Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych.
Dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, na
podstawie której wiele osób ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne, w związku ze
sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny np. matka, ojciec, dziadek,
babcia. W związku z wprowadzoną nowelizacją osoby uprawnione do świadczenia
pielęgnacyjnego zachowują to prawo do dnia 30 czerwca 2013 roku, po tym dniu wygasają
z mocy prawa decyzje przyznające im prawo do wymienionego świadczenia.
W zamian świadczenia pielęgnacyjnego na innych członków rodziny niż dzieci od 1 stycznia
br. można się ubiegać o nowe świadczenie opiekuńcze tzw. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
w wysokości 520,00 zł miesięcznie przyznawany na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada
danego roku do 30 października następnego roku.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli spełnią dwa
najważniejsze kryteria do jego przyznanie :




Zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze tzw.
wskazaniami.
Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby
wymagającej opieki nie przekroczy kwoty 623,00 zł (netto) w przeliczeniu na osobę.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka, osobie będące rodziną zastępczą spokrewnioną jeżeli nie podejmują lub rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie z tzw. wskazaniami. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała do ukończenia 18 roku życia
lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku
życia.
W świadczeniu pielęgnacyjnym nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do dnia 30 czerwca br. wynosi 520,00 zł natomiast
od 1 lipca br. będzie wynosiło 620,00 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane na okres obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bliższych informacji udziela MOPS w Kaletach po nr telefonu 034 3527-656.

