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Zasiłek opiekuńczy 2021 z KRUS - nowy termin
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W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń od poniedziałku zawieszono
działalność przedszkoli i żłobków. Wprowadzono więc nauczanie zdalne,
a rodzicom przedłużono o kolejne dwa tygodnie możliwość ubiegania się
o zasiłek opiekuńczy 2021 z KRUS.
Przypomnijmy, że na skutek dalszego wzrostu liczby zakażeń wprowadzono kolejne ograniczenia,
które dotyczą również przedszkoli i żłobków. Do 11 kwietnia zawieszono stacjonarne działanie tych
placówek, dlatego rodzice ponownie mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy w czasie sprawowania
opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy 2021 z KRUS na wniosek na kolejne dwa
tygodnie
Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do zasiłku opiekuńczego
o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że rodzice mogą starać się o zasiłek do 11 kwietnia br.
Zasiłek opiekuńczy 2021 z KRUS przyznaje się na dotychczasowych zasadach. Otrzyma go
ubezpieczony rolnik lub domownik po złożeniu wniosku, z powodu sprawowania opieki nad
dzieckiem:
w wieku do 8 lat,
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Ponadto, warto przy tym wspomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Zasiłek opiekuńczy przysługuje
niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku
ubezpieczenia na wniosek nie jest wymagany nieprzerwany 12 miesięczny okres ubezpieczenia)
– podaje KRUS.

Kto nie otrzyma zasiłku?
Przypominamy jednocześnie, że zasiłek nie przysługuje w przypadku gdy, drugi z rodziców może
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zapewnić dziecku opiekę. Dotyczy to osób bezrobotnych, przebywających na urlopie macierzyńskim,
lub wychowawczym.

Wysokość zasiłku i wniosek
Wysokość zasiłku stanowi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972,
40 zł. To oznacza, że za każdy dzień opieki wypłaca się kwotę w wysokości 32,41 zł.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2021 z KRUS można pobrać pod podanym linkiem – Wniosek
o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Dokładniejsze informacje na temat zasad i warunków w jego przyznawaniu można znaleźć na stronie
internetowej KRUS.
Czytaj również: Zasiłek opiekuńczy KRUS – pytania i odpowiedzi
Źródło:KRUS; PAP
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