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Są trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie 

niezdolnym do pracy, a jego wysokość wynosi 604 zł miesięcznie. Zasiłek okresowy jest 

przyznawany osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji; wynosić 

on może maksymalnie 418 zł miesięcznie. Wreszcie zasiłek celowy jest przyznawany na 

sfinansowanie określonych wydatków, na przykład na zakup leków, opału lub niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego. 

Niezależnie od kryterium dochodowego jest przyznawany zasiłek pielęgnacyjny, który 

przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ma on na celu częściowe 

pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy innej osoby.  

Mają do niego prawo osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat. Zasiłek wynosi 153 zł 

miesięcznie.  

Innem rodzajem świadczenia jest dodatek pielęgnacyjny, który wypłaca ZUS osobie całkowicie 

niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - i w związku z tym wymagającej opieki. Mają 

do niego prawo emeryci i renciści niezdolni do samodzielnej egzystencji, a osobom powyżej 75 

rok życia przysługuje automatycznie.  

Ani zasiłek, ani dodatek nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. 

Niezdolna do pracy osoba może także otrzymać rentę. Renta taka zostanie jednak przyznana, 

jeśli niezdolność powstała w wymaganych okresach składkowych lub nieskładkowych, albo nie 

później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  

 

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: WYSOKI 

 

TEMATYKA ĆWICZENIA: OPIEKA SPOŁECZNA, ZASIŁKI, RENTA, ZUS, 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

http://www.banknagran.textem.com.pl/
https://www.facebook.com/textem
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Osoba uprawniona do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzyma 75 proc. renty z 

tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Najniższa renta z tytułu stałej niezdolności do pracy 

wynosi 1000 zł, a częściowej -  750 zł. 

Z kolei o rentę rodzinną z ZUS można starać się po śmierci członka rodziny, który miał prawo 

do renty lub chociaż spełniał warunki do jej otrzymania. Rentę rodzinną dostać może między 

innymi wdowa (lub wdowiec), o ile do dnia śmierci małżonka pozostawał/pozostawała z nim 

w majątkowej wspólności małżeńskiej. 

Wysokość renty rodzinnej wynosi: dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które 

przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90 proc. świadczenia, które 

przysługiwałoby zmarłemu, a dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95 proc.  świadczenia, 

które przysługiwałoby zmarłemu. 

W przypadku, gdy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta 

rodzinna, jest ona dzielona w równych częściach między uprawnionych. 

Źródło tekstu: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1035999,swiadczenia-opiekuncze-

zasilki-senior-emerytura.html 

 


