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Zasiłek opiekuńczy z KRUS po 14 lutego - będzie
wydłużony?
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Zasiłek opiekuńczy z KRUS przedłużano już kilkakrotnie, z powodu
utrzymującej się liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce. Zgodnie
z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogli z niego korzystać do 14 lutego br.
Okres jego pobierania zakończył się, czy w związku z tym osoby
ubezpieczone w KRUS mogą liczyć na jego wydłużenie? Sprawdźmy!
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS rząd przyznaje od 2020 r. na podstawie ustawy,
a także rozporządzeń Rady Ministrów. Dzięki temu, rolnicy otrzymują pomoc finansową z budżetu
państwa z powodu konieczności sprawowania opieki na dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS do końca lutego
Okres pobierania zasiłku opiekuńczego ponownie wydłużono. Poinformowała o tym, Marlena Maląg –
minister rodziny i polityki społecznej:
,, Na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną w kraju. Po przeprowadzeniu analiz
zdecydowaliśmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz zostanie wydłużony o kolejne
dwa tygodnie. Oznacza to, że do końca lutego uprawnieni rodzice będą mogli skorzystać z tej
formy wsparcia.”

Jak wynika z projektu Rozporządzenia rolnicy będą mieli prawo do otrzymania zasiłku za okres od 15
lutego do 28 lutego br.

Zasiłek na dziecko przysługuje w określonych przypadkach
Przypominamy, że zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia, lub ograniczonego funkcjonowania
placówek takich jak np. żłobki, przedszkola, czy szkoły. Rolnicy mają do niego również prawo jeżeli
istnieje brak możliwości sprawowania opieki przez nianię, lub opiekuna dziennego z powodu
COVID-19.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z KRUS – kiedy nie trzeba składać?
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Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów
wskazano okres opieki nad dzieckiem po 14 lutego 2021 r. i spełnione zostały pozostałe warunki
niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na
wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 28 lutego 2021 r.) bez konieczności
ponawiania wniosku – podaje KRUS.
Pobierz – WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD
DZIECKIEM
Podstawa prawna – projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19
Czytaj również: Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS przedłużony
Źródło: MRiPS ; KRUS
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