..............................................

.............................................

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

............................................
ADRES ZAMIESZKANIA

............................................
....................................................
TELEFON

PESEL

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
KTÓRZY UTRACILI PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
OD DNIA 01 LIPCA 2013r.
Na podstawie art.6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów
(t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 2092) jako opiekun osoby niepełnosprawnej, który utracił prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01 lipca 2013r., wnoszę o ustalenie dla mnie prawa do zasiłku
dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad:
................................................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby, nad którą jest sprawowana opieka

PESEL...............................................

data urodzenia.......................................................................

adres zamieszkania .........................................................................................telefon.........................
na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nr......................................................

PROSZĘ O WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA (właściwe zakreślić):
- W KASIE MOPR
- PRZELEWEM NA PODANY WCZEŚNIEJ RACHUNEK BANKOWY
- NA NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

..........................................................................
data i podpis wnioskodawcy

POUCZENIE
Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r .o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(t.j. Dz.
U. z 2017 r. Poz. 2092) zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeśli decyzja o przyznaniu jej prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa 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 2013r.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje za nastepujące okresy (art.2 ust.2 pkt 1-2 w/w ustawy):
1) od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała
warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego
określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu
31 grudnia 2012 r.
Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzaj ącego dzień wejścia w życie
ustawy przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami
prawa cywilnego (art.2 ust.2-3 w/w ustawy).
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których (art.2 ust.5 pkt 1-2 w/w ustawy):
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego innej osobie.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie (art. w/w 4 ustawy).
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 ustawy (art.5 ust.1 w/w ustawy).Jeżeli w okresie, o
którym mowa w art.6 ust. 1 w/w ustawy, 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 (art.5 ust.2 w/w ustawy).
Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do
zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 6
ust. 1 w/w ustawy).
W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z
uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek (art. 6 ust. 2 w/w ustawy). Prawo do zasiłku dla opiekuna
w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla
opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 6 ust. 3 w/w ustawy).W przypadku, o którym mowa w art.6 ust. 3
w/w ustawy, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 6 ust. 4 w/w ustawy).
Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy, organ ustalający
prawo do świadczeń pielęgnacyjnych 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 (art. 7 ust.1 w/w
ustawy).
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (art. 7 ust.2 w/w ustawy).
Zapoznałem/am się z pouczeniem
..................................................................................................
data i podpis wnioskodawcy

