
WYNGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI  / art. 53a ustawy o pomocy społecznej /

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej /tj.Dz. U. 2016, poz. 930 ze
zm./. 

2.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. 2015, poz. 2082/

Przysługuje:

Osobie  wyznaczonej  przez  Sąd  Rodzinny  i  Opiekuńczy  do  sprawowania  opieki  nad  osobą
ubezwłasnowolnioną, w sytuacji w której zasądzone przez Sąd wynagrodzenie za sprawowanie
opieki  nie  może  być  pokryte  z  dochodów lub  z  majątku  osoby,  dla  której  opieka  została
ustanowiona

Dokumenty:

1. Pisemny wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

2. Decyzja Sądu o wysokości wynagrodzenia oraz o okresie, na jaki zostało ono ustalone   

3. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu

Procedura postępowania:

1. Osoba ubiegająca się o wynagrodzenie za sprawowanie opieki składa pisemny wniosek
wraz z postanowieniem Sądu w sekretariacie Ośrodka / pokój nr 4/ lub u Kierownika
Działu  Pomocy  Środowiskowej. Niezbędne  druki  dostępne  są  w  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 /u pracownika socjalnego/ lub na stronie
internetowej.  Wniosek  złożony  w  formie  elektronicznej  (poprzez  platformę  e-PUAP)
powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek wraz z decyzją Sądu stanowi podstawę do rozpatrzenia sprawy w terminie nie
przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

3. Świadczenie  przyznaje  się  i  wypłaca  za  okres  miesiąca  kalendarzowego,  począwszy
od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją 

4. Wynagrodzenie  za  sprawowanie  opieki  wypłaca  się  opiekunowi  osoby
ubezwłasnowolnionej w wysokości ustalonej przez sąd, z tym, że wynagrodzenie to nie
może  przekraczać  1/10  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze
przedsiębiorstw,  bez  wypłat  nagród  z  zysku,  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego
Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

5. Udzielenie  świadczeń  w  postaci  wynagrodzenia  za  sprawowanie  opieki  nie  wymaga
przeprowadzenia  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  oraz  wydania  decyzji
administracyjnej.

Postępowanie nie podlega opłatom.


