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Biuletyn informacyjny nr 28 

 

Ustawa o finansowaniu opieki na poziomie  

kraju związkowego 

 

Osoby o znacznej wadzie wzroku, niewidome i niesłyszące w kraju związkowym 

Berlin mogą skorzystać ze świadczeń na mocy ustawy o finansowaniu opieki 
(LPflGG) rekompensujących dodatkowe wydatki spowodowane 
niepełnosprawnością. Świadczenia te nie są wypłacane w ramach pomocy 
społecznej. Są niezależne od wysokości innych dochodów i majątku. 

Warunki otrzymania świadczeń 

Według § 1 tej ustawy osoby traktowane są jako 
- posiadające znaczną wadę wzroku, jeśli „ich ostrość widzenia na żadnym oku nie 

wynosi więcej niż  
jedna dwudziesta lub u których występują inne zakłócenia funkcji widzenia 
wpływające w takim samym zakresie na stopień wielkości. Sytuacja taka ma 
miejsce, jeśli ograniczenie zdolności widzenia powoduje stopień 
niepełnosprawności 100 %, ale jeszcze nie występuje ślepota“. 

- niewidome, jeśli „ich ostrość widzenia na żadnym oku nie wynosi więcej niż jedna 
pięćdziesiąta lub u których występują inne zakłócenia funkcji widzenia w stopniu 
powodującym skutki takie same jak pogorszenie ostrości wzroku“. 

- Niesłyszący to osoby „z wrodzoną lub nabytą do siódmego roku życia głuchotą lub 
niedosłuchem graniczącym z głuchotą. Osoby, które nabyły głuchotę lub niedosłuch 
graniczący z głuchotą później, traktowane są jako niesłyszące tylko wtedy, jeśli 
stopień niepełnosprawności wynikający z poważnych zaburzeń mowy wynosi ponad 
90%“. 

Zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy o finansowaniu opieki na poziomie kraju 
związkowego wynosi od 01.07.2020 r. 

Osoby o znacznej wadzie wzroku lub niesłyszące:   miesięcznie    153,09 € 

Osoby o znacznej wadzie wzroku i niesłyszące:   miesięcznie    306,18 € 

Niewidomi:         miesięcznie    612,34 € 

Niewidomi i niesłyszący:       miesięcznie 1.189,00 € 

Wysokość świadczeń może w razie potrzeby zostać zwiększona w zależności od dochodu 
i majątku w ramach pomocy społecznej. 

Świadczenia ubezpieczenia pielęgnacyjnego są naliczane procentowo do zasiłku 
opiekuńczego na podstawie ustawy o finansowaniu opieki na poziomie kraju 
związkowego. Może to spowodować zmniejszenie lub brak finansowania opieki na 
poziomie kraju związkowego. W przypadku stopnia ograniczenia samodzielności 2 nalicza 
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się 145,36 euro, a w przypadku stopnia ograniczenia samodzielności 3 - 5 po 179,85 euro. 
Ponieważ roszczenie świadczenia w przypadku wady wzroku dużego stopnia jest 
mniejsze niż kwota naliczenia, w takim przypadku pieniądze z finansowania opieki na 
poziomie kraju związkowego nie są wypłacane. Dopiero kiedy w wyniku pogorszenia 
sytuacji zdrowotnej nastąpi całkowita utrata wzroku, wypłacone zostaną pieniądze w 
ramach finansowania opieki na poziomie kraju związkowego, pomniejszone o wymienione 
kwoty. 

W przypadkach zapewnienia stanu posiadania (wcześniej: zasiłek opiekuńczy dla osób 
niesamodzielnych) zasiłek opiekuńczy jest naliczany w pełnej wysokości na podstawie 
kodeksu społecznego XI. W ramach pełnej opieki w domu opieki pieniądze w ramach 
finansowania opieki na poziomie kraju związkowego są wypłacane tylko w połowie. 

W ośrodkach od dnia 01.07.2020 zapewnione są następujące świadczenia: 
- przy całkowitej utracie wzroku 306,17 euro 
- przy całkowitej utracie wzroku i jednocześnie słuchu 594,50 euro 
- przy znacznej wadzie wzroku lub całkowitej utracie słuchu 76,55 euro 
- przy znacznej wadzie wzroku i jednoczesnej całkowitej utracie słuchu 153,09 euro 

Wnioski należy składać do poszczególnych urzędów dzielnicy. 
Więcej informacji na ten temat udziela  
Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących w Berlinie zał. 1874 (ABSV) 
Auerbacher Str. 7, 14193 Berlin 
Telefon: 030 - 895 88 0 
Faks:  030 - 895 88 99 
E-mail: info@absv.de 
Internet: www.absv.de 

ABSV oferuje m.in. 
- środki pomocy wraz z doradztwem i sprzedażą 
- trenowanie praktycznych umiejętności życiowych 
- oferty grupowe 
- mieszkania dla osób niewidzących i słabowidzących 
- grupy dzielnicowe 

Poradnia dla osób słabowidzących 
Turmstraße 21, Haus M 
10559 Berlin 
Telefon:  030 – 9018 45 246 
Faks:  030 – 9018 45 252 
bfs@ba-mitte.berlin.de 

Centrum porad i informacji dla osób niedosłyszących (HörBiz) 
Breite Str. 3          Sophie-Charlotten-Str. 23 a 
13187 Berlin         14059 Berlin 
Telefon: 030 – 47 54 11 15      Telefon:  030 – 32 60 23 75 
Faks:  030 – 47 47 44 84      Faks: 030 – 32 60 23 76 
E-mail: pankow@hoerbiz-berlin.de    E-mail: charlottenburg@hoerbiz-berlin.de 

mailto:info@absv.de
http://www.absv.de/
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Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niesłyszących w Berlinie (GFGB) 
Friedrichstraße 12, 10069 Berlin,  
Telefon : 030 – 25 170 51/52 
Faks :       030 – 74 77 66 99 

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 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

