
 

Do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy należy dołączyć: 
 

1. w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę do ukończenia 

16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; 

2. w przypadku ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę powyżej 16 roku 

życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osoby wymagającej opieki, 

np. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis 

zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka; 

4. dokumenty potwierdzające staż pracy wnioskodawcy, np. świadectwa pracy, umowy 

zlecenie, decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy; 

5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 

umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej 

z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni 

w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; 

6. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt. 3 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w 

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

7. kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w 

przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy''; 

8. oświadczenie o formie wypłacania świadczeń; 

9. dokumenty dotyczące dochodów członków rodziny wnioskodawcy i osoby 

niepełnosprawnej – takie jak przy zasiłku rodzinnym (wymienione na stronie internetowej 

przy zasiłku rodzinnym), 

10. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego. 

 

Osoba składająca oświadczenie jest obowiązana do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 § 1 Kodeksu karnego). 
 

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego może 

uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne (niezbędnym jest wówczas okazanie 

oryginału dokumentu), notariusz lub instytucja, która dokument wydała. 

 


