
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKŃCZY /art. 16 a ustawy o świadczeniach rodzinnych/

Podstawa prawna:

1. Ustawa dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu

rodziny  albo  dochodu  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę  do  ubiegania  się
o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. w sprawie
sposobu  i  trybu  postępowania  w  sprawach  o  świadczenia  rodzinne  (Dz.U.  z  2013r.
poz.3).

4. Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  26  marca  2013 r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków  realizacji  rządowego  programu  wspierania  osób  niepełnosprawnych  do
świadczenia pielęgnacyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 413)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.  w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1741 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.)

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) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli  rezygnują z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 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 z procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:

1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca

się  w  wysokości  1/30  świadczenia  pielęgnacyjnego  za  każdy  dzień,  należną  kwotę
zaokrągla się do 10 groszy w górę 

3. Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługuje,  jeżeli  łączny  dochód  rodziny  osoby
sprawującej  opiekę   oraz  rodziny  wymagającej  opieki  w  przeliczeniu  na  osobę  nie
przekracza kwoty 664,00 zł 

Dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie

pielęgnacyjne /oryginał do wglądu/.
3. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby nad która sprawowana jest

opieka, tj. dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia /oryginał do wglądu/.
4. Kserokopia orzeczenia 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 albo orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności /oryginał do wglądu/.

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 całodobowa opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

6. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie:
• ubezpieczeniem społecznym - należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach

ubezpieczeniowych  składkowych  i  nieskładkowych  uprawniających  do  otrzymania
emerytury,

• ubezpieczeniem  społecznym  i  ubezpieczeniem  zdrowotnym  konieczne  będzie
wypełnienie druków zgłaszających do ubezpieczenia

Procedura postępowania:

1. Osoba  ubiegająca  się  o  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  składa  pisemny  wniosek  wraz
z wymaganą  dokumentacją  u  pracownika  działu  świadczeń  rodzinnych  i  funduszu
alimentacyjnego /pok. nr 2/ - wniosek dostępny na stronie internetowej OPS. Wniosek
złożony w formie elektronicznej (poprzez platformę e-PUAP) powinien być opatrzony
bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek jest rejestrowany, a pracownik działu dokonuje analizy dokumentów,
3. Wniosek zostaje przekazany pracownikowi socjalnemu w celu przeprowadzenia wywiadu

alimentacyjnego,
4. Po akceptacji przez dyrektora Ośrodka wniosek zostaje wprowadzony przez pracownika

działu do programu informatycznego,
5. Zaakceptowany wniosek przez dyrektora Ośrodka stanowi podstawę do wydania decyzji

administracyjnej,
6. Decyzja  podpisana  przez  dyrektora  Ośrodka  lub  jego  zastępcę  zostaje  przekazana

wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru,
7. Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej

przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  za  pośrednictwem  Dyrektora  Ośrodka  do
Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie
Ośrodka /pok. nr 4/ lub za pośrednictwem poczty.

Decyzja nie podlega opłacie.


