
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r., poz. 162,
z późn. zm.), zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli 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 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy 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 ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220) w brzmieniu 
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
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 nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub 
domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 
gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek 
osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony przez osoby, które 
wcześniej nabyły prawo do zasiłku dla opiekuna, a obecnie toczy się postępowanie o wydanie 
nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad 
którą jest sprawowana opieka. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 4 
miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

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.

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.
W przypadku, o którym mowa wyżej, prawo do zasiłku dla opiekuna 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. W 
przypadku, o którym mowa wyżej, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od 
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności.

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej 
opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna osobie, która pierwsza 
złożyła wniosek.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek 
dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Organ 
realizujący świadczenia rodzinne opłaca składkę na w/w ubezpieczanie od podstawy 
odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego 
przez okres pobierania świadczenia lub do uzyskania niezbędnego okresu ubezpieczenia 
(składkowego i nieskładkowego) wymaganego na dzień dzisiejszy okres to 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn.

 


