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   1. świADCZenie PielĘgnACYJne 
i ZAsiłek PielĘgnACYJnY. 

Mój syn ma 20 lat, ma znaczny stopień 
niepełnosprawności, choruje od urodzenia. Czy należy się 
mi świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny? 

Zgodnie z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny 
przysługuje: 

•	 niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności; 

•	 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia; 

•	 osobie, która ukończyła 75 lat. 

W związku z tym Pani dorosły Syn ma prawo ubiegać się o zasiłek 
pielęgnacyjny, zasiłek ten ma za zadanie częściowo pokrywać wydatki 
wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne, to reguluje je art. 17 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. (Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) o świadczeniach 
rodzinnych. 

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym, o które mogą 
ubiegać się osoby, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym 
członkiem rodziny. 
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Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność tej osoby 
powstała: 

•	 nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

•	 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 
ukończenia 25. roku życia. 

Tak więc jest szansa, że otrzyma Pani świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 
opieki nad niepełnosprawnym synem w stopniu znacznym. Proszę udać się do 
wydziału świadczeń rodzinnych w Pani gminie, aby uzyskać więcej informacji. 

Anita siemaszko, prawnik 
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2. PRAwO OPiekUnA DO RenTY 
A świADCZenie PielĘgnACYJne. 

Jestem rolnikiem. Opiekuję się dorosłym synem. 
Od kilkunastu lat pobieram świadczenie pielęgnacyjne 
i nieprzerwanie opłacam ubezpieczenie zdrowotne 
i emerytalne w kRUs. Od [do wiad. red.] 2018 r. przebywam 
na zwolnieniu lekarskim, gdyż miałem operację na 
kręgosłup. Czy po pół roku zwolnienia lekarskiego mogę 
starać się o rentę i gdybym ją otrzymał, to dalej mogę 
pobierać świadczenie na syna? A w przypadku zawieszenia 
renty i pobierając świadczenie pielęgnacyjne, będę musiał 
jeszcze opłacać ubezpieczenie w kRUs? 

Art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. 
(Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.) stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie 
przysługuje, jeżeli m.in.: 

•	 osoba sprawująca opiekę: 

– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej 
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku 
stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. 

Oznacza to, że jeśli złoży Pan wniosek o rentę i ją otrzyma – nie będzie Pan 
mógł pobierać świadczenia pielęgnacyjnego. Zawieszenie renty nie spowoduje, 
iż zyska Pan prawo do jego pobierania. Przez ustalone prawo do renty należy 
bowiem rozumieć decyzję przyznającą świadczenie rentowe. Jeśli Pan nie 
złoży wniosku o rentę, to nie ma ustalonego prawa do renty, a tym samym 
świadczenie pielęgnacyjne będzie Panu przysługiwać. 
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Co do składek: 

•	 składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą świadczenie 
pielęgnacyjne opłaca OPS, o ile nie podlega ona ubezpieczeniu z innego 
tytułu, 

•	 składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą 
świadczenie pielęgnacyjne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego 
i nieskładkowego) odpowiednio: 

- 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jeżeli nie jest 
ubezpieczona na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 
oraz z 2017 r. poz. 2, 38, 624 i 715), czyli w KRUS. 

Jeśli przez dłuższy czas opłacał Pan składki w KRUS, to rezygnacja z tego 
ubezpieczenia na rzecz ww. może być dla Pana nieopłacalna. 

Doradzam kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej i oddziałem KRUS. 

Anita siemaszko, prawnik 
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3. ReJesTRACJA w URZĘDZie PRACY 
A PObieRAnie świADCZeniA 
PielĘgnACYJnegO. 

Ojciec jest zarejestrowany w urzędzie pracy, czy 
może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, 
którego orzeczenie kwalifikuje się do świadczenia 
pielęgnacyjnego? 

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarejestrowanie 
w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie 
statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego. 

Anita siemaszko, prawnik 
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    4. świADCZenie ZA OPiekĘ nAD TeśCiOwą. 

Proszę o informację, czy mogę ubiegać się o jakiekolwiek 
świadczenie dla siebie lub mojej 83-letniej teściowej, 
którą się opiekuję. Teściowa jest po poważnej operacji 
nowotworu. leży i nie może samodzielnie się poruszać. 
i rokowania są takie, że ta sytuacja się nie zmieni. 

