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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  

PORADA PRAWNA 

Witam serdecznie, 

W Polsce cały czas mamy do czynienia z sytuacją w której, kategoryzuje się opiekunów osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z założeniami ustawy opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, 

gdzie niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia otrzymują kwotę świadczenia w 

wysokości 1971 zł na miesiąc, natomiast opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych za 

tę „samą pracę”, otrzymują tylko 620 zł na miesiąc. Z taką sytuacją nie  zgodził się Trybunał 

Konstytucyjny w 2014r.(syg. akt TK 38/13) i w swoim orzeczeniu nakazał wyrównać 

świadczenia dla obu grup opiekunów. Niestety do dziś dnia niesprawiedliwy podział cały czas 

ma miejsce. 

 Mając na uwadze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest możliwość zwiększenia 

zasiłku dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych z kwoty 620 zł do 1971 zł. 

Pamiętaj i bądź świadomy tego,że: 

 Każdy opiekun, pobierający 620 zł/m – c., dorosłej osoby niepełnosprawnej ma 

możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1971 zł/m – c. 

 Opiekun, który z różnych powodów nie otrzymuje świadczenia w kwocie 620 zł/m – 

c. i pozostaje bez dochodu, jest uprawniony do ubiegania się o świadczenie w 

kwocie 1971 zł/m – c. 

 Osoba będąca na emeryturze, lub rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 

lub rencie rodzinnej, ma możliwość uzyskania świadczenia w kwocie 1971 zł/m – c. 

 Na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, oraz 

sądów administracyjnych, możemy pomóc prawnie opiekunom w uzyskaniu świadczenia 

pielęgnacyjnego w kwocie 1971 zł/m – c.  

 Prosimy o kontakt telefoniczny, każdą osobę, która chce bezpłatnie zweryfikować 

swoją sprawę względem uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. 

 Zależy nam na jak najszerszym rozpropagowaniu wiedzy na temat dostępności do 

świadczenia pielęgnacyjnego, dlatego też zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej 

informacji wszystkim osobom, które mogą skorzystać na pobieraniu wyższego zasiłku na 

opiekę nad osobą dorosłą niepełnosprawną. 

 Naszym partnerem strategicznym jest wyspecjalizowana kancelaria prawna, zajmująca 

się sprawami z zakresu prawa pomocy społecznej. 

DANE KONTAKTOWE: Elżbieta Pietrzak -  specjalista do spraw zasiłków, 

Fundacja Pomoc Opiekunom, KRS: 0000864061, tel. 881 453 677. 


