






SR-4

z członków rodziny osoby wymagającej opieki, w przypadku, gdy:

osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia (w skład rodziny osoby wymagającej opieki wchodzą: osoba wymagającą opieki,
małżonek  osoby  wymagającej  opieki,  osoba,  z  którą  osoba wymagająca  opieki  wychowuje  wspólne  dziecko  oraz
pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25.  roku życia;  do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego pod  opieką opiekuna  prawnego, dziecka  pozostającego w związku małżeńskim, a także  pełnoletniego
dziecka  posiadającego własne dziecko).

Wskł
(Jeżeli skład rodżiny wch.odzi-więcaj ós-Ób,-nal-eży dodatkowo wypełnić i dołączyć do  niniejszego formularza zalącznik SR-4Z)

prawo  do specjalnego zasilku  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, ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy wskazać dane członków rodziny
wnioskodawcy oraz dane osoby wymagającej opiel(i.

d rodziny osoby wymagającej opieki wchodzą:
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ku  kalendarzowym(1)  poprzedzającym  okres,  na  który jest  ustalane  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  Ja,  osoba

jąca  opieki  lub  członkowie  naszych  rodzin  (wskazani  w  części  11  punkt  1  i  2  wniosku):
NiE        osiągnęli  clochody  niepodlegające  opodatkowaniu  podatkiem  dochodo\^rym  od  osób  fizycznych  na  zasadach

NIEI
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 -wskazane w pouczeniu do Załącznika ZSR-05
(w przypadku zaznaczenia dodatkowo wypełnij  oświadczenie o dochodzie Twoim  lub członka/członków rodziny
stanowiące Załącznik ZSR-05 do wniosku)

osiągnęli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
(w Frzjpadku  zóznaczenia  dodatkowo wypełnij  oświadczenie  o wielkości  Twojego  gospodarstwie  rolnego  lub
gospodarstwa członka/członków rodziny stanowiące  Załącznik ZSR-07  do wniosku).

z rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi  podstawę ustalenia dochodu  rodziny.

ku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku:

nastąpiło uzyskanie przez członka Twojej rodziny
dochodu.  (2)

kanie dochodu, zgodnie z art.  3  pkt 24  ustawy,  oznacza  uzyskanie dochodu spowodowane:

a::en+ezma:,:|°uprurscwhp°ewnadYu:edg,:' bezrobotnych,                                |  nle nastąpiło uzyskanie pRez członka Twojej rodzhy dochodu. (2)
aniem zatrudnienia  lub innej  pracy zarobkowej,
aniem  zasitku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego  Świadczenia  kompensacyjnego,  a  także  emerytury  lub
renty rodzinnej,  renty socjalnej lub rodzicielskiego śvriadczenia uzupełniającegc),  o  którym  mowa w ustawie z dnia  31  stycznia  2019 r. o rodzicielskim
czeniu uzupełniającym,
częciem  pozarolniczej działalności gospodarczej  lub wznowieniem jej wykonywania  po  okresie zawieszenia w rozumieniu  art.  16b  ustawy z dnia  20
ia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników lub  art.  36aa  ust.1  ustawy z dnia  13  października  1998  r.  o systemie  ubezpieczeń społecznych,
aniem  zasiłku  chorobowego,  Świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  innej  pracy
kowej,
aniem  świadczenia  rodzicielskiego,
aniem zasiłku macierzyńskiego,  o  którym  mowa w przepisach  o ubezpieczeniu społecznym  rolników,
aniem stypendium doktoranckiego określonego w art.  209 ust.1  i 7  ustawy z dnia  20 lipca 2018  r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  a także -
ie  z  art.  336  pkt  2  ustawy  z  dnia  3  lipca  2018  r.  -Przepisy  wprowadzające  ustawę  -Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  uzyskaniem

hczasowego  stypendium  doktoranckiego  określonego  w  art.  200  ust.   1   usta\^/y  z  dnia  27  lipca  2005  r.  -  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym.

Ów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z
kreślenia z rejestru  lub rozpoczęcia  pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się

cko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty
u  uzyskali  dochód  u tego samego  pracodawcy  lub zleceniodawcy  lub zamawiającego dzieło  lub  ponownie  rozpoczęli
niczą działalność  gospodarczą.
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CZĘŚĆ  IV POUCZENIA I  OśWIADCZENIA

1.  POUCZENIE
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom,  na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 Iutego  1964 r. -Kodeks ro
opjekuńczy  ciąży  obowiązek  alimentacyjny,  a  także  małżonkom,  jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnuj.ą  z  zatrudnienia  lub  inne
zarobkowej  w  związku  z  koniecznością  sprawowania  stałej  opieki  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym
niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniamj:  konieczności stałej  lub długotrwałej opieki  lub
innej c)soby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na c
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,  rehabilitacji  i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

|)    obywatelom polskim,
2)    cudzoziemcom:

