
Nazwa podmiotu realizujqcego swiadczenia rodzinne:

Adres

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPEC JALNEGO
ZASILKU OPIEKUNCZEGO

CZ^SC I

1. Dane osoby ubiegajqcej sie o ustalenie prawa do specjalnego zasitku opiekuhczego

Imie i nazwisko:

Numer PESEL ') Data urodzenia:

Stan cywilny: Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania:

Miejscowosc:

Ulica:

Kod pocztowy:

Numer domu: Numer mieszkania:

Telefon (nieobowiqzkowo):

Wnosze o przyznanie specjalnego zasiiku opiekuticzego w zwia,zku z opieka. nad:

Imie i Nazwisko

Data urodzenia Nr PESEL*)

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Telefon (nieobowiqzkowo)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc.

- CZ^SC II
I
0 1. Dane cztonkow rodziny osoby ubiegajqcej sie sprawujqcej opieke (w tym dziecka do ukohczenia 25. roku zycia, a
S3 takze dziecka, ktore ukohczyto 25 rok zycia, legitymujqcego sie orzeczeniem o znacznym stopniu
| niepetnosprawnosci, jezeli w zwiazku z tsj niepetnosprawnosciq przystuguje swiadczenie pielegnacyjne lub
| specjalny zasitek opiekuhczy albo zasitek dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
1 o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow (Dz. U. poz. 567, z pozn zm.). Do cztonkow rodziny nie zalicza sie
i dziecka pozostajqcego pod opieka. opiekuna prawnego, dziecka pozostajqcego w zwiazku matzehskim, a takze
i petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne dziecko.

* W sktad rodziny wchodzq:

I 1 .
"5 (imie i nazwisko) (stopieh pokrewiehstwa) PESEL*) (urz^d skarbowy)

' (imie i nazwisko) (stopieh pokrewiehstwa) PESEL*) (urz^d skarbowy)
I

1



3 .
(imie i nazwisko) (stopieri pokrewiehstwa) PESEL*) (urzqd skarbowy)

4
(imie i nazwisko) (stopieri pokrewieristwa) PESEL*) (urzqd skarbowy)

5.
(imie i nazwisko) (stopieri pokrewieristwa) PESEL*) . (urzad skarbowy)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc.

2. Dane cztonkow rodziny osoby wymagaja.cej opieki, w przypadku, gdy osoba wymagajqca opieki jest mafoletnia
(rodzice osoby wymagajqcej opieki, matzonek rodzica osoby wymagajqcej opieki, osoba, z ktora. rodzic osoby
wymagajqcej opieki wychowuje wspolne dziecko, pozostaja.ce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25.
roku zycia, a takze osoba wymagaja.ca. opieki; do cztonow rodziny nie zaiicza sie dziecka pozostajqcego pod opieka.
opiekuna prawnego, dziecka pozostajqcego w zwiazku matzeriskim, petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne
dziecko, a takze rodzica osoby wymagajqcej opieki zobowiqzanego tytutem wykonawczym pochodzqcym lub
zatwierdzonym przezscjd doalimentownajej rzecz).

W sktad rodziny wchodza,:
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3 .

4

5.

(imie

(imie

(imie

(imie

(imi?

i nazwisko)

i nazwisko)

i nazwisko)

i nazwisko)

i nazwisko)

(stopieri

(stopieri

(stopieri

(stopieri

(stopieri

pokrewieristwa)

pokrewieristwa)

pokrewieristwa)

pokrewieristwa)

pokrewieristwa)

PESEL*)

PESEL*)

PESEL*)

PESEL*)

PESEL*)

(urza/d

(urzqd

(urzqd

(urzqd

(urzqd

skarbowy)

skarbowy)

skarbowy)

skarbowy)

skarbowy)

*) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc.

3. Dane cztonkow rodziny osoby wymagajqcej opieki, w przypadku gdy osoba wymagajcjca opieki jest petnoletnia
(osoba wymagaja.ca. opieki, matzonek osoby wymagajcjcej opieki, osoba, z ktora. osoba wymagaja_ca opieki
wychowuje wspolne dziecko oraz pozostaja.ce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25. roku zycia; do
cztonkow rodziny nie zaiicza sie dziecka pozostajqcego pod opieka. opiekuna prawnego, dziecka pozostajacego
wzwiqzku matzehskim, a takze petnoletniego dziecka posiadajqcego wtasne dziecko).

W sktad rodziny wchodza;
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3 .

4

5.