W tej sytuacji należy ustalić, czy możliwe jest ubieganie się o specjalny 
zasiłek opiekuńczy. 

Warunkiem koniecznym ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy, 
w oparciu o art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 
2003 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1952 z późn. zm.), jest rezygnacja z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą 
się 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, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, a także spełnienie określonego kryterium 
dochodowego. 

Oprócz tego wnioskodawca powinien należeć do kręgu osób obciążonych 
wobec osoby wymagającej opieki obowiązkiem alimentacyjnym. Według 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny 
spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej i na rodzeństwie. 
Obowiązek obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnymi w linii 
prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Synowa bądź zięć są 
powinowatymi, a nie krewnymi – nie mogą więc, czytając literalnie przepisy, 
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ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Niemniej jednak pojawiały się 
orzeczenia sądów administracyjnych, które brały pod uwagę wyjątkowe 
sytuacje w rodzinie. 

Proszę o zasięgnięcie informacji w wydziale świadczeń rodzinnych 
w najbliższym ośrodku pomocy społecznej. 

Anita siemaszko, prawnik 
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5. CZY TRZebA ZReZYgnOwAć Z ZAsiłkU 
PielĘgnACYJnegO, bY OTRZYMYwAć 
ZAsiłek DlA OPiekUnA? 

Mama posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym, posiada ona zasiłek pielęgnacyjny 185 zł 
z MOPs. Czy da się z tego zasiłku zrezygnować, żebym 
mógł otrzymać specjalny zasiłek dla opiekuna? Jeśli chodzi 
o dochód, nie przekraczamy 700 zł na osobę. wcześniej 
opiekowałem się ojcem, ale umarł, byłem jego opiekunem, 
dostawałem 520 zł z MOPs. 

Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, że zasiłek pielęgnacyjny 
jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

•	 niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia, jeżeli posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności; 

•	 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia; 

•	 osobie, która ukończyła 75 lat. 
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Pańska Mama pobiera zasiłek pielęgnacyjny na podstawie tego przepisu. 
Należy podkreślić, że pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę, która 
wymaga opieki, nie znajduje się wśród przesłanek wykluczających możliwość 
pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

W razie wątpliwości może Pan udać się do wydziału świadczeń rodzinnych 
w Pańskiej gminie. 

Anita siemaszko, prawnik 
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  6. ZUs i świADCZenie RehAbiliTACYJne. 

w jakim okresie mogę w ZUs-ie złożyć wniosek 
o świadczenie rehabilitacyjne po wykorzystaniu 
półrocznego okresu chorobowego? Znaczny stopień 
niepełnosprawności, osoba niewidoma, renta socjalna. 

Ze zwolnienia lekarskiego można korzystać przez 182 dni (w przypadku ciąży 
i gruźlicy – 270 dni). W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(Dz.U. 2017 poz. 1386 z późn. zm.) nie ma określonego terminu składania 
wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Niemniej wniosek o świadczenie 
z kompletem dokumentów trzeba złożyć odpowiednio wcześnie – co najmniej 
6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Zwykle jest to mniej więcej 
w 120. dniu zwolnienia lekarskiego, a w przypadku ciąży i gruźlicy – około 
228. dnia. Niedotrzymanie tego sześciotygodniowego terminu nie spowoduje 
żadnych ustawowych konsekwencji. Nie ma też mowy o tym, by ZUS odrzucił 
bez rozpoznania spóźniony wniosek. Warto jednak pilnować terminu, aby 
zachować ciągłość świadczeń, ponieważ na wypłatę zasiłku ZUS ma 30 dni od 
momentu przyznania. Przekroczenie terminu (zwłaszcza znaczne) spowoduje, 
że rozstrzygnięcie sprawy przedłuży się w czasie. 

