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Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużono do 3 maja!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 28 kwietnia 2020

Z powodu dalszego zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół zasiłek
opiekuńczy KRUS przedłużono do 3 maja br. O wsparcie mogą starać się
rolnicy, lub domownicy ubezpieczeni w KRUS sprawujący opiekę nad
dzieckiem do 8 lat. Nie wiadomo, czy świadczenie zostanie jeszcze wydłużone
przez rząd, dlatego warto z niego skorzystać, nim będzie za późno.

Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kilka dni
Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużono do 3 maja na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 kwietnia 2020r. Powyższy akt prawny wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia br.

Zasiłek na dziecko do 8 lat
Przypomnijmy, zasiłek opiekuńczy KRUS przysługuje z tytułu opieki nad dzieckiem:
do 8 roku życia
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bądź lekkim
do 18 roku życia
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego

Zasiłek opiekuńczy przedłużono za każdy dzień opieki
O zasiłek mogą ubiegać się rodzice którym przyznano już wcześniej zasiłek, oraz rodzice, którzy
występują z wnioskiem po raz pierwszy.
Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużono, więc można go maksymalnie otrzymać za okres od 31
marca do 3 maja 2020 r. Pod warunkiem, że w tym czasie rzeczywiście sprawowaliśmy
opiekę nad dzieckiem. Zasiłek przysługuje za każdy dzień opieki, także za dni wolne od pracy
(soboty, niedziele).

Jeden z warunków – ubezpieczenie w KRUS
Zasiłek opiekuńczy KRUS otrzymają osoby, które polegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
chorobowemu i macierzyńskiemu. Ponadto, o wypłatę zasiłku może starać się osoba, która
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posiada ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Uwaga!
Zasiłek można otrzymać niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników. W przypadku ubezpieczenia na wniosek nie jest wymagany nieprzerwany 12
miesięczny okres ubezpieczenia.

Zasiłek opiekuńczy przedłużono, ale nie wszyscy mogą go otrzymać
Pieniądze z zasiłku nie przysługują jeżeli drugi rodzic, bądź inny członek rodziny pozostający
w gospodarstwie domowym może zapewnić opiekę nad dzieckiem. Dodatkowo, zasiłku nie
otrzymasz jeśli obecnie przebywasz na zasiłku chorobowym, lub jeśli pobierasz zasiłek
macierzyński.
Zasiłek opiekuńczy KRUS przedłużono, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na
stronie KRUS.
Ponadto, najważniejsze pytania i odpowiedzi odnośnie zasiłku można przeczytać w naszym
artykule.
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