
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
             w Rudzie Śląskiej                                                                                                                          
              ul. Markowej 20
           41-709 Ruda Śląska

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

w okresie od ...................... do ......................

Część I

Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
Imię Nazwisko

Numer PESEL* Data urodzenia

Stan cywilny Obywatelstwo

Adres zameldowania Telefon

Adres zamieszkania Kod pocztowy

Ulica Numer domu Numer mieszkania

Wnoszę o  ustalenie  prawa  do  zasiłku  dla  opiekuna w związku z  opieką  nad  dzieckiem /matką  /ojcem /babcią
/dziadkiem/ siostrą/ bratem/ mężem/ żoną (właściwe podkreślić):

Imię i Nazwisko .................................................................................... stan cywilny …...........................

Data urodzenia............................................ nr PESEL*) ........................................................................

Obywatelstwo ...................................................................................................................................

Miejsce zamieszkania ..........................................................................................................................

Telefon ...........................................................................................................................................

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Oświadczam, że w dniu składania wniosku oraz w okresie w którym ubiegam się o prawo do zasiłku dla
opiekuna spełniam warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28
listopada 2003 rokuo świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012
roku.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

........................................................
    (data, podpis osoby ubiegającej się)
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 
59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
4) osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie 
pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować 
opieki, o której mowa w ust. 1.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek 
alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w 
tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4)osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.
10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5)na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

Pouczenie 

1. 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.

2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
-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 (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
-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.

3. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
-osobie  ubiegającej  się  o  zasiłek  dla  opiekuna  zostało  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  lub  świadczenia
pielęgnacyjnego lub
-na  osobę  wymagającą  opieki  innej  osobie  zostało  ustalone  prawo  do  specjalnego  zasiłku  opiekuńczego  lub  świadczenia
pielęgnacyjnego.

4. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu
na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

5. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na
wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.
Jeżeli  w  okresie,  od  15  maja  2014  roku  do  dnia  15  września  2014  roku  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.
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6. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin
ważności orzeczenia.
W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na
wniosek.
W przypadku, o którym mowa powyżej prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla
opiekuna został złożony w okresie  3 miesięcy,  licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.  Prawo  do  zasiłku  dla  opiekuna  ustala  się,  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  złożono  wniosek  o  ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

7. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy organ organ ustalający prawo do zasiłku dla
opiekuna zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach
określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek
dla opiekuna. 
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Aktualizację  wywiadu  przeprowadza  się  co  6  miesięcy,  jeżeli  do  końca  okresu,  na  który  zostało  ustalone  prawo  do  zasiłku  dla
opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez
osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna. 

 

Ustawa wchodzi w życie dnia 15 maja 2014 roku.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do zasiłku dla opiekuna, osoba ubiegająca się jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
Nie poinformowanie o zmianach organu właściwego, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego zasiłku dla
opiekuna, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym pouczeniem.

........................................................

    (data, podpis osoby ubiegającej się)
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INFORMACJE DODATKOWE 
- dane uzupełniające wniosek 

Proszę o przekazanie zasiłku dla opiekuna na konto bankowe prowadzone przez bank:

....................................................................................................................................................................

 

                                                                                                                     ………………………………………………………………………………………

  (data i podpis osoby ubiegającej się)

O ś w i a d c z e n i e:

Ja  niżej  podpisana/y,  pouczona/y  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §  1  6  Kodeksu  Karnego*  
za  składanie  fałszywych  zeznań,  składam,  stosownie  do  art.  75  §  2  Kodeksu  Postępowania
Administracyjnego oświadczenie następującej treści  :

1) Oświadczam, że posiadam prawo**/nie posiadam prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku
przedemerytalnego,  świadczenia  przedemerytalnego,  emerytury,  renty,  renty  socjalnej,  renty  specjalnej,
zasiłku stałego oraz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

2) Oświadczam, że mam**/nie mam na siebie zasądzonych alimentów.

3)  W  jakim  stopniu  jest  Pan/Pani  spokrewniony/a  z  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności? ……………………………………………………………………………………….………

4)  Czy  zamieszkuje  Pan/Pani  wspólnie  z  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności? ……………………………………………………………………………………………….

5)  Ile  godzin  dziennie  sprawuje  Pan/Pani  opiekę  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności? ……………………………………………………………………………………………….

6)  W  jaki  sposób  sprawuje  Pan/Pani  opiekę  nad  osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  
o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności? ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Czy legitymuje się Pan/Pani orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności? ……………………………………………………….

8)  Czy  obecnie  pozostaje  Pan/Pani  w  zatrudnieniu?  TAK  /  NIE  ;   proszę  podać  również  ostatni  okres
zatrudnienia i formę umowy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9) Proszę podać ilość lat przepracowanych do tej pory? ……………………………………………………………………………………….

10) Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą? ………………………………………………………………………………………..….

4



11) Czy jest Pan/Pani obecnie zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy? ………………………………………………

12) Czy posiada Pan/Pani prawo do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS-u, KRUS-u i MSWiA? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13)  Czy  podlega  Pan/Pani  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  w  zakładzie  pracy  żony/męża,  PUP,  ZUS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

16) Jakie są Pana/Pani powody rezygnacji z pracy lub niepodejmowania pracy? …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

17) Czy w okresie od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoba na którą ubiegam się o zasiłek dla opiekuna była i jest w dalszym
ciągu pod moją bezpośrednią opieką?  TAK / NIE

Jeżeli nie proszę podać przyczynę zmiany sytuacji:
a) umieszczenie w placówce/ instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie …....................................
b) zgon …............................................................................................................................
c) sprawowanie opieki przed innego członka rodziny ….....................................................................
d) uzyskanie świadczeń z ZUS-u …..............................................................................................
e) podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej …....................................................................
d) inne..................................................................................................................................

*W  związku  z  art.  75  §  2  kodeksu  postępowania  administracyjnego  oraz  zgodnie  z  art.  233  §  1-3  i  6  kodeksu  karnego,
świadomy/świadoma  odpowiedzialności  karnej,  za  podanie  w  niniejszym  postępowaniu  nieprawdy,  potwierdzam  własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych w nim zamieszczonych.
Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść art. 233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego.
Art.  233  §  1:  Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 Art. 233 § 2: Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego  o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
Art. 233 § 3: Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania składa fałszywe zeznanie
z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
Art. 233 § 6: Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

** właściwe podkreślić
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,  realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /
UE/ 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE/ zwanego dalej RODO/ informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Markowej 20, 41-709
    Ruda Śląska.
2. Z Administratorem danych osobowych /zwanym dalej Administratorem/ można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej
    pod adresem mailowym abi@mops.rsl.pl oraz telefonicznie pod numerem 32/344-03-24 wew. 376.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO jako niezbędne do realizacji zadań określonych w
    Statucie MOPS nadanym uchwałą nr 95/IX/99 z dnia 26 kwietnia 1999r. Rady Miasta w Rudzie Śląskiej /tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Śląskiego z  
   2014r., poz. 5255 z późniejszymi zmianami/. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie odrębnych przepisów prawa w celu ustalania prawa do świadczeń, a poszczególnych  
    przypadkach — na podstawie Pani/Pana zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną. 
5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków prawnie uzasadnionych oraz na podstawie zawartych umów  
    powierzenia danych osobowych, podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną „techniczną i informatyczną Administratorowi. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i  
    archiwach tekst jednolity Dz.U. z 2018r. ,poz. 650 z późniejszymi zmianami /oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie  
    instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz.U. nr 14,  
    poz. 67/. 
7. W konsekwencji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do : 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.16 RODO, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO, przenoszenia Pani/Pana  
  danych osobowych na zasadach określonych w art.20 RODO,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na zasadzie określonej w art. 21 RODO. 

8. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / Biuro Generalnego Inspektora  
    Ochrony Danych Osobowych/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakie konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyznanie świadczenia. Konsekwencją niepodania  
    przez Panią/Pana tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu profilowaniu oraz przetworzeniu. 
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w pkt.1 Informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU DORĘCZANIA PISM URZĘDOWYCH

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:
1) Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 §  1 kpa).
2) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 §  1 kpa).
3) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się
pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 §  2 kpa).
4) W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że  
w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism (art. 40 § 3 kpa).
5) Strona  zamieszkała  za  granicą  lub  mająca  siedzibę  za  granicą,  jeżeli  nie  ustanowiła  pełnomocnika  do  prowadzenia  sprawy
zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 4 kpa).
6) W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem
doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia
odpowiedzi  na pismo wszczynające postępowanie  i  wyjaśnień na piśmie oraz o  tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem
(art. 40 § 5 kpa). 
7) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 
o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 kpa).
8) W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (a rt. 41 § 2
kpa).
9) Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy (art. 42 § 1 kpa).
10) Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej  
(art. 42 § 2 kpa).
11) W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się  
w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie. (art. 42 § 3 kpa). 
12) W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu,
jeżeli  osoby  te  podjęły  się  oddania  pisma  adresatowi.  O  doręczeniu  pisma  sąsiadowi  lub  dozorcy  zawiadamia  się  adresata,
umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (art. 43 kpa).

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią wniosku o zasiłek dla opiekuna
oraz wszystkich dodatkowych informacji i oświadczeń od strony 1 do 6.

 
.................................................................................................................................................

                                                                         (data i podpis osoby składającej wniosek)
6

mailto:abi@mops.rsl.pl