Anita siemaszko, prawnik 



13 

  

     7. ODMOwA PRZYZnAniA ZAsiłkU 
PielĘgnACYJnegO. 

Pierwszą decyzję o umiarkowanym stopniu przyznano 
mi w [do wiad. red.]. w [do wiad. red.; miesiąc wcześniej] 
kończyłam 21 lat. Dokumenty potwierdzające chorobę 
mam od [do wiad. red.] do [do wiad. red.], a więc miałam 
wtedy jeszcze 20 lat. Za pierwszym razem [do wiad. red.; 
trzy poprzednie lata] przyznano mi zasiłek pielęgnacyjny. 
Teraz, przy drugim razie i takim samym orzeczeniu – nie 
chcą. Czy da się jakoś to wytłumaczyć? 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1. niepełnosprawnemu dziecku; 

2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21. roku życia. 
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Biorąc powyższe, jeżeli spełnia Pani przesłanki do otrzymania zasiłku 
pielęgnacyjnego, a odmówiono Pani do niego prawa, może Pani złożyć 
odwołanie zgodnie z pouczeniem, które powinno znajdować się na decyzji 
odmawiającej zasiłku pielęgnacyjnego. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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   8. świADCZenie PielĘgnACYJne DlA ŻOnY. 

Jestem emerytem, moja emerytura jest niska i stanowi 
utrzymanie rodziny. Żona nie posiada emerytury, opiekuje 
się mną, bo mam grupę inwalida o znacznym stopniu 
niepełnosprawności z brakiem samodzielności. inwalidą 
stałem się, mając 16 lat, na co mam dowód w postaci 
otrzymania ii grupy inwalidy w [do wiad. red.] roku, 
a znaczny stopień niepełnosprawności otrzymałem 
w [do wiad. red.] roku. Żona nie może pracować nawet 
dorywczo, bo ja wymagam pomocy i opieki. 

Głównym świadczeniem przeznaczonym dla małżonka opiekującego się 
niepełnosprawnym małżonkiem jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który 
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. 
poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 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. 

Zgodnie z art. 16a ust. 8 ww. ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje, jeżeli: 

1. osoba sprawująca opiekę: 
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a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do 
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, 
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, 

b. (uchylony), 

c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów, 

d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu 
dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 
rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym 
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej 
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo 
do wcześniejszej emerytury; 

4. (uchylony); 

5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 

6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą 
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba 
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto 
(na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy 
z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). 

Po więcej informacji warto udać się do swojego urzędu gminy – wydziału 
świadczeń rodzinnych, w którym pracownicy przedstawią wszystkie warunki 
uzyskania świadczenia z tytułu opieki nad Panem. 

Ponadto część osób składa wnioski o świadczenie pielęgnacyjne (które od 
1 stycznia 2019 r. wynosi: 1583 zł) zamiast specjalnego zasiłku opiekuńczego 
z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym małżonkiem, następnie po 
otrzymaniu odmowy i po wyczerpaniu drogi administracyjnej składa skargę 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Odwołanie do sądu nie daje 
gwarancji sukcesu, bo to już sąd w indywidualnej sprawie ocenia pod kątem 
nawet przepisów Konstytucji RP zasadność uchylenia decyzji w przedmiocie 
odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki np. nad swoim 
małżonkiem posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Warto również zapoznać się z artykułami z naszego portalu: 

•	 „Więcej pieniędzy za opiekę? To możliwe!” 

•	 NSA: opiekunowi osoby dorosłej nie można odmówić przyznania świadczenia 
pielęgnacyjnego 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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9. ODwOłAnie OD negATYwneJ DeCYZJi 
O PRZYZnAniU świADCZeniA. 

syn ma autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym, tiki. Ma 12 lat. na ostatniej wojewódzkiej 
komisji nie przyznano mu pkt 7, uprawniającego mnie do 
świadczenia pielęgnacyjnego. Czy mam szanse w sądzie, 
bo teraz tylko to mi zostało? 

W sprawie odwołania należy postępować zgodnie z pouczeniem, które 
powinno znajdować się na przedmiotowym orzeczeniu. W odwołaniu warto 
skupić się na wskazaniu problemów dziecka, które wymagają większej uwagi 
rodziców niż wobec dziecka pełnosprawnego. Trudno mi ocenić szanse 
w sądzie, choć oczywiście zapada wiele wyroków zmieniających orzeczenia 
wojewódzkiego zespołu. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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10. świADCZenie PielĘgnACYJne 
DlA PObieRAJąCeJ RenTĘ. 

