
 

 

 
 
Dodatkowe świadczenie kasy chorych na pomoc domową według paragrafu §38 SGB V 
(skrót informacji) 
 

Ubezpieczeni w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym mają prawo 
ubiegać się o pomoc domową,  jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo 
domowe nie może wykonywać swoich obowiązków.  
Pojęcie pomocy domowej nie ma swojej definicji w przepisach, jednak jest  ono 
określona jako dodatkowe świadczenie kasy chorych i tam też należy zgłaszać 
roszczenie o przyznanie tego świadczenia. Należy zawsze zwracać się do tej 
kasy chorych, w której jest się ubezpieczonym i która ponosi 
obowiązkowe koszty leczenia, np. w szpitalu.  
Jeżeli są spełnione warunki roszczeniowe, kasa chorych 
musi  zapewnić zatrudnienie pomocy domowej, która zastąpi osobę, która tych 
obowiązków czasowo nie może wykonywać. W przepisach mowa jest o 
świadczeniach rzeczowych a nie  o płatności gotówkowej. 
Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że dotyczy bezpośrednio osoby, 
która prowadziła aktywnie gospodarstwo domowe przed utrata 
możliwości dalszego wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli wcześniej za 
prowadzenie gospodarstwa domowego była odpowiedzialna inna osoba, np. 
współmałżonek, członek rodziny lub osoba zatrudniona jako pomoc domowa, 
wówczas świadczenie się nie należy.  Również w przypadku, 
jeżeli osobę wcześniej zajmująca się domem, może zastąpić inna osoba 
mieszkająca we wspólnym domostwie, świadczenie się nie należy, chyba ze ta 
osoba nie może przejąć tych obowiązków np. z powodu  własnego zatrudnienia. 
W ramach usługi mowa jest o podstawowych czynnościach domowych, takich 
jak sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków, opieka nad dziećmi. 
Pomoc domowa udzielana jest w przypadku, kiedy osoba 
prowadząca gospodarstwo domowe:   
- przebywa w szpitalu 
- jest w trakcie leczenia lub leczenia zapobiegawczego 
- jest w trakcie rehabilitacji 
 
Wszystkie szczegółowe przypadki są opisane w kodeksie socjalnym (SGB) 
Od 01.01.2016 obszar obowiązkowego świadczenia kasy 
chorych został rozszerzony o pozaszpitalne leczenie, np. po 
operacjach szpitalnych lub ambulatoryjnych, w przypadku ciężkich chorób lub 
w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia po pobycie w szpitalu. W tych 
przypadkach świadczenie jest ograniczone w czasie do czterech tygodni. 
Jeżeli w domu jest min. jedno dziecko, które nie ukończyło 12-go roku życia lub 
jest niepełnosprawne, świadczenie może być przedłużone do 26 tygodni. 
Ponieważ pomoc domowa w rozumieniu tej regulacji dotyczy świadczenia 
rzeczowego, kasa chorych musi  przejąć zatrudnienie odpowiedniej osoby, 
która przejmie obowiązki domowe. Przepisy zezwalają, aby samemu 
dokonać wyboru, kto będzie zatrudniony np. jeżeli będzie to osoba, do której ma 
się większe zaufanie. W tym przypadku będą zwrócone koszty zatrudnienia 
takiej osoby, jeżeli koszty te będą odpowiednio rozsądne.  
Wysokość i granice kosztów mogą się w różnych kasach chorych różnic. W 
przepisach podane są koszty jako rozsądne, jeżeli nie przekraczają 8-
godzinnego dnia pracy i wynagrodzenia w wysokości 10 Euro za 
godzinę.  Jeżeli zatrudniona zostanie osoba spokrewniona (do drugiego stopnia 



 

 

spokrewnienia), wówczas może kasa chorych odmówić świadczeń. W tym 
przypadku można jednak otrzymać zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot 
utraconego poprzez wykonywanie tego świadczenia własnego zarobku z pracy 
zawodowej. Koszty te jednak nie mogą przekroczyć kwoty, która by była 
wystarczającą do zatrudnienia osoby obcej.  
Jeżeli obowiązki prowadzenia domu przejmie współmałżonek rezygnując 
równolegle czasowo z pracy zawodowej, świadczenia są ograniczone czasowo 
do 2 miesięcy.  
Ważne jest aby od początku starania się o świadczenie włączyć w proces 
decyzyjny odpowiednia kasę chorych. Staranie sie na własną reke o zatrudnienie 
pomocy domowej a następnie postawienie wniosku o zwrot kosztów , 
może doprowadzić do utraty prawa do świadczenia.  
Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania powyższego świadczenia za 
pomoc domowa, należy uiścić odpowiednie dopłaty tzw. udział własny min. 5, 
max 10 Euro. 
 
Ważne jest aby wziąć pod uwagę, ze każdy przypadek jest indywidualny i 
może być inaczej oceniony przez kasę chorych. Dlatego też jest wskazane, aby 
zasięgnąć informacji we własnej kasie chorych przed podjęciem pierwszych 
kroków, aby uniknąć błędów.  
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