłek dla opiekuna można było składać od 14 maja 2014r. do 15 września 2014r.
Po upływie ww. terminu możliwość ponownego złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna mają osoby,
którym świadczenie wygasło po upływie okresu jego pobierania i osoba wymagająca opieki ma
wydane nowe orzeczenie.
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności należy:
1. Złożyć w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności lub w innym organie orzekającym
niepełnosprawność np. ZUS.
2. Złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie trzech miesięcy od dnia
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności .

UWAGA !
Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna , organ zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej
o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o
pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o
zasiłek dla opiekuna. Wywiad, który jest aktualizowany, co sześć miesięcy przeprowadza się w
miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