Jestem osobą całkowicie niezdolną do pracy – ii gr. 
inwalidzka, ZUs, otrzymuję rentę. Mój mąż jest całkowicie 
niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji – i gr. 
inwalidzka kRUs. niepełnosprawność męża powstała 
przed 18. rokiem życia. Czy istnieje szansa, by jako opiekun 
męża otrzymać świadczenie pielęgnacyjne? nadmienię, 
iż oboje z mężem pobieramy renty inwalidzkie, które nie 
wystarczają na życie i leczenie nas obojga. Dopóki było 
to możliwe, pracowałam. niestety w tej chwili nie jest to 
możliwe. Może wchodzi w grę jakaś batalia sądowa? 

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wykluczają niestety możliwość 
otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego (art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy 
o świadczeniach rodzinnych) lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 16a 
ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych), gdy osoba sprawująca 
opiekę ma m.in. ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej 
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego 
lub świadczenia przedemerytalnego. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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    11. CZY PRZYsłUgUJe RenTA Z ZUs? 

kobieta ma 52 lata, ma orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym, nie pracowała, bo wychowywała 
dzieci. Jest po rozwodzie, żyje z alimentów na siebie, 
dzieci dorosłe. Czy z ZUs należy jej się jakaś renta, czy 
jest sens do ZUs składać wniosek? na co może liczyć? Czy 
z MOPs jakiś zasiłek? 

Wydaje się, że w pierwszej kolejności wskazana Pani powinna udać się 
do ośrodka pomocy społecznej, aby omówić, czy przysługuje wskazanej Pani 
jakaś pomoc pieniężna lub niepieniężna. Pracownik socjalny zbada sytuację 
rodzinno-majątkową wskazanej Pani. 
Oczywiście warto udać się do oddziału ZUS i omówić sytuację Pani z doradcą 
ZUS-u, gdyby okazało się, że Pani nie przysługuje renta przyznawana w trybie 
zwykłym – można zawsze złożyć wniosek do Premiera RP lub Prezesa ZUS 
o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku. 
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności daje wskazanej Pani 
prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 184,42 zł. W tym celu wskazana 
Pani powinna się udać do wydziału świadczeń rodzinnych w swojej gminie 
i złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, który jest wypłacany 
bez względu na wysokość dochodu. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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12. CZY sYn MOŻe OTRZYMAć świADCZenie 
PielĘgnACYJne nA OJCA? 

Czy syn, będąc opiekunem moim – osoby o znacznym 
stopniu niepełnosprawności – który pobiera 520 zł, może 
przejść na zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 1477 zł? 

Zgodnie z przepisami, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (bo o nim mówimy) przysługuje: 

1. matce albo ojcu, 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, 
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 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 albo 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. 

Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, 
w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
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1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności; 

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie 
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby 
wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia 
lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 
ukończenia 25. roku życia. 

Aby więc Syn mógł otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, muszą być spełnione 
wszystkie ww. warunki. Można udać się do swojego wydziału świadczeń 
rodzinnych w Pańskiej gminie, aby z pracownikami omówić możliwość zmiany 
świadczenia. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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   13. CZY MOPs MOŻe POZbAwić ZAsiłkU, 
wYsYłAJąC nA kURs? 

Czy MOPs, wysyłając na kurs, może pozbawić 
niepełnosprawną osobę zasiłku wyrównawczego dla osób 
w stopniu umiarkowanym i zasiłku pielęgnacyjnego? 
niepełnosprawny nie chce chodzić na kurs, ponieważ nie 
dostanie zgody lekarskiej na budowlany, a na inne wie, 
że sobie nie poradzi. 

Samo skierowanie na kurs, jak i odbycie tego kursu nie jest podstawą do 
pozbawienia Pani świadczeń pieniężnych z opieki społecznej. Ponadto 
aktywizacja zawodowa (rodzaj kursu, jaki Pani chce odbyć) jest sprawą 
indywidualną osoby aktywizującej się zawodowo i plan aktywizacji powinien 
uwzględniać preferencje i potrzeby osoby (dostosowanie kursu do potrzeb 
i możliwości psychofizycznych osoby). Należy także zapoznać się z zasadami 
kursu (co jest przewidziane w ramach kursu). Zalecam o sprawie kursu 
porozmawiać m.in. z pracownikiem socjalnym. 

