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Zasiłek opiekuńczy KRUS dla rolników dostępny od 1
września
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Osoby sprawujący opiekę nad dzieckiem mogą ponownie starać się o zasiłek
opiekuńczy KRUS dla rolników. Zasiłek można otrzymać w przypadku
zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki
do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek opiekuńczy KRUS dla rolników na dotychczasowych
zasadach
Zasady przyznawania zasiłku pozostają niezmienne, jednak warto przypomnieć najważniejsze
informacje.
Rolnicy, a także domownicy podlegający ubezpieczeniu w KRUS mogą otrzymać zasiłek
w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem:
w wieku do ukończenia 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
Zasiłek opiekuńczy KRUS dla rolników przysługuje również wtedy, gdy placówki są otwarte, ale
istnieje brak możliwości zapewnienia opieki np. z powodu nauczenia w trybie hybrydowym.
Czyli wtedy, gdy cześć dzieci uczy się w szkole, a część w domu.
Dotyczy to również takich przypadków, kiedy opiekę nad dzieckiem nie może sprawować niania,
bądź opiekun dzienny z powodu COVID-19.
Natomiast zasiłek nie przysługuje rolnikowi, jeżeli drugi z rodziców dziecka może zapewnić
dziecku opiekę. Dotyczy to m.in. osób bezrobotnych, korzystających z urlopu rodzicielskiego czy
urlopu wychowawczego.

Wypełnij i złóż wniosek o zasiłek w placówce KRUS
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We wniosku należy podać potrzebne dane osobowe, a także okres sprawowania opieka nad
dzieckiem.
Należy przy tym pamiętać, że zasiłek opiekuńczy KRUS dla rolników przysługuje za każdy
dzień opieki (również za dzień wolny od pracy np. sobota i niedziela). Zasiłek otrzyma tylko
1 z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego zapłatę za dany okres. Ponadto, przyznaje się go
rodzicom łącznie, niezależnie od liczby posiadanych dzieci.
Kwota zasiłku opiekuńczego stanowi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która wynosi 972,40
zł.
Wniosek o zasiłek można pobrać na stronie KRUS, gdzie z pewnością znajduje się więcej
pomocnych informacji – Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września
2020 r.
Zasiłek opiekuńczy KRUS – pytania i odpowiedzi – Sprawdź!
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