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WNIOSEK  O  ZASI EK  OPIEKU CZY 

Z  POWODU  SPRAWOWANIA  OPIEKI  NAD  CHORYM  CZ ONKIEM  RODZINY

Instrukcja wype niania

Wype nij ten wniosek, je eli ubiegasz si  o wyp at  zasi ku opieku czego z powodu sprawowania opieki nad chorym 

cz onkiem rodziny innym ni  dziecko.

Cz onkami rodziny s : rodzic dziecka, ma onek, rodzice, ojczym, macocha, rodzice adopcyjni, te ciowie, dziadkowie, 

wnuki, rodze stwo.

1.  Wype nij WIELKIMI LITERAMI

2.  Pola wyboru zaznacz znakiem X

3.  Wype nij kolorem czarnym lub niebieskim (nie o ówkiem)

4.  We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

5.  Zanim wype nisz wniosek, zapoznaj si  z do czon  do niego Informacj

6.  Wype niaj c pkt 3 sekcji O wiadczam, e oraz pkt 2 sekcji Dane Twojego ma onka oraz Dane innego cz onka 

rodziny do liczby dni, z powodu sprawowania opieki nad dzie mi do lat 14 nie wliczaj dodatkowego zasi ku, 

w wymiarze do 56 dni z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie do 8 tygodni 

po porodzie, je eli ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu/ porzuci a dziecko/ posiada orzeczenie 

o niezdolno ci do samodzielnej egzystencji/ niepe nosprawno ci w stopniu znacznym

Twoje dane

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Podaj, je li nie masz nadanego PESEL

Imi

Nazwisko

Ulica

Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy Poczta

Miejscowo

Nazwa pa stwa

Podaj, je li Twój adres jest inny ni  polski

Numer telefonu

Podaj numer telefonu – to u atwi nam kontakt w Twojej sprawie

Okres, za który ubiegasz si  o zasi ek opieku czy

Podaj dat  lub daty (od–do), w których b dziesz sprawowa  opiek  oraz je li otrzyma e  zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego 
e-ZLA seri  i numer tego zwolnienia (je li pami tasz)
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Dane osoby, nad któr  sprawujesz opiek

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Podaj, je li nie ma nadanego PESEL

Imi

Nazwisko

Stopie  pokrewie stwa

O wiadczam, e 

1. Jest domownik, który mo e zapewni  opiek  nad chorym cz onkiem rodziny w okresie, 

za który ubiegam si  o zasi ek opieku czy
TAK NIE

Je eli TAK, podaj, w jakich dniach inny domownik mo e sprawowa  opiek

2. Pozostaj  we wspólnym gospodarstwie z chorym cz onkiem rodziny w okresie 

sprawowania opieki
TAK NIE

3. Je eli w danym roku kalendarzowym zmieni e  p atnika sk adek, to podaj czy od 

poprzedniego p atnika otrzyma e  zasi ek opieku czy
TAK NIE

Je eli TAK, to podaj liczb  dni:

opieki nad dzie mi do lat 8, w tym dzie mi niepe nosprawnymi, chorymi dzie mi do lat 14, w tym dzie mi 

niepe nosprawnymi za …………… dni

opieki nad chorymi dzie mi w wieku powy ej 14 lat lub chorym cz onkiem rodziny za ……………  dni

opieki nad dzie mi niepe nosprawnymi w wieku od 8 do 18 lat z powodu choroby, porodu, pobytu w szpitalu rodzica 

dziecka stale si  nim opiekuj cego, opieki nad chorymi dzie mi niepe nosprawnymi w wieku od 14 do 18 lat 

za …………… dni

Dane Twojego ma onka

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Podaj, je li nie ma nadanego PESEL

Imi

Nazwisko

1. Czy ma onek pracuje TAK NIE
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2. Czy w danym roku kalendarzowym otrzyma  zasi ek opieku czy TAK NIE

Je eli TAK, to podaj liczb  dni:

opieki nad dzie mi do lat 8, w tym dzie mi niepe nosprawnymi, chorymi dzie mi do lat 14, w tym dzie mi 

niepe nosprawnymi za …………… dni

opieki nad chorymi dzie mi w wieku powy ej 14 lat lub chorym cz onkiem rodziny za ……………  dni

opieki nad dzie mi niepe nosprawnymi w wieku od 8 do 18 lat z powodu choroby, porodu, pobytu w szpitalu rodzica 

dziecka stale si  nim opiekuj cego, opieki nad chorymi dzie mi niepe nosprawnymi w wieku od 14 do 18 lat 

za …………… dni

Dane innego cz onka rodziny

1. Je li inny cz onek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzyma  zasi ek opieku czy z tytu u sprawowania opieki nad osob , na 

któr  wnioskujesz o zasi ek, podaj jego dane oraz liczb  dni wykorzystanego przez niego zasi ku opieku czego

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Podaj, je li nie ma nadanego PESEL

Imi

Nazwisko

otrzyma  zasi ek opieku czy za ………….. dni

2. Je li inny cz onek rodziny w danym roku kalendarzowym otrzyma  zasi ek opieku czy z powodu sprawowania opieki nad dzie mi 

lub innymi cz onkami Twojej rodziny, podaj jego dane oraz liczb  wykorzystanego przez niego zasi ku opieku czego

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu 

 potwierdzaj cego to samo  
Podaj, je li nie ma nadanego PESEL

Imi

Nazwisko

Liczba dni zasi ku opieku czego pobranego przez innego cz onka z powodu:

  opieki nad dzie mi w wieku do 14 lat za …………… dni

  opieki nad chorymi dzie mi w wieku powy ej 14 lat lub chorym cz onkiem rodziny za …………… dni

Opieka by a sprawowana przez ………………..………….......…………….…..…… nad ……….……………..…………………..……
podaj stopie  pokrewie stwa tych osób w stosunku do Ciebie

Inne dane

Je li Ty albo Twój ma onek pobrali cie w tym roku kalendarzowym zasi ek opieku czy na dzieci niepe nosprawne w wieku 

od 8 do 18 lat z powodu choroby, porodu, pobytu w szpitalu rodzica dziecka stale si  nim opiekuj cego, opieki nad chorymi 

dzie mi niepe nosprawnymi w wieku od 14 do 18 lat, to podaj czy Ty lub Twój ma onek macie inne dzieci do lat 14

TAK NIE
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Uwagi:

Zasi ek prosz  przekaza  na rachunek bankowy

O wiadczam, e dane zawarte we wniosku poda em zgodnie z prawd . Je eli ulegn  one zmianie, 

zobowi zuj  si  poinformowa  o nich p atnika zasi ku.

Data

dd / mm / rrrr Czytelny podpis


