Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta (wniosek należy złożyć do urzędu gminy lub miasta, bądź innej podległej jednostki, której zlecono realizację tego świadczenia, np. Ośrodka Pomocy Społecznej), natomiast dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie to przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16 roku życia, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ta niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia oraz osobie powyżej 75 roku życia jeżeli nie pobiera żadnych świadczeń emerytalnych z ZUS czy KRUS. 

Zasiłek pielęgnacyjny jest wsparciem finansowym dla osób ze schorzeniem, które ogranicza ich samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym i powoduje wymóg pomocy innych. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 153,00 zł. 

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany natomiast na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje emerytowi niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji. Aby zostać uznanym za taką osobę, należy stanąć przed komisją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas, której lekarz orzeka o tym, czy dana osoba wskutek choroby nie może wykonywać pracy zawodowej i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Powyższe postępowanie odbywa się na wniosek osoby złożony w ZUS lub KRUS. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także emerytowi, który ukończył 75 lat - w takim wypadku nie trzeba składać wniosku do ZUS lub KRUS, gdyż organ ten przyznaje świadczenie automatycznie - z urzędu. Kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi obecnie ok. 208,00 zł. 
Istotny jest fakt, że nie można pobierać dwóch wyżej opisanych świadczeń jednocześnie. 

Osoba, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny w GOPS, a uzyska prawo do pobierania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub KRUS proszona jest o niezwłoczne poinformowanie Ośrodek w celu uniknięciu wypłaty dwóch świadczeń o tym samym charakterze, a tym samym uniknięcie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.  
Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