Jednocześnie zaznaczam, iż jeżeli ma Pani jakiekolwiek wątpliwości, należy 
z dokumentami (decyzje o przyznaniu pomocy społecznej) udać się do 
prawnika w miejscu Pani zamieszkania (np. w ramach punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej) celem analizy sytuacji. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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14. świADCZenie PielĘgnACYJne 
A RenTA POwYPADkOwA. 

Dużo jest mowy o zasiłkach i świadczeniach i jest parę 
grup opiekunów On. Mój przypadek: córka urodziła się, 
gdy już miałam przyznaną rentę po wypadku, mam ją na 
stałe, od [do wiad. red.] lat zajmuję się córką. Tak samo 
zrezygnowałam z pracy wiele lat temu. Jak to się ma do 
mojej opieki i świadczenia? 

W myśl przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie 
pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę: 

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci 
małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej 
i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku 
stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

W związku z powyższym, sprawę należy zacząć od przeanalizowania charakteru 
świadczenia przyznanego Pani w związku z wypadkiem oraz od oceny 
warunków formalnych uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego w kontekście 
osoby Pani Córki. Nie wykonamy tego jednak na odległość. Dlatego warto 
rozważyć kontakt z prawnikiem w miejscowości Pani zamieszkania, np. 
w ramach nieodpłatnych porad prawnych. Rozwiązaniem może być także 
kontakt z właściwym dla Pani organem przyznającym świadczenie i uzyskanie 
w nim informacji odnośnie Pani sytuacji. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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   15. świADCZenie PielĘgnACYJne 
A eMeRYTURA. 

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne z tytułu 
opieki nad synem niepełnosprawnym od urodzenia 
(niepełnosprawność w stopniu znacznym – pierwsza 
grupa). Obecnie jestem w wieku oraz posiadam staż 
pracy umożliwiający wystąpienie do ZUs o przyznanie 
emerytury. Czy mam prawo do pobierania jednocześnie 
świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury? 

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie 
pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę: 

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty 
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Tak więc ustalenie Pani prawa do własnej emerytury zapewne pozbawi 
Panią prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i to musi mieć Pani na uwadze 
w najbliższym czasie, podejmując decyzję o przejściu na ewentualną 
emeryturę. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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16. ZAsiłek PielĘgnACYJnY nA 
PODsTAwie ORZeCZeniA RenTOwegO. 

Czy całkowita niezdolność do pracy jest równoznaczna 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? 
Otrzymałem rentę z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i zwykle w związku z takim orzeczeniem 
otrzymywałem zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ moja 
choroba powstała przed 21. rokiem życia. Mam pytanie, 
czy coś się zmieniło w prawie co do możliwości otrzymania 
zasiłku na podstawie orzeczenia rentowego? 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
ilekroć w ustawie mowa jest o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
oznacza to: 

a. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, 

b. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

c. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także 
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej 
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. 

Takie jest aktualne brzmienie przepisów regulujących możliwość uzyskania 
przez Pana zasiłku pielęgnacyjnego. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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    17. PłATnY sTAŻ MATki DZieCkA 
niePełnOsPRAwnegO. 

Czy pobierając zasiłek na syna niepełnosprawnego 
z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
mogę podjąć płatny staż przyuczający do zawodu? 

Zgodnie z art. 17 ust. 1. Ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednym 
z warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest rezygnacja 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 22 ww. ustawy, „zatrudnienie lub inna praca 
zarobkowa” – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 
stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub 
świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy 
o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także 
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Nie wiem dokładnie, jak byłaby skonstruowana Pani umowa, stąd nie 
mogę ostatecznie wydać opinii, ale można się spotkać ze stanowiskiem 
prawników, iż płatny staż też może skutkować utratą prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, dlatego przed podjęciem decyzji w przedmiocie stażu warto 
udać się do swojego wydziału świadczeń rodzinnych, aby skonsultować 
sprawę. Tym bardziej, że urzędnicy mogą uznać, iż zaprzestała Pani stałej 
opieki nad dzieckiem, skoro jest Pani na stażu. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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18. świADCZenie PielĘgnACYJne 
PRZY RenCie RODZinneJ. 

