
 

Wykaz podstawowych dokumentów do specjalnego zasiłku opiekuńczego 

na okres zasiłkowy od 01.11.2022 do 31.10.2023 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 

lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie 

podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w 

celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

W przypadku, gdy o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, 

świadczenia te przysługują odpowiednio: rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 

gospodarstwa rolnego; małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez 

nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie 

prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza 

się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz 

rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.  

1. dowód osobisty – do wglądu; 

2. gdy uzyskanie nowego dochodu: 

- od roku 2021 (rozpoczęcie w roku 2021 nowej pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury itp.): ksero 

PIT-11 za 2021 + oświadczenie lub zaświadczenie, przez ile miesięcy był uzyskiwany dochód w roku 2021; 

- od roku 2022 (rozpoczęcie w roku 2022 nowej pracy, zasiłku dla bezrobotnych, renta, emerytura itp.) - 

zgłoszenie uzyskania dochodu jest obowiązkowe: xero umowy o pracę/umowy zlecenia (lub zaświadczenie z 

zakładu pracy) oraz oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, 

- wpis do rejestru działalności gospodarczej + oświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu, 

- oświadczenie lub zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego /kiedy + wysokość dochodu za 

miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu/, 

- decyzja o przyznaniu zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, 

świadczenia rehabilitacyjnego /wszystkie dokumenty xero, a oryginał do wglądu/; 

3. gdy utrata dochodu tj. zakończona umowa o pracę, umowa zlecenie, zasiłek dla bezrobotnych, wykreślona 

działalność gospodarcza, itp 

- dokument potwierdzający utratę dochodu i wysokość utraconego dochodu, tj. świadectwo pracy, PIT-11 za 

2021 r, zaświadczenie o okresie wykonywania umowy zlecenia, PIT-36 za 2021, wydruk o wykreśleniu z 

rejestru działalności gospodarczej, decyzja z PUP o zakończeniu zasiłku dla bezrobotnych i PIT-11, itp. 

/wszystkie dokumenty xero, a oryginał do wglądu/; 

4. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w 2021 innych 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 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych - druk w załączeniu; 

5. gdy gospodarstwo rolne - nakaz płatniczy za 2021 - do wglądu + wypełnić oświadczenie /druk w 

załączeniu/; 

6. gdy osoba rozwiedziona - prawomocny wyrok o rozwodzie /separacji lub oddalającego powództwo o 

ustalenie świadczenia alimentacyjnego /xero, a oryginał do wglądu/; 

7. inne dokumenty, gdy okoliczności sprawy mają wpływ na prawo do świadczenia w trakcie składania 


