
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DŚ 

 

Numer procedury 
 
4 

 

Nazwa procedury: Zasiłek pielęgnacyjny 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  
poz. 111 z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r.  
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa  do świadczeń rodzinnych (Dz. 
U. z 2017r. poz. 1466) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 1481) 

Wymagane dokumenty: 

    Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 
 

W przypadku cudzoziemca do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 
 

1) 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 art. 127 lub art. 186 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. 
poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

2) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca 
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania 
pracy. 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku) 
 
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej 



Miejsce złożenia dokumentów: 

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl  
tel.32 328 93 05 wew. 21 lub 26 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

Zasiłek pielęgnacyjny  przysługuje: 
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom: 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego,  

b) jeżeli 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 rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku  
z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 
oraz z 2019r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują  
z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

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

e) przebywającym na terytorium 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 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub  

 w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n 
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 - jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin,  
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres  
nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów  
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe  
o 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 2013 r. o cudzoziemcach, 

 na podstawie 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 z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach 

- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 
Zgodnie z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje 
się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia 
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
Przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 
16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie 



niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 
do ukończenia 21 roku życia. 

 