Jestem studentką i jednocześnie opiekunem prawnym 
osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności przyznanym od urodzenia 
na stałe. Pobieram rentę rodzinną i ciekawi mnie, czy 
mam prawo do świadczenia pielęgnacyjnego teraz bądź 
po rezygnacji/zakończeniu pobierania renty z tytułu 
ukończenia nauki. Dodam, że jestem osobą, która nie 
pracowała i z powodu opieki nad bratem owej pracy 
zarobkowej podjąć nie mogę. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1a Ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobom, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, 
w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności; 

2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie 
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 
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1. osoba sprawująca opiekę: 

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do 
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, 
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalnego, 

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym 
mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów. 

Biorąc powyższe pod uwagę, aby Pani otrzymała świadczenie pielęgnacyjne 
z tytułu opieki nad niepełnosprawnym bratem, który posiada znaczny 
stopień niepełnosprawności, muszą być spełnione ww. warunki. Warto 
przedstawić sytuację Pani rodziny w wydziale świadczeń rodzinnych w Pani 
gminie, aby urzędnicy mogli dokładnie zbadać możliwość uzyskania przez 
Panią świadczenia pielęgnacyjnego. Nie znając w pełni sytuacji Pani rodziny, 
trudno mi jednoznacznie ocenić szanse otrzymania przez Panią świadczenia 
pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad Bratem. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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      19. CZY MOŻnA kOgOś beZ JegO ZgODY 
UMieśCić w DPs? 

Mój mąż jest chory na demencję typu alzheimerowskiego, 
już nie można się z nim dogadać, nie wie, kim jest, bije 
mnie. Mam pytanie, czy mogę go umieścić w DPs
bez jego zgody? 

Z Pani pytania wynika, że Pani Mąż nie jest ubezwłasnowolniony. Nie 
wyraża zgody na umieszczenie w DPS, zaś choroba, na którą cierpi, i stan jej 
zaawansowania wskazują, że bezwzględnie wymaga on opieki. 

W związku z powyższym wskazuję, iż zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w przypadku gdy osoba bezwzględnie 
wymagająca pomocy nie wyraża zgody na umieszczenie w domu pomocy 
społecznej, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są 
obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie 
ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora. 

Na chwilę obecną za wskazane w pierwszej kolejności uważam skontaktowanie 
się przez Panią z ośrodkiem pomocy społecznej i rozmowę z pracownikiem 
pomocy społecznej o możliwościach podjęcia czynności w sprawie Pani Męża. 

dr Michał Urban, radca prawny 
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   20. CZY PRZYsłUgUJą UsłUgi 
OPiekUńCZe Z MOPs? 

Czy osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przysługują usługi opiekuńcze z MOPs i czy można opłaty 
za te usługi rozliczyć w PiT 2018? 

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
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Biorąc pod uwagę powyższy przepis, o ile są tylko spełnione wskazane 
tam przesłanki, to jak najbardziej mogą zostać przyznane osobie 
z niepełnosprawnością usługi opiekuńcze. 

Co do odliczenia kosztów ponoszonych przez osobę niepełnosprawną na 
usługi opiekuńcze, to zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi 
rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na: opiekę pielęgniarską 
w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. 

Zgodnie z art. 26 ust. 7f ww. ustawy, ilekroć w przepisach ust. 7a jest mowa 
o osobach zaliczonych do: 

1. I grupy inwalidztwa – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, 
w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: 

a. całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji albo 

b. znaczny stopień niepełnosprawności. 

więcej informacji można uzyskać, korzystając z infolinii Ministerstwa 
Finansów (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00) 
– infolinia: z tel. stacjonarnego: 801 055 055; 

z tel. kom.: 22 330 03 30; 
z zagranicy: +48 22 330 03 30. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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  21. POsiłki Z MOPs. 

Mój ojciec [do wiad. red.] lat, ma tętniaka aorty i jest 
w trakcie leczenia psychiatrycznego z powodu otępienia. 
Po powrocie do domu nie będzie miał opieki, gdyż 
jego żona już to oświadczyła. Czy istnieje możliwość 
dostarczania mu posiłków przez MOPs? 

