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Ulotka nr 32 

Socjalne zabezpieczenie opiekunów 
 
Dzięki ustawie o ubezpieczeniu pielęgnacyjnym (§ 44 SGB XI) stworzono możliwości 
socjalnego zabezpieczenia opiekunów: 

Ubezpieczenie emerytalne 

Wiele osób jest ograniczona lub nie może już pracować z powodu opieki w domu 
wymagającego opieki członka rodziny. Mogą ze względu na pracę opiekuna w 
pewnych okolicznościach być ubezpieczeni w ustawowym ubezpieczeniu emerytalny, 
nawet wtedy, jeśli już mają już obowiązkowe, ustawowe ubezpieczenie emerytalne.  

Zgodnie z ustawą istnieje obowiązek ubezpieczenia opiekunów. Obowiązek 
ubezpieczenia spoczywa jednak na kasie pielęgnacyjnej osoby wymagającej opieki. 
Sprawdza ona przy każdym wniosku dotyczącym stwierdzenia potrzeby opieki 
założenia roszczenia i płaci do instytucji ubezpieczenia emerytalnego składki na 
ubezpieczenie emerytalne. Składka na ubezpieczenie emerytalne wzrasta wraz ze 
wzrastającym stopniem opieki.   
Obowiązek ubezpieczenia w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym jest dla 
opiekunów, które opiekują się jedną lub kilkoma osobami wymagającymi opieki (Musi 
być stopień opieki 2-5)  

 W domu (wszystko jedno, czy w domu osoby wymagającej opieki czy w domu 
opiekuna) 

 Niezarobkowo 

 Co najmniej 10 godzin w tygodniu 

 Podział na regularnie co najmniej 2 dni na tydzień 

 Przy własnej pracy zawodowej  najwyżej 30 godzin tygodniowo. 

Jeśli osobą wymagającą opieki opiekuje się więcej opiekunów (opieka 
wieloosobowa)  ustala się w sumie zakres danej czynności związanej z opieką na 
opiekuna w stosunku do zakresu przeznaczonych do wykonania czynności opiekunów 
(całkowity zakres opieki).  

Nie ubezpiecza się opiekunów między innymi, jeśli 

 otrzymali emeryturę, rentę lub inne zabezpieczenie na starość lub 

 jeśli byli jeszcze nieubezpieczeni do  65 roku życia lub 

 otrzymali po ukończeniu 65 roku życia z powodu nie spełnionego okresu 
oczekiwania zwrot uiszczonych składek z własnego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Podczas opieki opiekunowie, którzy opiekują się osobą wymagającą opieki z co 
najmniej 2 stopniem opieki w domu, są włączeni do ochrony ubezpieczeniowej 
ustawowego  ubezpieczenia wypadkowego.  
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Kasa pielęgnacyjna zgłasza opiekuna we właściwej instytucji emerytalnej i instytucji 
ubezpieczającej od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 

Ubezpieczenie pielęgnacyjne płaci składki do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia 
dla opiekunów, które muszą zrezygnować z pracy. 
Przy tym zasadniczo konieczne jest, że bezpośrednio przed pracą opiekuna musiał 
istnieć obowiązek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia lub 
zgodnie z SGB – Kodeks Socjalny III było pobierane świadczenie (np. zasiłek dla 
bezrobotnych) (§ 26 SGB –Kodeks Socjalny III). 
Dla opiekunów zachodzi więc możliwość, złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych 
po zakończeniu pracy opiekuna i do roszczenia sobie praw do świadczeń odnośnie 
promocji zatrudnienia. 

Ustawa o promocji pracy 

Dla opiekunów, którzy po zakończeniu opieki chcą wrócić do pracy, Federalna 
Agencja Pracy przewiduje w sowich przepisach świadczenia promocji pracy.   
Państwa miejscowa agencja pracy doradzi Państwu indywidualnie i odpowie na 
wszystkie pytania promocji pracy jak i powrotu do zawodu i sprawdzi, czy są prawne 
wymagania dotyczące świadczenia.  

Ustawa o godzeniu opieki i pracy zawodowej 

Ustawa o godzeniu opieki i pracy zawodowej zawiera krótkoterminową niezdolność do 
pracy, wielomiesięczny okres opieki aż do 6 miesięcy i redukcja czasu pracy aż do 
dwóch lat.  Szczegółowe informacje na temat „ustawy o godzeniu opieki i pracy 
zawodowej “znajdą Państwo w ulotce 33”. 

Chętnie doradzą pracownikom ośrodka wsparcia d.s. opieki 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Podmiotami ośrodków wsparcia są land Berlin jak i kasa pielęgnacyjna i kasa chorych w Berlinie. 
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