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KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy rodzicom
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 2 kwietnia 2020

Rodzicom dzieci do 8 lat KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy. Może je otrzymać
rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia przedszkola,
czy szkoły. Zasiłek wypłacany jest przez 14 dni, jeśli złożymy odpowiedni
formularz wniosku.

Zasiłek opiekuńc>Zasiłek opiekuńczy nie dla wszystkich
knięciem przedszkoli, żłobków, szkół, a także na skutek niemożności sprawowania opieki przez
nianię, rodzicom przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.
Mogą go otrzymać na okres nie dłuższy niż 14 dni z tytułu opieki nad dzieckiem:
w wieku do 8 lat
niepełnosprawnym w stopniu znacznym, bądź umiarkowanym do ukończenia 18
roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego
Zasiłek opiekuńczy stanowi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca br. wynosi
972,40 zł. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek przesyłając go do odpowiedniej placówki
KRUS. Wniosek można pobrać tutaj.

KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy pod pewnymi warunkami
Zasiłek opiek>KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy pod pewnymi warunkami
y wniosek o jego wypłatę za dany okres. Rodzic otrzyma świadczenie pieniężne jeśli podlega
ubezpieczeniu:
wypadkowemu
chorobowemu
macierzyńskiemu
emerytalno-rentownemu
W przypadku dzieci poniżej 8 roku życia, z zasiłku można korzystać do dnia poprzedzającego
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8 urodziny dziecka. Jeśli sprawujemy opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym to do wniosku
o zasiłek opiekuńczy należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.
CZYTAJ RÓWNIEŻ – Zasiłek opiekuńczy KRUS 2020 – pytania i odpowiedzi

Nie każdy może opiekować się dzieckiem
W informacji załączonej do wniosku o zasiłek opiekuńczy wynika, że opi>Nie każdy może opiekować
się dzieckiem
ine;">nie może sprawować osoba:
całkowicie niezdolna do pracy
chora
niesprawna fizycznie, bądź psychicznie
prowadząca gospodarstwo rolne
prowadząca działalność pozarolniczą
Ponadto, zapewnić opieki dziecku nie może także osoba, która nie jest zobowiązana do
sprawowania opieki na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia
sprawowania opieki.

KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy, ale stosuje też odmowy
Odmowa świadczenia pieniężnego dla rodziców następuje jeśli:
poza >KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy, ale stosuje też odmowy
wie rodziny, którzy mogą zaopiekować się dzieckiem
rodzic przebywa na zasiłku chorobowym w związku z czasową niezdolnością do
pracy w gospodarstwie rolnym, albo jest w trakcie pobierania zasiłku
macierzyńskiego
Czytaj również pytania i odpowiedzi zasiłek opiekuńczy KRUS.
Nowy termin – wydłużono zasiłek opiekuńczy KRUS.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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