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NAZWA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O USTALENIU PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU
OPIEKUŃCZEGO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o ustalenie prawa do specjalnego
zasiłku opiekuńczego
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku, w sprawach szczególnie
skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy:
 Wnioski w sprawie ustalenia prawa o specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia
30 listopada.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia
31 grudnia danego roku, ustalenie prawa o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 Załączniki – druki zaświadczeń i oświadczeń w załączeniu:
1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy, 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
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.);

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b wysokości przychodu
c) stawce podatku
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
a. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
b. 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 i Gwarancji Rolnej,
c. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
d. 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,
e. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
f. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała 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 albo 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,
g. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
h. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę
miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
i. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
2. kartę 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 art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca
posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
4. 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;
5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku
opiekuńczego
OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA






Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2017 r. poz.1466)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U.
z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 19
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 760, fax: +48 52 58 70 760
e-mail: rodzinne@sicienko.pl
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)
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.
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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.
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę
do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny
zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek
opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się
w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku
zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego
lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny
zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy.
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony
w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
(art. 24 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca,
w którym złożono wniosek ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

