
Specjalny zasiłek opiekuńczy 

1. Wymagane dokumenty, które należy odpowiednio dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego /zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2284): 

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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)); 
wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 5 do rozporządzenia, 

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do 
rozporządzenia, 

d) 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, 

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych  w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do 
użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 

f) 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, 

g) 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, 

h) 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, 

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, 
j) 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, 

k) 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 
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art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 
późn. zm.2)), 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”; 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają 
potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może 
domagać się takiego dokumentu. 

Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych są 
obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą 
elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio: 

1)   informacji o dochodzie podlegającym 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, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: 

a)  dochodu, 
b)  składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c)  należnego podatku; 

2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny; 
3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od 
poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek; 
4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych; 
5)   informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane: 

a)  datę i rodzaj wydanego orzeczenia, 
b)  wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
c)  datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 
d)  datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu 
niepełnosprawności, 
e)  okres, na jaki zostało wydane orzeczenie. 

W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności znajduje 
się więcej niż jedno orzeczenie wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczące tej samej osoby, informacja, o 
której mowa pkt 5, jest przekazywana wyłącznie na podstawie orzeczeń, które potwierdzają prawo do 
świadczeń rodzinnych.  

 W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 
informacji, o której mowa w pkt 5, organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w 
sprawie świadczeń rodzinnych wzywają osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne, do dołączenia orzeczenia 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

 W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, o 
której mowa powyżej, organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych uzyskują ww. informacje, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe lub 
minister właściwy do spraw finansów publicznych, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące 
rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

                                                           
 



otrzymania wniosku organu właściwego lub marszałka województwa prowadzącego postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych. 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy lub marszałka województwa 
informacji lub zaświadczeń, o których mowa w pkt 1-4, z przyczyn nieleżących po stronie organu właściwego 
lub marszałka województwa, organ właściwy lub marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie 
świadczeń rodzinnych wzywają osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne, do dołączenia tych informacji lub 
zaświadczeń. 

 

Dodatkowe informacje 

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, przeznaczonym dla osób, na których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz 
z 2013r. poz. 1439) 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. 

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. 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny: 

1)     w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia: 

• osoby wymagającej opieki; 

• rodziców osoby wymagającej opieki; 

• małżonka rodzica osoby wymagającej opieki 

• osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko; 

• pozostających na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia; 

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 
pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica 
osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd 
do alimentacji na jej rzecz; 

2)     w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia: 

• osoby wymagającej opieki; 

• małżonka osoby wymagającej opieki; 

• osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko; 

• pozostających na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia; 

- z tym, że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 
pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

W przypadku, gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod 
opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 



oraz z 2012 r. poz. 579), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby 
wymagającej opieki. 

• W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod 
opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, 
ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

• W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod 
opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód 
członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, 
jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do 
świadczeń rodzinnych. 

• W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod 
opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich 
ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka 
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za 
miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest 
uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. 

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną: 

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d)utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) (uchylona) 
f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z 
późn. zm.19)), 
g) (uchylona) 
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń 
lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze 
śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych; 
j) utratą świadczenia rodzicielskiego, 
k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
l)utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym; 
 
Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: 
 
a) zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) (uchylona) 
f)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie 
zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 
g) (uchylona) 
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 
j)uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 



k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie. 

Kwotę specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę 
świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymana kwotę mnoży się przez 
liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny 
miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. 

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadza się rodzinny wywiad 

środowiskowy, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 16a. 

Aktualizację wywiadu, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone 

zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy 

zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a. 

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje gdy: 

1. Osoba sprawująca opiekę:  

▪ 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, 

▪ ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, 

▪ legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2. 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; 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje także jeżeli: 

▪ 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; 

▪ 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. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego kończy się wydaniem 
decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W 
przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia 
sprawy może ulec wydłużeniu. 



W przypadku złożenia wniosku do 10-tego dnia danego miesiąca, specjalny zasiłek opiekuńczy wypłaca 

się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. 

W przypadku złożenia wniosku po 10-tym dniu miesiąca, specjalny zasiłek opiekuńczy za dany miesiąc wypłaca 

się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 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 2015 r., poz. 

1238). 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze 

zm.). 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Miasta Obrzycko, ul. Rynek 19, II piętro, tel. 61 29 13 187 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie 
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od 
daty jej odebrania za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Obrzycku. 

 

DRUKI  

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego /załącznik nr 13 do Rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w 

sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)/. 

2. Oświadczenie członka 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 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) - 
/załącznik nr 4/. 

3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy /załącznik nr 5/. 

4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
/załącznik nr 6 /. 

 

 

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/r.karlikowska/rozp_w%20sprawie_sposobu_i_trybu_o%20sw_rodz.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/r.karlikowska/rozp_w%20sprawie_sposobu_i_trybu_o%20sw_rodz.pdf
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/r.karlikowska/Rozporz_Rady_%20Ministrow.pdf
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http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/obrzycko/1069.pdf


 

 


