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Zasiłek opiekuńczy KRUS 2021 dłuższy niż do 17 stycznia
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Sytuacja epidemiologiczna w kraju nadal pozostaje trudna, dlatego
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej wydłużyło okres pobierania zasiłku
o kolejne tygodnie. O zasiłek opiekuńczy KRUS 2021 może również ubiegać
się osoba posiadająca rolnicze ubezpieczenie społeczne.
W związku z nieotwarciem wszystkich szkół, przedszkoli czy żłobków rodzice w dalszym ciągu mogą
skorzystać z zasiłku opiekuńczego KRUS przyznawanego na dotychczasowych zasadach.

Zasiłek opiekuńczy KRUS 2021 do 31 stycznia
Wydłużenie terminu pobierania zasiłku opiekuńczego nastąpiło po przeanalizowaniu sytuacji
epidemiologicznej, o czym wspomniała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg:
,,Uważnie analizowaliśmy sytuację pod kątem powrotu do szkół uczniów klas 1-3, a także
biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność COVID-19. Doszliśmy do wniosku, że
w niektórych szkołach, nadal może zaistnieć potrzeba wykorzystania tego zasiłku, rodzice
będą chcieli skorzystać z tej możliwości.”

Zasiłek opiekuńczy wydłużono również dla ubezpieczonych w KRUS. Mogą go otrzymać rodzice,
których dzieci uczęszczają do szkół, przedszkoli, a także do żłobków. Chcemy, by rodzice mieli
wybór i byli spokojni. Stąd decyzja o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca
stycznia – podkreślała minister Maląg.

KRUS przypomina najważniejsze informacje o zasiłku
Zasiłek opiekuńczy KRUS 2021 będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach, jednak chcemy
przypomnieć związane z nim najważniejsze informacje.
Zasiłek przyznaje się w związku z zamknięciem żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki,
a także wtedy gdy nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię, lub opiekuna.
W związku z tym, istnieje konieczność osobistej opieki nad dzieckiem:
w wieku do ukończenia 8 lat,

1/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

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 wspomnieć, że zasiłek opiekuńczy KRUS 2021 nie będzie przyznawany, jeżeli
drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę. Np. w sytuacji gdy jest bezrobotny, korzysta
z urlopu rodzicielskiego, albo urlopu wychowawczego.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony internetowej KRUS – WNIOSEK O ZASIŁEK
OPIEKUŃCZYZ POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM
Dowiedz się więcej: Zasiłek opiekuńczy dla rolnika. KRUS podaje jak przebiega wypłata
Źródło: KRUS; MRiPS
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