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Arkusz informacyjny nr 26 

Dochód podstawowy w starszym wieku i przy 
ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej 
Zasiłek dla osób o niskich dochodach jest zgodnie z Kodeksem Ubezpieczeń 
Społecznych (SBG) XII świadczeniem dla osób starszych lub osób trwale i całkowicie 
niepełnosprawnych, które nie mogą pokryć niezbędnych kosztów utrzymania z własnych 
dochodów i majątku. 

Wymagania kwalifikacyjne 

Wszystkie osoby, które 

- osiągnęły wiek 65 lat; osiągnęły wiek 65 lub 
- osiągnęły wiek 18 lat. Muszą one osiągnąć wiek 18 lat i być trwale niezdolne do pracy. 

Dochód i aktywa wnioskodawcy oraz partnerów niebędących w separacji (wspólne 
gospodarstwa domowe) nie mogą przekraczać określonych poniżej potrzeb i zasiłku. 

Wymaganie 

1. Standardowa cena dla pojedynczych osób dorosłych: 502 EUR, dla par 
niebędących w separacji: 451 EUR za partnera, a dla dorosłych w placówkach 
lecznictwa zamkniętego: 360 EUR. 

2. Uzasadnione koszty zakwaterowania i ogrzewania  

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opieki pielęgniarskiej 

4. Dodatkowe wymagania w przypadku posiadania legitymacji osoby niepełnosprawnej w 
stopniu znacznym z  

oznaczeniem G lub AG w wysokości: 

- pojedyncza osoba dorosła      85,34 EUR 

- para, na partnera        76,67 EUR 

W przypadku niektórych warunków medycznych, takich jak takich jak celiakia i 
mukowiscydoza lub w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, mogą zostać 
przyznane dodatkowe środki w zakresie diety wymagającej dużego nakładu kosztów. 
Warunkiem koniecznym dla tej dodatkowej potrzeby żywieniowej jest dowód 
konieczności medycznej.  

Ponadto w ramach podstawowego zabezpieczenia przysługuje również prawo do 
dodatkowych świadczeń w przypadku zdecentralizowanego zaopatrzenia w ciepłą wodę, 
w okresie ciąży, dla rodziców samotnie wychowujących dzieci lub w przypadku 
otrzymania pomocy integracyjnej. 

Dochód 

Przy obliczaniu uprawnień do podstawowych świadczeń socjalnych uwzględnia się 
dochód i aktywa par nierozdzielonych (par małżeńskich, osób żyjących w związku 
partnerskim, osób w związku konsensualnym).  
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Dochody obejmują emerytury, dochody z pracy, renty, dochody z najmu lub dochody z 
aktywów kapitałowych. Z dochodu wyłączona jest emerytura podstawowa zgodnie z 
Federalną Ustawą o Zaopatrzeniu lub porównywalne świadczenie zgodnie z Federalną 
Ustawą o Rekompensacie. Podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i np. niektóre 
inne składki ubezpieczeniowe są odliczane od dochodu. 

Aktywa 

Aktywa obejmują na przykład gotówkę, oszczędności, papiery wartościowe, wartości 
wykupu polisy ubezpieczeń na życie lub aktywów mieszkaniowych i nieruchomości. 

Uwzględnia się następujące odpisy aktywów: 

- Pojedyncze osoby dorosłe,     10.000 EUR  

Pary niemieszkające oddzielnie    20.000 EUR 

W przypadku równoczesnego wykonywania pracy zarobkowej stosuje się wyższe 
uprawnienia do aktywów. 

Wsparcie dodatkowe 

Istnieje prawo do jednorazowych świadczeń na początkowe wyposażenie mieszkań i 
zakup odzieży, na wycieczki klasowe, przejęcie czynszu lub długów energetycznych w 
celu zabezpieczenia mieszkań oraz dodatkowe pożyczki na niezbędne zakupy. 

Wsparcie w placówkach 

Podstawowe świadczenia socjalne są również wypłacane osobom mieszkającym w instytucjach 
takich jak domy opieki. Oprócz kosztów za pokój i wyżywienie, otrzymują również gotówkę do 
osobistego użytku, tzw. "kieszonkowe" w wysokości 135,54 Euro. Ponadto mieszkańcy domów 
opieki mogą składać wnioski o świadczenie na odzież.  

Cecha szczególna podstawowego zabezpieczenia (świadczenia podstawowego) 

Roszczenia alimentacyjne wobec rodziców lub dzieci nie są brane pod uwagę, jeśli 
całkowity dochód osoby zobowiązanej do alimentacji podlegający opodatkowaniu, 
pomniejszony o wszystkie dodatki, wynosi mniej niż 100.000 EUR rocznie. 

Podstawowe wsparcie dochodu jest przyznawane tylko na wniosek i nie z mocą 
wsteczną! 

Odbiorcy dochodów podstawowych mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku uiszczania 
opłat abonamentowych za radio i telewizję jak również z opłaty socjalnej w Telekom.  

Mają również prawo do karty klienta BVG „Berlin Ticket S” i mogą wystąpić do zakładu 
ubezpieczeń zdrowotnych o zwolnienie z obowiązku współpłatności.  
Limity dopłat w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych wynoszą 53,88 EUR (1%) i 107,76 
EUR (2%).  
Informacje na temat współpłatności z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia 
zdrowotnego można znaleźć w arkuszu informacyjnym 7. 

Personel centrum wsparcia opieki z przyjemnością służy Państwu pomocą 

Numer bezpłatnej obsługi: 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Sponsorami punktów wsparcia miasto Berlin oraz fundusze ubezpieczenia zdrowotnego i opieki w Berlinie 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/wp-content/uploads/2019/01/D-IB-07-Zuzahlungen_zu_Leistungen_der_Krankenkasse-1.pdf
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