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b)  jeźeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)   przebywającym  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie zezwolenia  na pobyt stały, zezwolenia  na  pobyt rez

długoterminowego  Unii  Europejskiej,  zezwolenia  na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,  o których  m
art.127 lub art.186 ust.1  pkt 3 ustawy z dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypo
Polskiej  statusu  uchodźcy  lub  ochrcyny  uzupełniającej,  jeźeli  zamieszkują z  członkami  rodzin  na  terytorium  Rzeczypos
Polskiej,

d)   posiadającym  kartę  pobytu  z  adnotacją  „dostęp  do  rynku  pracy",  z wyłączeniem  obywateli  państw  trzecich,  którzy  u
zezwolenie  na  pracę  na terytorium  państwa  członkowskiego  na  okres  nieprzekraczaj.ący 6  miesięcy,  obywateli  państw t
przyjętych w celu  podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli  państw trzecich,  którzy mają prawo do wykonywania
na podstawie wizy,

e)   przebywającym na teMorium Rzeczypospolitej  Polskiej:
-    na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.139a ust.1  lub art.139o ust.1  ustawy z dnia  12 grudni

r.  ct  cudzc>ziemcach,  lub
-   w  związku  z  korzystaniem  z  mobilności  krótkoterminowej  pracownika  kadry  kierowniczej,  specjalisty  lub  praco

odbywającego staź w ramach  przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art.139n  ust.1  us
dnia  12  grudnia 2013  r.  o  cudzoziemcach

-   jeżeli zamieszkują na tevtorium Rzeczypospolitej  Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców,  którym zezwol

pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy,  chyba że  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne
dwustronne  umowy międzynarodowe c) zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

f)    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-    na  podstawie  zezwolenia  na  pobyt  czasowy,  o  którym  mowa w  art.151  lub  art.151b  ustawy z  dnia  12  grudnia  201

cudzoziemcach,
-    na pc>dstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

-    w związku z korzystaniem z mobilności  krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust.1  ustawy

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
-   z wyłączeniem cudzoziemców,  którym zezwolono na  pobyt na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  okres nieprzekracza

miesięcy,  chyba źe  przepisy o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  lub  dwustronne  umowy  międzynarod
zabezpieczeniu  społecznym  stanowią  inaczej.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje ww. osobom, jeźeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskie
okres  zasiłkowy,  w  którym  otrzymują  specjalny  zasiłek  opiekuńczy,  chyba że  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpie
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art.  1  ust. 2 i 3 ustawy z
listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych, zwanej dalej „ustawą").

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny wnioskodawcy oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przel
na osobę  nie przekracza  kwoty  kryterium dochodowego określonego w ustawie (art.16a  ust.  2). W przypadku gdy łączny dochód
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną os
specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługują
okresie,  na  który jest  ustalany,  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługuje,  jeżeli  przysługiwał w  poprzednim  okresie  zasiłkow

przypadku  przekroczenia  dochc)du w kolejnym  roku  kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje ( art.16 ust. 3 u

W  przypadku  gdy  o  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  ubiega  się  rolnik,  małżonek  rolnika  bądź  domownik,  świadczenie  to  przy
odpowiednio:
1)    rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2)    małżonkom  rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania  prowadzenia  przez  nich  gospodarstwa  rolnego  albo wykon

przez  nich  pracy w gospodarstwie  rolnym.
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania  pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w
potwierdza się stosownym oświadczeniem ztożonym  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań.  Skla
oświadczenie jest  obowiązany  do  zawarcia w  nim  klauzuli  następującej  treści:  „Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  zł
fałszywego oświadczenia.''.  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności  karnej za  składanie fałszywych zeznań  (a
ustawy).

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1)    osoba sprawująca opiekę:

a)   ma  ustalone prawo do emerytury,  renty,  renty rodzinnej z tytułu  śmierci  małzonka  przyznanej w przypadku zbiegu  prawa d
rodzinnej   i   innego  świadczenia  emerytalno-rentowego,   renty  socjalnej,   zasiłku  stałego,   nauczycielskiego  świad
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego,  świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego Świadczenia  uzupełniają
którym  mowa w ustawie z dnia 31  stycznia 2019  r.  o  rodzicielskim  śwladczeniu  iizupełniającym,

b)   ma  ustalone  prawo do  specjalnego zasiłku  opiekuńczego,  świadczenia  pielęgnacyjnego  lub zasiłku  dla opiekuna,  o  którym  m
ustawie z  dnia 4  kv\/ietnia 2014  r.  o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla  opiekunów,
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legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
oba wymagająca  opieki została  umieszczona w  rodzinie zastępczej,  z wyjątkiem  rodziny zastępczej spokrewnionej, w  rodzinnym
mu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,  rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmjotów wykc)nujących działa[ność leczniczą,  i korzysta w niej z
łodobowej opieki  przez więcej  niź 5  dni w tygodniu;

osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

osobę wymagającą opieki jest  ustalone  prawo  do  dodatku  do za§iłku  rodzinnego,  o  którym  mowa w  ari.10  ustawy,  prawo  do
ecjalnego  zasiłku  opiekuńczego,  prawo  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  lub  prawo  do zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowa w
tawie  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów;
osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba
przepisy o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  lub dwustronne  umowy  o zabezpieczeniu  spotecznym  stanowią

padku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
iadczenia  rodzicielskiego lub
iadczenia  pielęgnacyjnego,  lub
ecjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

datku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  lub

siłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów

sługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną -także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują
ązku z opieką nad róźnymi osobami (ar[. 27 ust. 5 ustawy).
ypadku zmian mających wpływ na prawo do specja[nego zasiłku opiekuńczego, w szczególności zaistnienia okoliczności
enionych  powyżei.,  w  tym  również  w  przypadku  wyjazdu  wnioskodawcy  lub  członka  jego  rodziny  poza  granicę
ypospolitej  Polskiej,  uzyskania  dochodu  lub  konieczności  weryfikacji  prawa  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego z
ędnieniem art.  5 ust. 4c ustawy, wnioskodawca jest obowiązany  niezwłocznie powiadomić o tych zmianach gminny organ
iwy  rea[izujący świadczenia  rodzinne.
informowanie gminnego organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o
h  mowa  powyżej,  może  skutkować  powstaniem  nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinnych,  a  w  konsekwencji  -

cznością  ich  zwrotu  wraz z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie.

lADCZENIE SŁUŻĄCE USTALENIU  PRAWA  DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUNCZEGO

dczam, że:
ższe dane są prawdziwe,

oznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
mam ustalonego prawa do emeMury, renty,  renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
zinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
iłku przedemeMalnego,  świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie
nia 31  stycznia 2019 r.  o rodzicielskim świadczeniu  uzupełniającym,
mam ustalonego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w

awie z dnia 4 kwjetnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

legitymuję się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

ba wymagająca opieki  nie została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym
u dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,  rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodc)bową opiekę, w
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lub nie korzysta w niej z

odobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
osobę wymagającą opieki inna osoba nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emeMury,
osobę wymagającą opieki  nie jest ustalone  prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10 ustawy,  specjalnego
iłku  opiekuńczego,  świadczenia  pielęgnacyjnego  lub zasiłku  dla  opiekuna,  o  którym  mowa w  ustawie z dnia 4  kwietnia 2014  r.  o
aleniu  i  wypłacie  zasiłków  dla  opiekunów,

osobę wymagającą opieki inna osoba nie jest uprawniona za granicą do świadczenia  na pokrycie wydatków związanych z opieką lub
episy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

jestem  zatrudniony/zatrudniona  ani  nie  wykonuję  innej  pracy  zarobkowej  (przez  zatrudnienie  lub wykonywanie  innej  pracy
obkowej  rozumie  się:  wykonywanie  pracy  na  podstawie  stc)sunku  pracy,  stosunku  służbowego,  umowy  o  pracę  nakładczą oraz
konywanie  pracy  lub  świadczenie  usług  na  podstawie  umowy  agencyjnej,  umowy  zlecenia,  umowy  o  dzieło  albo  w  okresie
onkostwa w rolniczej spółdzielni  produkcyjnej,  spółdzielni   kółek  rolniczych  lub   spółdzielni   usług  rolniczych,  a także   prowadzenie
arolniczej   działalności  gospodarczej),

nie  przebywam ani  członek  mojej  rodziny, w tym współmałżonek lub drugi  rodzic dziecka/dzieci,  nie  przebywa poza granicami
Rzeczpospolitej  Polskiej  (1)  w  państwie,  w  którym  mają  zastosowanie  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego  (2).

przebywam  lub  członek  mojej  rodziny,  w  tym  współmałżonek  lub  drugi  rodzic  dziecka/dzieci,  przebywa  poza  granicami
Rzeczpospolitej  Polskiej  (1)  w  państwie,  w  którym  mają  zastosowanie  przepisy  o  koordynacji  systemów  zabezpieczenia
społecznego  (2).
(w przypadku zaznaczenia wypełnij sekcję  DANE CZŁONKÓW IWOJEJ  RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ)

dotyczy wyjazdu  lub pobytu turystycznego,  leczniczego lub związanego z  podjęciem przez dziecko  kształcenia  poza granicami  Rzeczypospolitej

j.

episy o  koordynacji  systemów zabezpieczenia  społecznego  mają zastosowanie  na  terenie:  Austrii,  Belgii,  Chorwacji,  Danii,  Finlandii,  Francji,  Grecji,
nii,  Holandii,   lrlandii,  Luksemburga,  Niemiec,   Portugalii,  Szwecji,  Włoch,  Wielkiej  Brytanii('),  Cypru,  Czech,  Estonii,  Litwy,  Łotwy,  Malty,  Słowacji,
ii,  Węgier,   Bułgarii,  Rumunii,   Norwegii,   lslandii,   Liechtensteinu.   Szwajcarii.

dotyczy wyjazdu  po 31  grudnia 2020  r
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