
DO WNIOSKU O PRZYZNANIE SPECJALNEGO ZASIŁKU
OPIEKUŃCZEGO   

 W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2018/2019  
NALEŻY  DOŁĄCZYĆ: 

Dokumenty  stwierdzające  sytuację  dochodową  rodziny  osoby
wymagającej opieki i rodziny  osoby sprawującej opiekę:

1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych
w  2017  roku innych  dochodów  niż  dochody  podlegające
opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na
zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f
ustawy  z  dnia  26  lipca  1991r.  o  podatku  dochodowym  od  osób
fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 200 z późn. zm.), m. in.:
- zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2017r.,
-  zaświadczenie  o  stypendiach  socjalnych,  doktoranckich,
habilitacyjnych, sportowych

2. Zaświadczenie  za  2017r. naczelnika  urzędu  skarbowego,  dotyczące
członków  rodziny  rozliczających  się  na  podstawie  przepisów
o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  od  niektórych  przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

3. zaświadczenie  właściwego  organu  gminy,  nakaz  płatniczy  albo
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w  roku 2017; (wg załączonego
do wniosku wzoru);

4. umowę  dzierżawy  −  w  przypadku  oddania  części  lub  całości
znajdującego  się  w  posiadaniu  rodziny  gospodarstwa  rolnego
w dzierżawę,  na  podstawie  umowy zawartej  stosownie  do  przepisów
o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników,  albo  oddania  gospodarstwa
rolnego  w  dzierżawę  w  związku  z  pobieraniem  renty  określonej
w  przepisach  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  ze  środków
pochodzących  z  Sekcji  Gwarancji  Europejskiego  Funduszu  Orientacji
Gwarancji Rolnej; 

5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia
gospodarstwa  rolnego  do  użytkowania  przez  rolniczą  spółdzielnię
produkcyjną;

6. odpis  podlegającego  wykonaniu  orzeczenia  sądu  zasądzającego
alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu
posiedzenia  zawierającego  treść  ugody  sądowej,  lub  odpis
zatwierdzonej  przez  sąd  ugody  zawartej  przed  mediatorem,
zobowiązujących  do  alimentów  na  rzecz  osób  w  rodzinie  lub  poza
rodziną,  lub postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia alimentacyjnego na czas
trwania postępowania, lub akt notarialny zobowiązujący do alimentacji na rzecz dziecka
wraz z sądową klauzulą wykonalności;

7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych



w  2017r.  alimentów,  jeżeli  członkowie  rodziny  są  zobowiązani
orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem
do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała w 2017r. alimentów
albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu,
ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

• zaświadczenie  organu prowadzącego postępowanie  egzekucyjne
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
a także o wysokości wyegzekwowanych  alimentów, lub

• informację  właściwego  sądu  lub  właściwej  instytucji  o podjęciu
przez  osobę  uprawnioną  czynności  związanych  z wykonaniem
tytułu  wykonawczego  za  granicą  o  niepodjęciu  tych  czynności,
w szczególności  w związku z brakiem podstawy prawnej do ich
podjęcia  lub  brakiem  możliwości  wskazania  przez  osobę
uprawnioną  miejsca  zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego  za
granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

9. dokument  określający  datę  utraty  dochodu  np.:  świadectwo  pracy,
umowa  zlecenie,  zaświadczenie  z  zakładu  pracy  oraz  dokument
potwierdzający wysokość utraconego dochodu np.: pit-11 za  2017r.,
zaświadczenie z zakładu pracy;

10. dokument  określający  wysokość  dochodu osiągniętego  przez  członka
rodziny  oraz  liczbę  miesięcy,  w  których  dochód  był  uzyskiwany  –
w przypadku gdy dochód nie był uzyskiwany przez cały  2017r. (np.
osoba nadal pracuje u aktualnego pracodawcy od lutego 2017 r.);

11. w  przypadku  uzyskania  dochodu  po  roku  2017 –  zaświadczenie
o  wysokości  dochodu osiągniętego  przez  członka  rodziny  za  miesiąc
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np.
osoba  pracuje  u aktualnego  pracodawcy  od  15  maja  2018r.  to
wymagane  jest  zaświadczenie  o  wysokości  dochodu  za  czerwiec
2018r.);

