Biuletyn informacyjny Nr. 26

Zasiłki dla osób starszych i osób o
ograniczonych możliwościach zarobkowania
Prawo do zasiłku dla osób starszych i w przypadku ograniczonych możliwości
zarobkowania mają osoby, które po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego lub w
przypadku trwałego ograniczenia możliwości zarobkowania nie są w stanie zapewnić
sobie utrzymania z własnych środków.
Warunki/założenia dotyczące roszczeń
Uprawnieni do roszczenia są wszyscy ludzie, którzy
- ukończyli 65 rok życia lub
- ukończyli 18 rok życia i na stałe jest całkowicie zredukowana zdolność do zarobkowania.
Dochód i majątek wnioskodawców i wnioskodawczyń jak i małżonków/małżonek lub
towarzyszy/towarzyszek życia nie powinny przekroczyć poniższego zapotrzebowania i
wolna kwota majątku zwolniona z opłat.
Zapotrzebowanie
1. Podstawowa stawka od 01.01.2019:
- dla osób samotnych
- dla małżeństw lub partnerów życiowych mieszkających razem na osobę
- dla osób mieszkających w ośrodkach stacjonarnych

424,00 €
382,00 €
339,00 €

2.

Odpowiednie nakłady na mieszkanie i ogrzewanie
Przy mieszkańcach stacjonarnych ośrodków oblicza się ustaloną wartość średnią.

3.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze

4. Zapotrzebowanie dodatkowe w przypadku posiadania legitymacji osoby
niepełnosprawnej lub odpowiedniego zaświadczenia urzędu opieki z oznaczeniem „G“
lub„aG“ w wysokości:
- głowy gospodarstwa domowego
72,08 €
- mieszkańca gospodarstwa domowego w wieku powyżej 15 lat
57,63 €
- małżonka/małżonki lub partnera/partnerki życiowej
64,94 €
5. Zapotrzebowanie dodatkowe ze względu na konieczność spożywania
artykułów spożywczych
dieta białkowa, pełna wartość odżywcza
dieta związana z dializą, dieta bezglutenowa

Stan: 01/19
Polnisch

droższych
42,40 €
84,80 €
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W pojedynczym przypadku można przyznać większe nakłady w wysokości 40,90 € z
powodu droższego wyżywieni, jeśli z powodu schorzenia BMI spadło poniżej 18,5
(niedożywienie) i/lub stwierdzenie szybkiej spowodowanej chorobą utraty wagi
powyżej 5% wagi wyjściowej w ostatnich trzech miesiącach.
(nie przy samowolnym chudnięciu przy wcześniejszej nadwadze)
6.

Zapotrzebowanie dodatkowe na podstawie § 30 ust. 7 na niecentralne wytwarzanie
wody ciepłej:
- dla osób samotnych
9,75 €
- dla małżeństw lub partnerów życiowych mieszkających razem na osobę
8,79 €
- osób mieszkających w ośrodkach stacjonarnych
7,80 €

Ponadto w ramach zasiłku mieszczą się inne zapotrzebowania dodatkowe np. w czasie
ciąży lub dla osób samotnie wychowujących dzieci lub przy pobieraniu zasiłku
integracyjnego
Dochód
Dochód i majątek małżonków lub partnerów życiowych niemieszkających oddzielnie oraz
partnerów żyjących w konkubinacie lub partnerów jednej płci żyjących wspólnie
uwzględnia się podczas obliczania uprawnienia do zasiłków.
Do dochodu nie zalicza się np. minimalna emerytura na mocy federalnej ustawy o
świadczeniach na rzecz ofiar działań wojennych oraz podobne świadczenia na podstawie
federalnej ustawy odszkodowawczej. Od dochodu odlicza się na przykład podatki, składki
na ubezpieczenie społeczne, niektóre inne składki ubezpieczeniowe.
Wartość majątku, do której można wnioskować o zwolnienie z opłat
- Osoba samotna/głowa gospodarstwa domowego
- dla małżonka/partnera życiowego lub konkubenta/konkubiny

żyjących w związku podobnym do małżeństwa

5000,00 euro
5000,00 euro,

- a dla każdej osoby, która jest utrzymywana w głównej mierze

przez Pana/Panią, w gospodarstwie domowym

500,00 euro.

Świadczenia uzupełniające
Zachodzi roszczenie odnośnie jednorazowych świadczeń na pierwsze wyposażenie
mieszkania i odzież, na wycieczki klasowe, przejęcie kosztów długów związanych z
czynszem i energią do zapewnienia zakwaterowania jak i uzupełniająca pożyczka, aby
zrobić konieczne zakupy.
Świadczenia w ośrodkach
Świadczenie w ramach podstawowego zabezpieczenia są wypłacane osobom, które żyją
w ośrodkach jak np. domy opieki. Obok pieniędzy na zakwaterowanie i wyżywienie
otrzymują także sumę w gotówce do własnej dyspozycji – tak zwane „kieszonkowe” w
wysokości 114,48 €.
Dodatkowo mieszkańcy ośrodków mogą co roku składać wniosek o ekwiwalent za odzież:
- zasiłek na opiekę w przypadku choroby wymagającej leżenia w łóżku
129,00 €
- zasiłek na opiekę związaną z mobilnością
212,00 €
- zasiłek integracyjny
277,00 €
Stan: 01/19
Polnisch
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Warunki specjalne w przypadku osób zobowiązanych do płacenia alimentów
Nie uwzględnia się alimentów wobec rodziców lub dzieci, jeśli dochód całkowity osoby
zobowiązanej do płacenia alimentów jest niższy niż 100.000 euro rocznie (łączny dochód
do opodatkowania bez wszystkich kwot wolnych).
W przypadku wnioskodawców rozwiedzionych lub żyjących oddzielnie możliwość realizacji
ewentualnych roszczeń alimentacyjnych należy wyjaśnić przed decyzją w sprawie wniosku
o zasiłek.
Zasiłek otrzymuje się tylko na wniosek!
Osoby uprawnione do korzystania z zasiłków mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za
abonament radiowo-telewizyjny oraz wniosek o przyznanie taryfy socjalnej na usługi
telekomunikacyjne. Ponadto są one uprawnione do korzystania z karty berlińskiej,
umożliwiającej m.in. zakup „biletu klienta Berlin Ticket S" BVG (obecnie o wartości 27,50
euro).
Członkowie ustawowej kasy chorych są zwolnieni z opłat, jeśli wysokość ich
płatności osiągnęła limit obciążenia.
Obecnie w przypadku osób korzystających z zasiłku dla osób starszych i osób o
ograniczonych możliwościach zarobkowania jest to
Z reguły:
101,76 euro,
Osoby przewlekle chore:
50,88 euro.
Służymy Państwu radą i udzielamy informacji w poradni opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Poradnie opieki w Berlinie są finansowane przez berlińskie kasy opiekuńcze i kraj związkowy Berlin

Stan: 01/19
Polnisch
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