
DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Kserokopia   dowodu osobistego wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki.
2. Kserokopia   orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.
3. Kserokopia   aktu urodzenia wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki.
4. Kserokopia   aktu zgonu współmałżonka osoby wymagającej opieki.
5. Kserokopia   aktu małżeństwa osoby wymagającej opieki.
6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu wnioskodawcy.
7. Zaświadczenie z ZUS-u o niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych przez wnioskodawcę.
8. Kserokopia   decyzji ZUS osoby wymagającej opieki.
9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach osiągniętych w 2011 r. wszystkich 

pełnoletnich  członków  rodziny  osoby  sprawującej  opiekę  i  wszystkich  członków  rodziny  osoby 
wymagającej opieki. 

10. Kserokopie   wszystkich  dokumentów PIT  za  2011 r.  wszystkich  pełnoletnich   członków rodziny  osoby 
sprawującej opiekę i wszystkich pełnoletnich członków rodziny osoby wymagającej opieki. 

11. Zaświadczenie z ZUS-u lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 roku 
wszystkich pełnoletnich  członków rodziny osoby sprawującej opiekę i wszystkich pełnoletnich  członków 
rodziny osoby wymagającej opieki wraz z informacją o płatniku składek.

12. Osoby pracujące – aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia, rodzaj 
zawartej umowy.

13. Osoby, które utraciły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – kserokopię świadectwa pracy.
14. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca 

pracy pozostałych członków rodziny osoby sprawującej  opiekę i  pozostałych członków rodziny  osoby 
wymagającej opieki.

15. Kserokopia   prawomocnego wyroku rozwodowego, o separację i alimentacyjnego.
16. Zaświadczenie od komornika o kwocie alimentów otrzymanych w 2011 r. 
17. Zaświadczenie  z  ZUS-u  o  okresie  pobierania,  rodzaju  i  wysokości  świadczeń  otrzymanych  przez 

pełnoletnich członków rodziny od 2011 roku.
18. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące formy opodatkowania w przypadku prowadzenia działal-

ności gospodarczej.

W przypadku skomplikowanej sytuacji rodzinnej i zawodowej może nastąpić konieczność dostarczenia 
innych  dokumentów,  w  tym  oświadczeń,  niezbędnych  do  ustalenia  prawa  do  specjalnego  zasiłku 
opiekuńczego.

Uwaga!

Specjalny  zasiłek opiekuńczy przysługuje,  jeżeli  łączny dochód rodziny osoby sprawującej  opiekę 
oraz  rodziny  osoby  wymagającej  opieki  w  przeliczeniu  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  623,00  zł 
i jednocześnie miała miejsce faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zdefiniowa-
nej w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z powyższym osoba sprawująca opiekę 
nad osobą niepełnosprawną legitymującą się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność 
musi  przedstawić  dokumentację  stwierdzającą  w  sposób  jednoznaczny  rezygnację  
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania ww. opieki (np. ostatnie świadectwo pracy otrzyma-
ne w okresie orzeczonej już niepełnosprawności osoby wymagającej opieki). Nie podejmowanie zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej (np. zarejestrowanie w PUP) nie jest przesłanką do otrzymania przedmiotowego 
świadczenia.


