Świadczenia opiekuńcze
Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1. Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w
związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje:
matce albo ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
innym osobom, na których zgodnie z przepisam i ustawy z dnia 25 lutego 1964
r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w
przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
2.

rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem oznacznym
stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma osób, o których mowa w ust. l pkt 2 i 3, lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.",

nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż
do ukończenia 25. roku życia.",
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012 r. póz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz
rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę
uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą
lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu
przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym
(od 01.11.2015 najniższy zasiłek rodzinny wynosi 89 zł miesięcznie). W
przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny
zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuję w
wysokości 520,00 zł miesięcznie.
4. zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a
w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką
faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia
objęcia opieka prawną albo przysposobienia, nie później jednak niż do
ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka nie
przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z
tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.

Uwaga!
Od 1 listopada 2009 roku osoby ubiegające się o becikowe, jak i o dodatek do
zasiłku rodzinnego będą zobowiązane dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie
stwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży
do dnia porodu. Prawo do świadczeń nabędą więc jedynie matki, które w czasie
ciąży pozostawały pod opieką lekarską. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka (urodzonego 01.01.2013 r.) przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie
opiekującej się dzieckiem jeżeli osoba ta wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego
o przysposobienie dziecka) oraz rodzicowi przysposabiającemu. Od dnia 01.01.2013
r. zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1922 zł.
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