Inne dokumenty:

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

-  w  przypadku  dzieci  do  16  roku  życia  o  zaliczeniu  do  osób
niepełnosprawnych wraz  ze wskazaniami   w punktach 7 i 8 „wymaga”
lub „wskazane”

-w przypadku  osób  powyżej  16  roku  życia  orzeczenie   o  znacznym
stopniu  niepełnosprawności,  I  grupie  inwalidzkiej  lub  całkowitej
niezdolności  do  pracy  i  samodzielnej  egzystencji,  (jeżeli
niepełnosprawność  powstała  nie  później  niż  do  ukończenia  18  roku
życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
później niż do ukończenia 25 roku życia).

2. Dokument  potwierdzający  zgłoszenie  do  ubezpieczeń  społecznych
i  zdrowotnych  wnioskodawcy  i  członków  rodziny  (np.  zaświadczenie
ZUS, ZCNA, KRUS)



3. Do  ubezpieczenia  społecznego: kserokopie  wszystkich  świadectw
pracy, umowy zlecenia (zaświadczenia o okresie wykonywania umowy
zlecenia)  decyzje  (zaświadczenia)  o pobieraniu  zasiłków  dla
bezrobotnych,  decyzje  o  pobieraniu  zasiłku  stałego  przed  majem
2004r., zaświadczenie o okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego
w  innych  okresach,  decyzje  z  Urzędu  Miasta  o  zarejestrowaniu
i  wyrejestrowaniu  działalności  gospodarczej  (w  przypadku  braku
w  CEIDG),  zaświadczenie  z  ZUS  o  okresie  prowadzonej  działalności
gospodarczej  w  zależności  od  przebiegu ubezpieczenia,  decyzja  ZUS
o wyliczeniu kapitału początkowego, akty urodzenia wszystkich dzieci -
jeżeli  którekolwiek  z  dzieci  legitymowało  się  orzeczeniem
o niepełnosprawności - orzeczenia tych dzieci, wypełniony druk RP-6,
jeżeli  wnioskodawcą  jest  mężczyzna  także  kserokopię  książeczki
wojskowej, zaświadczenie o okresie nauki w szkole wyższej na jednym
kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym
w  programie  studiów,  dokumenty  potwierdzające  inne  okresy
składkowe i nieskładkowe 

4. Dokument  potwierdzający  stan  cywilny  wnioskodawcy  i  osoby
wymagającej  opieki  –  w  przypadku  gdy  jest  rozwiedziona  -  wyrok
rozwodowy,  separowana  -  wyrok  orzekający  separację,  wdową  lub
wdowcem  -  akt  zgonu  współmałżonka,  panna  lub  kawaler  -
oświadczenie

5. Zaświadczenie  lekarskie  -  potwierdzające,  że  pełnoletnia  osoba
niepełnosprawna wymaga stałej opieki osoby drugiej, z wyjaśnieniem
na czym polega ta opieka i w jakich porach jest ona niezbędna

6. Dokumentacja  medyczna  dotycząca  stanu  zdrowia,  np.  wypisy  ze
szpitali

7. w  przypadku  pracy  członka  rodziny  poza  granicami  RP  dokumenty
potwierdzający  podjęcie  pracy  za  granicą  /  zaświadczenie
zagranicznego pracodawcy dot. okresów zatrudnienia bądź umowa lub
wszystkie umowy o pracę wraz z tłumaczeniem przysięgłym bądź inne
dokumenty  świadczące o  zatrudnieniu  za  granicą  RP  (np.  dokument
dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej, dot. pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, dot. pobierania świadczeń emerytalnych rentowych) wraz
z tłumaczeniem przysięgłym oraz dokumenty dot. sytuacji zawodowej
rodzica  przebywającego  na  terenie  Polski  (w  okresie  podlegania
przepisom  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia  społecznego);
dokumenty dot. dochodów uzyskanych za granicą RP;

8. Inne dokumenty  wskazane przez  pracownika przyjmującego  wniosek
dokumentujące  stopień  pokrewieństwa  pomiędzy  wnioskodawcą
a osobą wymagającą opieki.  