Jedną z form pomocy społecznej jest prawo do posiłku, który może też być 
dostarczany do mieszkania osoby korzystającej. Warto udać się niezwłocznie 
do ośrodka pomocy społecznej, aby uzyskać w tej sprawie pełne informacje. 

Zgodnie bowiem z art. 48 b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie 
zapewnić. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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22. OPiekA nAD OsObą 
niePełnOsPRAwną 
A PRZekROCZenie kRYTeRiUM 
DOChODOwegO. 

Jestem opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej 
matki (jest osobą niepełnosprawną), do tej pory 
otrzymywałam 520 zł jako opiekun, jednak poprawiła 
mi się stopa życiowa, ponieważ dochód na członka rodziny 
wynosi 1100 zł i podobno już nie otrzymam pieniędzy 
jako opiekun. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby 
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto 
(na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy 
z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje obecnie w kwocie 620 zł miesięcznie. 

Po więcej informacji warto udać się do swojego urzędu gminy – wydziału 
świadczeń rodzinnych, w którym pracownicy zbadają, czy rzeczywiście Pani 
sytuacja na tyle uległa zmianie, iż nie będzie już przysługiwać Pani specjalny 
zasiłek opiekuńczy. 

Warto także wskazać, iż część osób składa wnioski o świadczenie pielęgnacyjne 
(którego przyznanie nie jest obwarowane kryterium dochodowym) zamiast 
specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad swoim niepełnosprawnym 
rodzicem, następnie po otrzymaniu odmowy i po wyczerpaniu drogi 
administracyjnej składa skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
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Odwołanie do sądu nie daje gwarancji sukcesu, bo to już sąd w indywidualnej 
sprawie ocenia pod kątem nawet przepisów Konstytucji RP zasadność 
uchylenia decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia 
pielęgnacyjnego z tytułu opieki np. nad swoją Mamą posiadającą orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Warto zapoznać się z uzasadnieniem do wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt III SA/Gd 523/17, który orzekał 
w podobnej do Pani sprawie. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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23. świADCZenie PielĘgnACYJne 
– CZY DOsTAnĘ wYRównAnie? 

walczyłam o punkt 7 w orzeczeniu prawie rok i przez ten 
czas byłam zarejestrowana w urzędzie pracy, punkt 7 
został mi przyznany przez sąd, bo się odwołałam, mam 
pytanie, czy dostanę wyrównanie za cały rok? Chciałam 
dodać, że już się wyrejestrowałam. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, zgodnie z którym jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od 
dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala 
się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 6 ww. ustawy, zarejestrowanie w powiatowym 
urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu 
bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego. 

Tak więc biorąc powyższe przepisy, powinna dostać Pani świadczenie 
pielęgnacyjne za cały rok. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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    24. POMOC DlA MATki PO śMieRCi 
niePełnOsPRAwnegO sYnA. 

Mama przez 30 lat opiekowała się niepełnosprawnym 
synem. Miała na niego pieniądze z OPs w postaci 
świadczenia pielęgnacyjnego. Miesiąc temu zmarł. Mama 
ma 52 lata. straciła środki do życia. gdzie się udać po 
pomoc? Do biura pracy zarejestrować się jako bezrobotna? 
Dodam, że mama choruje, więc do pracy się nie nadaje 
zupełnie. Czy należą jej się jakieś pieniądze? 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami art. 71 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do 
okresu, od którego zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zalicza się 
także okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub 
zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, 
nad którą opieka była sprawowana. 

Powinna więc Pani Mama niezwłocznie udać się do swojego powiatowego 
urzędu pracy, aby przedstawić swoją sytuację, tj.: okresy pracy i okres 
pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, co pozwoli pracownikom urzędu 
sprawdzić możliwości uzyskania przez Pani Mamę zasiłku dla bezrobotnych. 

Warto także udać się do oddziału ZUS, aby Pani Mama uzyskała informację, 
czy w związku ze stanem zdrowia nie należy jej się renta lub inne świadczenie 
z ZUS. 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
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25. CZY POZA eMeRYTURą ewk 
PRZYsłUgUJe Mi świADCZenie 
ZA OPiekĘ? 

