ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
INFORMACJE KONTAKTOWE
KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka,
ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba na której, zgodnie z kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających
znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą
legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 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.

Druki wniosków o przyznanie
świadczenia
pielęgnacyjnego,
zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego i zasiłku
dla opiekuna można otrzymać
w
Poznańskim
Centrum
Świadczeń,
- ul. Małachowskiego 10
lub pobrać ze strony internetowej
www.pcs-poznan.pl.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne występuje osoba zobowiązana do
alimentacji, inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, to aby otrzymać
świadczenie należy spełnić łącznie następujące warunki:
rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej spokrewnionej lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
wymagającej opieki powstała:

jeżeli

niepełnosprawność

www.pcs-poznan.pl
www.bip.city.poznan.pl

osoby

nie później niż do ukończenia 18 roku życia, lub
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi:
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – 1300,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs- poznan.pl.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez
orzekania o jej stopniu);
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem ZUS o niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej
niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;
osobie, która ukończyła 75 rok życia.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
KOMU PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 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.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 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 zasiłku o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu (obecnie 89,00 zł) specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

WYSOKOŚĆ SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY
W okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wymaganymi dokumentami
o wysokości dochodu będą dokumenty o dochodzie osiągniętym w 2015 roku.
Wnioski można składać od dnia 1 września 2016 roku.
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Pierwszy wniosek:
Jeżeli w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostanie złożony
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Kontynuacja wypłaty:
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie trzech
miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zasiłek dla opiekuna przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo
z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego.
Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012
r.
Do przesłanek tych zalicza się między innymi:
rezygnację lub niepodejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opieką nad osobą niepełnosprawną;
legitymowanie się osoby niepełnosprawnej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 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;
brak uprawnień osoby sprawującej opiekę, między innymi do świadczeń emerytalno-rentowych.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Zasiłek dla opiekuna przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.
WYSOKOŚĆ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł miesięcznie.
WYMAGANE DOKUMENTY
Szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.pcs-poznan.pl.

