1732-128X

Nr 1/2015
Styczeń

Aktualności
Świadczenia opiekuńcze i zmiany w przepisach
od stycznia 2015 r.
Szanowni Państwo,
Wraz z nowym rokiem zacznie obowiązywać kilka zmian w przepisach dotyczących świadczeń opiekuńczych. Spośród
nich można wymienić chociażby fakt, że
wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
będą mogły składać nie tylko osoby, które
zrezygnowały z pracy zarobkowej aby
opiekować się osobą niepełnosprawną
ale także opiekunowie, którzy w ogóle
nie podejmowali zatrudnienia. Ponadto
zmianie ulegnie wysokość wypłacanego
świadczenia. Dokładne omówienie nowości
w styczniowym wydaniu miesięcznika.
Ponadto polecam Państwa uwadze materiał na temat metod ustalania celów pracy
z klientem ośrodka pomoc społecznej.
Jednym z najważniejszych elementów tego
procesu jest diagnoza problemu, od niej
rozpoczyna się proces zmian. Kolejnym
krokiem jest ustalenie celów. Należy
pamiętać, że aby pomoc była skuteczna
w każdy z wyżej wymienionych etapów powinien być zaangażowany klient/rodzina.
Szczegółowe wytyczne jak przeprowadzić
proces od diagnozy do opracowania planu
pomocy w numerze.
Zachęcam również do lektury artykułu
o uprawnieniach ustawowych pracowników niepełnosprawnych i pracodawców ich zatrudniających. Dowiedzą się
Państwo z niego z jakich form wparcia
mogą korzystać firmy zatrudniając osoby
z ograniczona sprawnością.

W wielu polskich rodzinach znaleźć można osoby, które w wyniku konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad chorym bądź
niepełnosprawnym członkiem rodziny zmuszone były zrezygnować
z zatrudnienia. Gdyby państwo pozostawiło je bez żadnego wsparcia,
często osoby te narażone byłyby na
brak posiadania jakichkolwiek środków do życia w momencie sprawowania bezpośredniej opieki. Ponadto opiekunowie niepełnosprawnych
z powodu niedostatecznych ilości
okresów składkowych i nieskładkowych nie mogliby korzystać ze
świadczeń emerytalnych w przyszłości. W związku z powyższym w ramach systemu zabezpieczenia społecznego uwzględniono ryzyko braku
środków do życia ze względu na konieczność sprawowania opieki nad
wymagającą tego osobą w rodzinie
i zaplanowano świadczenia, mające przeciwdziałać temu ryzyku. Są
to świadczenia opiekuńcze.

Podstawą prawną do udzielania
świadczeń opiekuńczych jest m.in.:
●● Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567);
●● Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1548);
●● Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59).
Świadczenia rodzinne nie stanowią
tylko jednej formy zasiłku wypłacanego przez instytucje państwowe,
jest to cała grupa świadczeń, do których zalicza się przede wszystkim:
1) Zasiłek pielęgnacyjny – jest
to pomoc, którą przyznaje się
w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku

Zapraszam serdecznie do lektury.
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pielęgnacyjnego wynosi 153 zł
miesięcznie.
2) Świadczenie pielęgnacyjne – ta
forma wsparcia ze strony państwa przysługuje matce albo ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży
obowiązek alimentacyjny, jeżeli
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów
rodziny.
Warto zauważyć, że w wyniku wielu protestów społecznych podjęto
decyzję o podwyższeniu wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
Od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia
2014 r. wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł
– co w połączeniu z realizowanym
w 2014 r. rządowym programem
w wysokości 200 zł miesięcznie,
daje łączną wysokość wypłacanego świadczenia na poziomie 1000 zł
miesięcznie.
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. świadczenie pielęgnacyjne
wynosić będzie 1200 zł miesięcznie.
Natomiast od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie
1300 zł miesięcznie (równowartość
kwoty najniższego wynagrodzenia
netto).
UWAGA! Od 1 stycznia 2017 r.

przewidziana została coroczna wa-

loryzacja wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego, polegającą na corocznym wzroście wysokości tego
wsparcia o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie
za pracę.
3) Specjalny zasiłek opiekuńczy
– świadczenie to może zostać
przyznane osobom, na których
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ciąży obowiązek alimentacyjny.
Ponadto mogą z niego korzystać
małżonkowie jeżeli rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad osobą o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo osobą
niepełnosprawną łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zasiłek ten przysługuje, jeżeli
łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł
netto. Jego wysokośćto 520 zł
miesięcznie.
4) Zasiłek dla opiekunów – realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.
(sygn. akt K 27/13) wprowadzono nowe świadczenie, tj. zasiłek
dla opiekunów. Świadczenie to
przysługuje na podstawie ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567).
Ustawa ta weszła w życie w dniu
15 maja 2014 r. Zasiłek dla opiekunów 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. Prawo do tego
świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekunów
przysługuje w wysokości 520 zł
miesięcznie

Gdzie składać wnioski
o ustalanie praw
do świadczeń rodzinnych
i zasiłku dla opiekunów?
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów należy złożyć w urzędzie gminy
lub miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być
także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do
wniosku znaleźć można na stronie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/
Jakie zmiany
w świadczeniach rodzinnych
od początku 2015 r.?
Należy zauważyć, że od 2015 r. wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły składać już nie
tylko osoby, które zrezygnowały
z zatrudnienia, aby opiekować się
osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle
nie podejmowali pracy. Powyższa
zmiana wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część nowelizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych, na której podstawie osoby uprawnione do
pobierania świadczenia pielęgnacyjnego utraciły je bezterminowo
i ostatecznie.
A zatem prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom innym niż te, które mają prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
a mianowicie osobom, na których
ciąży obowiązek alimentacyjny na
podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Do tego
zasiłku uprawnieni są także małżonkowie, którzy zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem
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