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

(stopieri pokrewieristwa)

(stopieri pokrewieristwa)

(stopieri pokrewieristwa)

(stopieri pokrewieristwa)

(stopieri pokrewieristwa)

PESEL*)

PESEL*)

PESEL*)

PESEL*)

PE.SEL*)

(urzad skarbowy)

(urzad skarbowy)

(urzqd skarbowy)

(urzad skarbowy)

(urzad skarbowy)

) W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL nalezy podac numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasitku opiekunczego ustala si§ na osobe znajdujgcq si§ pod opieka^ opiekuna
prawnego lub umieszczongwrodziniezastepczejspokrewnionej wrozumieniu ustawyzdnia 9czerwca2011 r. owspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z pozn. zm.), ustalaj^c prawo do specjalnego zasitku
opiekuhczego, nalezy wskazac dane cztonkow rodziny osoby sprawuj^cej opieke oraz dane osoby wymagaja_cej opieki.



4.Organ, do ktorego sq optacane sktadki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorych mowa
w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn.
zm.), zwanej dalej ,,UStawa" (zakreslicodpowiednikwadrat)

n Zaktad Ubezpieczen Spotecznych

n Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego

n Wojskowe Biuro Emerytalne

n Zaktad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

n Biuro Emerytalne Stuzby Wieziennej

n Jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwosci

(nazwa i adres wtasciwej jednostki)

n inne

***\a i adres wtasciwej jednostki)

CZ^SC III

Inne dane

1. La.czna kwota alimentow swiadczonych na rzecz innych osob wyniosla w roku *) z\.
2. W roku kalendarzowym poprzedzajqcym okres zasitkowy lub po tym roku nastqpita/nie nastqpita**) utrata dochodu
3. W roku kalendarzowym poprzedzaja_cym okres zasitkowy lub po tym roku nasta_pito/ nie nasta.pito **) uzyskanie

dochodu****).

*) Wpisac rok, z ktorego dochod stanowi podstaw^ ustalenia dochodu rodziny.
**) Niepotrzebneskreslic.
***) Utrata dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utrate dochodu spowodowana.:

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utrata. prawa do zasitku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utrata. zatrudnienia lub innej pracyzarobkowej,
- utrata, zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a takze

emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- wyrejestrowaniem pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pozn. zm.),
- utrata.zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego iub zasitku macierzyliskiego, przystuguja.cych po utraciezatrudnienia lub

innej pracyzarobkowej,
- utrata. zasa.dzonych swiadczeh alimentacyjnych w zwiqzku ze smierciq osoby zobowia_zanej do tych swiadczeh lub utrata. swiadczeh
pienieznych wyptacanych w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow w zwia_zku ze smiercia. osoby zobowia.zanej do
swiadczeli alimentacyjnych,

- utrata. swiadczenia rodzicielskiego,
- utrata. zasilku macierzyhskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

****) Uzyskanie dochodu, zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakoiiczeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem prawa do zasitku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, a

takze emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
- rozpoczeciem pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.

14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,
- uzyskaniem zasitku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyliskiego, przystugujqcych po utracie

zatrudnienia lub innej pracyzarobkowej,
- uzyskaniem swiadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasitku macierzyhskiego, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

(data, podpis osoby ubiegajqcej sie)

CZ^SC IV

Oswiadczenie stuzace ustaleniu prawa do specjalnego zasitku opiekuhczego

Oswiadczam, ze:
a) powyzsze dane sa_ prawdziwe,
b) zapoznatam/zapoznatem sie z warunkami uprawniaja.cymi do specjalnego zasitku opiekuriczego,
c) nie mam ustalonego prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytutu smierci matzonka przyznanej w przypadku

zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasitku statego,
nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, zasitku przedemerytalnego i swiadczenia przedemerytalnego,

d) nie mam ustalonego prawa do swiadczenia pielegnacyjnego, specjalnego zasitku opiekuhczego i zasitku dla opiekuna,
o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

e) nie legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci,
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f ) osoba wymagaj^ca opieki nie zostata umieszczona w rodzinie zastepczej, z wyjalkiem rodziny zastepczej
spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwia_zku z koniecznoscia, ksztatcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w
placowce zapewniajqcej catodobowa, opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, z wyjajkiem
podmiotu wykonuja.cego dziatalnosc lecznicza., lub nie korzysta w niej z catodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni
w tygodniu,

g) na osobe wymagaja^a. opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wczesniejszej emerytury,
h) cztonek rodziny osoby sprawuja.cej opieke nie ma ustalonego prawa do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa

w art. 10 ustawy, prawa do specjalnego zasitku opiekunczego, prawa do swiadczenia pielegnacyjnego, prawa do
zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

i) na osobe wymagaja_ca_ opieki nie jest ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10
ustawy, specjalnego zasitku opiekunczego, swiadczenia pielegnacyjnego lub zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w
ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

j) na osobe wymagaja.ca. opieki inna osoba nie jest uprawniona za granica. do swiadczenia na pokrycie wydatkow
zwia.zanych z opieka^ lub przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu spotecznym stanowia., ze przystuguja.ce za granicq swiadczenie na pokrycie wydatkow zwiazanych z
opieka. nie wyta.cza prawa do takiego swiadczenia na podstawie ustawy,

k) nie jestem zatrudniony/zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej (przez zatrudnienie lub wykonywanie innej
pracy zarobkowej rozumie sie: wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku stuzbowego, umowy o
prace naktadczq oraz wykonywanie pracy lub swiadczenie ustug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieto albo w okresie cztonkostwa w rolniczej spotdzielni produkcyjnej, spotdzielni kotek rolniczych lub
spotdzielni ustug rolniczych, a takze prowadzenie pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej),

I) przebywam/nie przebywam*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w pahstwie, w ktorym maj^ zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego***),

m.) cztonek mojej rodziny, w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych,
przebywa/nie przebywa*) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**) w pahstwie, w ktorym maja. zastosowanie
przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego***).

*) Niepotrzebne skreslic.
**) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub zwiazanego z podjeciem przez dziecko ksztatcenia poza granicami Rzeczypospoiitej

Polskiej.
***) Przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego majq zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji,

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wtoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Lotwy, Malty, Polski,
Stowacji, Stowenii, Wegier, Butgarii, Rumunii. Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz od i lipca 2013 r. Chorwacji.

(data, podpis osoby ubiegaja.cej sie)

CZ^SCV

Oswiadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie
rolnym przez rolnika, matzonka rolnika lub domownika:

Oswiadczam, ze:

1. Jestem rolnikiem i zaprzestatam / zaprzestatem prowadzenia gospodarstwa rolnego od dnia *)

2. Jestem matzonkiem rolnika albo domownikiem**) i zaprzestatam / zaprzestatem prowadzenia gospodarstwa rolnego

albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym **) od dnia *)

Oswiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia.

*) Nalezy wpisac date od kiedy zaprzestano prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
**) Niepotrzebne skreslic.

(data, podpis osoby ubiegaja.cej sie)

W przypadku zmian majcjcych wptyw na prawo do specjalnego zasitku opiekunczego, w szczegolnosci zaistnienia
okolicznosci wymienionych powyzej, w tym rowniez w przypadku wyjazdu osoby uprawnionej lub cztonka rodziny
tej osoby poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, lub uzyskania dochodu, osoba ubiegajqca sie jest obowiqzana
niezwtocznie powiadomic o tych zmianach podmiot realizuja.cy swiadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu wtasciwego prowadzqcego postepowanie w sprawie swiadczen rodzinnych o zmianach,
o ktorych mowa powyzej, moze skutkowac powstaniem nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, a w konse-
kwencji koniecznoscia. ich zwrotu wrazz odsetkami ustawowymi za opoznienie.



Do wniosku dotqczam nastepujqce dokumenty:
1) '.
2)
3)
4)

O swiadczam, ze jestem swiadomy/swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(miejscowosc, data) (podpis osoby ubiegaja,cej sie sktadaja.cej oswiadczenie)

Pouczenie
Specjalny zasitek opiekuhczy przystuguje osobom, na ktorych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuriczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583, z pozn. zm.) cia.zy obowi^zek alimentacyjny, a takze
matzonkom, jezeli nie podejmuja. lub rezygnuja. z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwia.zku z koniecznoscia.
sprawowania state] opieki nad osoba. legitymuja_cq sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci albo
orzeczeniem o niepetnosprawnosci ta_cznie ze wskazaniami: koniecznosci statej lub dtugotrwatej opieki lub pomocy innej
osoby w zwiqzku ze znacznie ograniczona_ mozliwoscia. samodzielniej egzystencji oraz koniecznosci statego wspotudziatu
na co dzieti opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasitek opiekuriczy przystuguje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:

a) do ktorych stosuje sie przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego,
b) jezeli wynika to z wi^zaxych Rzeczpospolita. Polska. umow dwustronnych o zabezpieczeniu spotecznym,
c) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia

na pobyt staly, zezwolenia na pobyt rezydenta dtugoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w zwia_zku z okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pozn zm.), lub w zwiqzku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodzcy lub ochrony uzupetniaja_cej, jezeli zamieszkuj^ z cztonkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) posiadajqcym karte pobytu z adnotacja. ,,dostep do rynku pracy", z wyta_czeniem obywateli panstw trzecich,
ktorzy uzyskali zezwolenie na prace na terytorium pahstwa cztonkowskiego na okres nieprzekraczajqcy
szesciu miesiecy, obywateli panstw trzecich przyjetych w celu podjecia studiow oraz obywateli panstw trzecich,
ktorzy maja. prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy

- jezeli zamieszkujg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasitkowy, w ktorym otrzymuja. swiadczenia
rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy miedzynaro-
dowe o zabezpieczeniu spotecznym stanowiq inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z pozn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa.").

W przypadku gdy o specjalny zasitek opiekunczy ubiega sie rolnik, matzonek rolnika b^dz domownik, swiadczenie to
przystuguje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) matzonkom rolnikow lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo

wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
o ktorych mowa w ust. 1, potwierdza sie stosownym oswiadczeniem ztozonym pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za
sktadanie fatszywych zeznan. Sktadaja_cy oswiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastepuj^cej tresci:
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.". Klauzula ta zastepuje pouczenie
organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan (art. 17b ustawy).

Specjalny zasitek opiekuhczy nie przystuguje, jezeli:
1) osoba sprawuja_ca opieke:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytutu smierci matzonka przyznanej w przypadku
zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego swiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasitku statego,
nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, zasitku przedemerytalnego lub swiadczenia
przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasitku opiekuhczego, swiadczenia pielegnacyjnego lub zasitku dla
opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z. dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow,

c) legitymuje sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepetnosprawnosci;
2) osoba wymagaj^ca opieki zostata umieszczona w rodzinie zastepczej, z wyja.tkiem rodziny zastepczej spokrewnionej,

w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi^zku z koniecznoscia. ksztatcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placowce
zapewniajqcej catodobowa. opieke, w tym w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, z wyjqtkiem podmiotow
wykonujqcych dziatalnosc lecznicza., i korzysta w niej z catodobowej opieki przez wiecej niz 5 dni w tygodniu;

3) na osobe wymagajqcg opieki inna osoba ma ustalone prawo do wczesniejszej emerytury;
4) cztonek rodziny osoby sprawuja_cej opieke ma ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art.

10 ustawy, specjalnego zasitku opiekunczego, swiadczenia pielegnacyjnego lub zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa



w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow;
5) na osobe wymagajqca. opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasitku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10 ustawy,
prawo do specjalnego zasitku opiekuhczego, prawo do swiadczenia pielegnacyjnego lub prawo do zasitku dla opiekuna, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow;
6) na osobe wymagaja.ca. opieki inna osoba jest uprawniona za granica. do swiadczenia na pokrycie wydatkow
zwia.zanych z opieka., chyba ze przepisy o koordynacji systemow zabezpieczenia spotecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu spotecznym stanowia. inaczej.

W przypadku gdy tqczny dochod rodziny osoby sprawujqcej opieke oraz rodziny osoby wymagaja.cej opieki w przeliczeniu na
osobe przekracza kwote uprawniaja.ca. dana. osobe do specjalnego zasitku opiekuhczego o kwote nizsza. lub rowna. kwocie
odpowiadaj^cej najnizszemu zasitkowi rodzinnemu przystugujqcemu w okresie, na ktory jest ustalany, specjalny zasitek
opiekunczy przystuguje, jezeli przystugiwat w poprzednim okresie zasitkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w
kolejnymroku kalendarzowym specjalny zasitek opiekunczy nie przystuguje.

W przypadku zbiegu uprawnieh do nast§pujqcyeh swiadczeh:
1) swiadczenia rodzicielskiego lub
2) swiadczenia pielegnacyjnego, lub
3) specjalnego zasitku opiekuhczego, lub
4) dodatku do zasitku rodzinnego z tytutu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
5) zasitku dla opiekuna, o ktorym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyptacie zasitkow dla opiekunow

- przystuguje jedno z tych swiadczeh wybrane przez osobe uprawnionq (art. 27 ust. 5 ustawy).

Oswiadczam, ze zapoznatam/zapoznatem s/e z powyzszym pouczeniem.

(miejscowosc, data, podpis osoby sktadaj^cej oswiadczenie)