Czy przysługuje mi jakieś świadczenie za opiekę nad
synem? Jestem emerytką ewk i od 27 lat mam emeryturę
(w wysokości 935 zł), na którą przeszłam po 20 latach pracy
ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym (stopień
znaczny) od urodzenia synem, który ma obecnie 41 lat. syn
pobiera rentę socjalną + zasiłek pielęgnacyjny 153 zł (2018 r.). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma już Pani możliwości uzyskiwania 
świadczenia za opiekę nad synem z uwagi na fakt, iż zostało ustalone 
w stosunku do Pani prawo do emerytury, z którego to prawa Pani korzysta. 
Przepisy nie przewidują zaś innej formy świadczenia, z którego mogłaby Pani 
skorzystać. 

Warto może jednak skontaktować się z właściwym dla Pani Syna ośrodkiem 
pomocy społecznej w celu ustalenia, czy jest możliwość skorzystania przez 
Niego z jakichś dodatkowych form wsparcia, które wspomogłyby prowadzone 
przez Was wspólnie gospodarstwo domowe (np. dofinansowanie usług 
opiekuńczych). 

dr Michał Urban, radca prawny 

Ostatnio został wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie 
Wielkopolskim nieprawomocny wyrok, w którym sąd uznał, iż „narusza zasadę 
równości taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych (sygn akt II SA/Go 833/18), która pozbawia w całości prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające ustalone prawo do emerytury 
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w wysokości niższej niż to świadczenie. Skład orzekający dał wytyczne 
organowi przyznającemu świadczenia pielęgnacyjne, wskazując – 
„rozstrzygając sprawę ponownie, organ na podstawie art. 153 p.p.s.a. zastosuje 
się do oceny prawnej, wyrażonej w uzasadnieniu niniejszego wyroku. Weźmie 
zatem pod uwagę, że prawidłowo interpretowany przepis art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. 
a u.ś.r. znajduje zastosowanie do sytuacji skarżącej w ten sposób, że pozbawia 
ją przysługującego z mocy art. 17 ust. 1 tej ustawy prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego tylko do wysokości otrzymywanej emerytury. Innymi słowy, 
organ przyjmie, że posiadanie przez skarżącą uprawnienia do emerytury nie 
stanowi przeszkody do ustalenia jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 
a jedynie uzasadnia przyznanie go w wysokości pomniejszonej o tę emeryturę, 
przy czym chodzi o emeryturę faktycznie otrzymywaną przez skarżącą, czyli 
w tzw. wysokości netto (pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy 
od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne).” 

Orzeczenie jest nieprawomocne i wydane w konretnej sprawie (dotyczy 
zwykłej emerytury), ale można w swoich staraniach o uzyskanie świadczenia 
pielęgnacyjnego w części kwoty jaką nie pokrywa otrzymywana przez daną 
osobę emerytura - posiłkować się argumantacją zawartą w uzasadnieniu 
do wyroku. Poniżej podaję link do pełnej treści wyroku wraz z uzasadnieniem - 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3AA530C2DB 

grzegorz Jaroszczyk, prawnik 
(aktualizacja: marzec 2019) 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3AA530C2DB
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 Porady zawarte w niniejszej e-broszurze udzielane były od stycznia 2018 r. 
do marca 2019 r. i odzwierciedlają obowiązujący w tym okresie stan prawny. 

Więcej odpowiedzi udzielonych przez naszych 
prawników i doradców znajdą Państwo na 
portalu www.niepelnosprawni.pl w dziale 
Zapytaj Doradcę oraz w e-broszurach z serii 
„Zapytaj Doradcę: 25 praktycznych porad”. 

Konsultacja prawna: Grzegorz Jaroszczyk 
Redaktorka wykonawcza: Beata Dązbłaż 
Projekt i skład: Liliana Szymborska 
Korekta: Robert Pniewski 
Specjalista ds. dostępności: Jakub Dębski 
Zdjęcia: archiwum Integracji, pixabay.com 

wydawca 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa 
© Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
Wszelkie prawa zastrzeżone 

E-broszura „Zapytaj Doradcę: 25 praktycznych 
porad. Renty, zasiłki, świadczenia rodzinne” stanowi  
część projektu Zapytaj Doradcę, który jest 
współfinansowany ze środków PFRON. 
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