
Inhalte erstellt durch:

Übersetzung finanziert durch:

Poziom 
opieki 1 

Poziom 
opieki 2 

Poziom 
opieki 3 

Poziom 
opieki 4 

Poziom 
opieki 5 

Zakres ambulatoryjny 
Dodatek opiekuńczy 
na miesiąc 

- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Usługi opiekuńcze 
(materialne świadczenia 
opiekuńcze) na miesiąc 

- 
724 € 1363 € 1693 € 2095 € 

Do 40% materialnych świadczeń opiekuńczych można 
wykorzystać na uznane zasiłki odciążające. 

Świadczenia łączone 

- 

W przypadku niewykorzystania materialnego świadczenia 
opiekuńczego przysługuje prawo do proporcjonalnego zasiłku 

opiekuńczego. Jeżeli np. wykorzystano 60% świadczeń 
materialnych, nadal można wypłacić 40% świadczenia 

pieniężnego.   

Opieka dzienna 
na miesiąc 

- 689 € 1298 € 1612 € 1995 € 

Kwota odciążająca 
na miesiąc 

125 € 
(może być również stosowana do opieki podstawowej na poziomie opieki 1) 

Opieka zastępcza 
na rok 

- 

Do 1612 € na rok kalendarzowy przez maksymalnie 6 tygodni 
(wyjątek: wykorzystanie godzinowe). Kwota ta może zostać 

podwyższona o 806 € do maksymalnie 2418 € i jest następnie 
potrącana z uprawnienia do świadczenia z tytułu opieki 

krótkoterminowej. Uprawnienie dopiero po 6 miesiącach opieki 
domowej przez opiekuna. 

Opieka krótkoterminowa 
na rok - 

Do 1774 € na rok kalendarzowy (przez maksymalnie 8 tygodni). 
Kwota ta może zostać podwyższona do 3386 € i jest następnie 

rozliczana z uprawnieniami do świadczenia z tytułu opieki 
zastępczej. 

Środki pomocnicze 
na opiekę i środki na 
przebudowę 

Techniczne środki pomocnicze: głównie wypożyczane 
Środki zużywalne: 40 € na miesiąc 

Optymalizacja środowiska mieszkalnego: maks. 4000 € 
Zabezpieczenie społeczne 
opiekuna 

- 

Składki na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, na fundusz 
pracy i wypadkowe są opłacane, jeżeli opiekun: 
• zajmuje się opieką co najmniej 10 godzin tygodniowo,

przez co najmniej 2 dni w tygodniu
• jest czynny zawodowo nie więcej niż 30 godzin tygodniowo
• nie pobiera jeszcze emerytury

Obszar stacjonarny/grupy mieszkaniowe 
Opieka stacjonarna (dom) 
na miesiąc 

125 € 770 € 1262 € 1775 € 2005 € 

Świadczenia w amb. 
grupach mieszkaniowych 
na miesiąc 

214 € 

Ogólnie 
Doradztwo opiekuńcze 
i doradztwo domowe 

tak 

Kursy opiekuńcze tak 

Świadczenia z ubezpieczenia opiekuńczego 

Co mi przysługuje? 




