
Komunikat w sprawie zmiany wysokości kwoty wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,  świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje w okresie: 

• od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. - 800,00 zł miesięcznie 
• od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - 1200,00 zł miesięcznie 
• od dnia 1 stycznia 2016 r. - 1300,00 zł miesięcznie 

Decyzje o zmianie wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego wydawane są z urzędu i nie wymagają składania odrębnych 
wniosków. 

 

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz 
zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.                
w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

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. 

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., 
obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do 
dnia 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa. 

 


