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Zasiłek opiekuńczy dla rolnika. KRUS podaje jak przebiega
wypłata
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Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół wydłużono do 3 stycznia
2021 r. Tym samym w dalszym ciągu można pobierać zasiłek opiekuńczy dla
rolnika, który wypłacany jest przez KRUS. Jak w takim razie przebiega
realizacja wypłat zasiłku? Kiedy pieniądze trafią do rolników? Sprawdźmy!
Przypomnijmy, że okres pobierania zasiłku wydłużono do Wigilii Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia
br. Można o niego ubiegać się na dotychczasowych zasadach, które już kilkakrotnie omawialiśmy.
Zapewne niektórzy zastanawiają się – kiedy zasiłek opiekuńczy dla rolnika trafi na ich konto
bankowe? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego KRUS.

Zasiłek opiekuńczy dla rolnika – ile wniosków i jaka kwota?
Wypłata zasiłków opiekuńczych jak i innych świadczeń realizowanych przez KRUS odbywa się
sukcesywnie, bez opóźnień – taką informację otrzymaliśmy od KRUS. Poza tym, Kasa przekazała
nam dane dotyczące m.in. ilości złożonych wniosków, oraz kwoty, która trafiła na rolników. Wskazała
również jakie były najczęstsze przyczyny decyzji odmownej, jeśli chodzi o zasiłek opiekuńczy.
Do 30 listopada 2020 r. z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy wystąpiło ponad 170 tys.
ubezpieczonych rolników i domowników.
Zasiłek opiekuńczy przyznano 157 967 osobom, natomiast ponad 14 tys. osób otrzymało decyzję
odmowną.
Główne przyczyny decyzji odmawiających prawa do zasiłku opiekuńczego:
poza wnioskodawcą jest inna osoba, która może zapewnić dziecku opiekę (około 50%),
zasiłek opiekuńczy nie przysługiwał we wskazanym okresie.
Do 30 listopada 2020 r. dokonano wypłat zasiłków opiekuńczych na kwotę 166 226 685,15 zł
– podał KRUS.

Wypłata zasiłku jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia?
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Czy wszyscy rolnicy, którzy złożą wniosek w najbliższych dniach otrzymają zasiłek opiekuńczy dla
rolnika jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia? Pytanie o następującej treści również
skierowaliśmy do KRUS.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty jego złożenia
(wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu zasiłku
opiekuńczego) i w tym terminie powinna nastąpić wypłata świadczenia.
Sukcesywnie, w miarę możliwości wg daty wpływu wniosku rozpatrywane będą wszystkie złożone
wnioski, tak aby wypłata należnych zasiłków opiekuńczych nastąpiła w możliwie najszybszym
terminie – podał KRUS.

Błędy we wnioskach o zasiłek opiekuńczy dla rolnika
Skierowaliśmy również pytanie o błędy we wnioskach, jakie najczęściej popełniają osoby ubiegające
się o zasiłek. Z otrzymanej odpowiedzi wynika – Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest od 31 marca
2020 r., w zasadzie na tych samych zasadach, dlatego też wszystkie osoby ubiegające się o to
świadczenie bardzo rzadko popełniają błędy przy wypełnianiu wniosku, który uległ tylko nieznacznej
modyfikacji (dodano nazwę i adres placówki, do której uczęszcza dziecko). Z reguły z wnioskiem
o zasiłek opiekuńczy na kolejne okresy występują te same osoby, które otrzymały zasiłek
opiekuńczy za wcześniejsze okresy dlatego też nie popełniają błędów przy wypełnianiu kolejnego
wniosku.
Na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek?
KRUS zwraca uwagę na kilka istotnych kwestii, które dotyczą wypełniania wniosku. Mówiąc
konkretniej: – Ważnym jest aby wskazać we wniosku poprawną datę urodzenia dziecka oraz dane
współmałżonka/rodzica dziecka. Ponadto, przy składaniu wniosku za pośrednictwem platformy
ePUAP należy zwrócić uwagę na wskazanie właściwej jednostki organizacyjnej KRUS. Na koniec
Kasa przypomina rolnikom – W przypadku ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego do wniosku należy dołączyć to orzeczenie o ile wcześniej nie było przedłożone do
KRUS.
O zasiłku opiekuńczym KRUS pisaliśmy już na stronach agrofakt.pl niejednokrotnie – Zasiłek
opiekuńczy na dziecko ponownie dostępny dla rolników. Szczegółowe informacje na ten temat
dostępne są także na stronie internetowej KRUS.
Źródło: KRUS
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