
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DŚ 

 

Numer procedury 
 

7 

 

Nazwa procedury: Zasiłek dla opiekuna 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1297) 

 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.) 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna  
 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty i oświadczenia niezbędne do 
ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna. 

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: 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 

3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 

2013 r. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia 

pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.; 

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

Zasiłek dla opiekuna za okresy, od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 

wejścia w życie ustawy, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek 

ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia 

wejścia w życie ustawy. 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których: 

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do 

specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub 

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla 

opiekuna. 

Zgodnie z art. 3 cytowanej ustawy w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się 

rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników świadczenie to przysługuje 

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 wykonywania przez nich pracy  

w gospodarstwie rolnym. 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy 

w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie 2 ustawy wniosek o przyznanie zasiłku dla opiekuna 

może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, tj. 15.05.2014r. 

Alternatywnie – jeżeli w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się 

postępowanie  o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być 

złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia – art. 5 

ust. 2 ww ustawy. 

 
 


