
Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy? 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, 

jeżeli zrezygnujesz z pracy lub jej nie podejmujesz, 

aby opiekować się osobą niepełnosprawną.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymasz, 

aby opiekować się osobą niepełnosprawną, 

jeżeli masz  wobec niej obowiązek alimentacyjny. 

Możesz opiekować się: matką, ojcem, babcią, dziadkiem, rodzeństwem.  

Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymasz też, 

aby opiekować się swoim niepełnosprawnym małżonkiem. 

Warunki: 

Osoba niepełnosprawna, powinna mieć: 

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

• orzeczenie o niepełnosprawności, że wymaga stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby. 

Dochód: 

Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymasz, tylko jeżeli dochód Twojej 

rodziny i dochód rodziny osoby, którą się opiekujesz, nie przekracza 

764,00 zł. 

Jeżeli dochód przekroczy nieznacznie tę kwotę przyznamy Ci mniejsze 

świadczenie.  

Ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy? 

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie. 

 



Co zrobić, żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy? 

Złóż wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Kiedy i jak można złożyć wniosek? 

Wniosek możesz złożyć w każdym momencie. 

Wnioski w formie papierowej: 

• prześlij pocztą na adres Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, 

• wrzuć do skrzynki korespondencyjnej, znajdującej się po wejściu do 

budynki przy ul. Ozimskiej 19, 

• przynieś osobiście do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu i 

oddać pracownikowi Centrum. 

Wnioski elektroniczne można przesłać poprzez platformę Emp@tia, do 

tego niezbędny jest podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis 

osobisty. 

Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego? 

Dokumenty dotyczące dochodu. 

Ustalając wysokość dochodu na osobę w rodzinie badamy dochód 

rodziny od początku roku bazowego aż do daty rozpatrywania wniosku. 

Rok bazowy jest to rok poprzedzający rok, w którym rozpoczyna się 

okres zasiłkowy. 

W okresie zasiłkowym 2020/2021 czyli trwającym od 01.11.2020r.  

do 31.10.2021r. rokiem bazowym jest rok 2019. 

W nowym okresie zasiłkowym 2021/2022 czyli trwającym od 

01.11.2021r. do 31.10.2022r. rokiem bazowym jest rok 2020. 



Wysokość dochodów opodatkowanych z roku bazowego ustalana jest na 

podstawie informacji, które uzyskamy od urzędu skarbowego. 

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, 

bierze się dochód z roku bazowego oraz zmiany dochodów członków 

Twojej rodziny i rodziny osoby, którą się opiekujesz poczynając 

od 1 dnia roku bazowego do momentu rozpatrywania wniosku. 

 

Ty natomiast dołącz do wniosku oświadczenia o dochodach swoich albo 

członków rodziny oraz osoby, którą się opiekujesz i Jej członków rodziny 

osiągniętych w roku bazowym innych niż dochody podlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (druk ZSR-

05), jeżeli takie dochody były. 

 

Na tym druku wypisane są te dochody, które powinieneś wykazać.  

Jednym z takich dochodów są otrzymane alimenty. 

W przypadku, gdy dziecko nie otrzymało alimentów  w wysokości jaką 

ustalił lub zatwierdził sąd będziesz musiał dostarczyć odpowiedni 

dokument, który to potwierdzi.  

Jeżeli Ty, ktoś z Twojej rodziny, osoba, którą się opiekujesz lub Jej 

członek rodziny płacą alimenty na rzecz osób spoza rodziny, dochód tej 

osoby pomniejsza się o płacone alimenty.  

Do ustalenia kwoty pomniejszenia niezbędne jest przedłożenie odpisu 

dokumentu wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dotyczącego 

obowiązku zapłaty alimentów oraz przekazy lub przelewy pieniężne 

dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów. 



Dochodem nieopodatkowanym jest także dochód z gospodarstwa 

rolnego.  

Będziesz musiał dołączyć do wniosku oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego (druk ZSR-07). 

 

W przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę przedstawia 

się umowę dzierżawy. 

Jeżeli od początku roku bazowego do dnia złożenia przez Ciebie 

wniosku nastąpiły zmiany w dochodach Twojej rodziny lub rodziny 

osoby, którą się opiekujesz, musisz to zaznaczyć we wniosku. Będziesz 

musiał także dostarczyć dodatkowego dokumenty o tym dochodzie. 

Ta zmiana to na przykład utrata pracy, uzyskanie nowej pracy, 

emerytury, renty i inne.  

Te zmiany w dochodach musisz także zgłosić, jeśli nastąpiły już po 

otrzymaniu decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy. 

 

Jeżeli chcesz, abyśmy wyjaśnili Ci te kwestie skontaktuj się z nami pod 

numerem telefonu: 77 44 38 880 lub 77 44 38 881.  

Dokumenty przedstawiane przez cudzoziemców.  

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dołącz:  

• kserokopię karty pobytu; 

• kserokopię decyzję o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt na 

terytorium Polski; 



• kserokopię innego dokumentu uprawniającego Cię do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do 

wykonywania pracy.  

Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu, żeby 

porównać go ze złożoną kserokopią. 

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? 

Nie otrzymasz specjalnego zasiłku opiekuńczego jeżeli: 

• masz prawo do niektórych świadczeń, na przykład emerytury lub 

renty, 

• masz prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub zasiłku stałego, 

• legitymujesz się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

• osoba wymagająca opieki jest umieszczona w niespokrewnionej 

rodzinie zastępczej, domu dziecka lub w innej placówce dłużej niż 5 

dni w tygodniu, 

• inna osoba na osobę wymagającą opieki ma ustalone niektóre 

świadczenia w kraju lub za granicą. 

 

Jak się dowiesz, ze dostałeś specjalny zasiłek opiekuńczy? 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się decyzją. 

Jeżeli wniosek był w formie papierowej decyzję dostaniesz do domu 

pocztą. 

Jeżeli wniosek był elektroniczny decyzja też będzie elektroniczna. 

Przeczytaj decyzję dokładnie. 



Jeżeli decyzja jest pozytywna znajdziesz w niej okres, na jaki otrzymałeś 

świadczenie oraz jego miesięczną wysokość. 

Wypłaty dokonamy na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie we 

wniosku. 

Nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją dotyczącą specjalnego 

zasiłku opiekuńczego? 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  

  

Pamiętaj! 

Kiedy otrzymasz decyzję, przeczytaj uważnie pouczenie. 

W pouczeniu napiszemy Ci, jakie okoliczności musisz nam zgłaszać. 

Niezgłoszenie pewnych okoliczności może spowodować, że będziesz 

musiał zwrócić świadczenia.  


