
Informuje, iż  od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki 

nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które 
utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z 

wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na 

podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 

1 lipca 2013 r. 

 

Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o 

ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. 
 

Wnioski można składać w terminie  4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 

dnia 15.09.2014r. 

Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest 

sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od 

dnia wydania tego orzeczenia. 

 
 

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o 

przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 

2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 

2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy wszczynać 

będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. 

Ustalając prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, 

który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.  

Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali 

specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą 

opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie. 
 


