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Działając na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów (Dz. U. z 30 kwietnia 2014r., poz. 567) informuję o następujących zmianach
ustawowych dotyczących osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1
lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego:
1. O możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna
2. O warunkach nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna za okresy do dnia
poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj. 14 maj 2014r. w których osoba spełnia
warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014r.
jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31
grudnia 2012r.
3. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w art. 2 pkt 1, przysługuje wraz z
odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa
cywilnego.
4. Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. osobie
ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej osobie
zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad. 1 Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla
opiekuna

Zgodnie z art. 2.2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna
przysługuje: Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości
520zł.
miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do
świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla
opiekuna.

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie
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ustawy.

W załączeniu przesyłam wniosek, do którego należy dołączyć m. in.:
- kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
- kserokopię dowodu osobistego osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
- kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
- inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla
opiekuna

Ad. 2 Informacja o warunkach nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności na czas określony
prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności
orzeczenia znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z
uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.

W takim przypadku prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek został złożony w
okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie zwracał się do kierownika ośrodka
pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu
potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad będzie przeprowadzany w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i
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będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości zasiłku dla
opiekuna przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego
i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440, z
późn. zm.)

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie
statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od
dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub
domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje
odpowiednio:
1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
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