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   NR ŚR/13 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz. U. z 2014 r. poz.567) 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015 r. poz. 114) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Decyzja administracyjna 

Wymagane  

dokumenty  

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna (do pobrania w Urzędzie Miasta i 

Gminy Kańczuga pok. Nr 10 i 11 lub na stronie internetowej ) 

2.Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o ZDO  

3.Kserokopia orzeczenia 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 orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do 

wglądu). 

4.W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem: 

a)społecznym i/lub zdrowotnym konieczne będzie wypełnienie druków ZUS 

zgłaszających do ubezpieczenia 

5.Kopie dokumentów potwierdzające okresy zatrudnienia wnioskodawcy. 

6. 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650), 

świadczenie to przysługuje odpowiednio: 

-rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; 

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez 

nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie 

rolnym. W świetle powyższej regulacji, fakt zaprzestania prowadzenia gospodarstwa 

rolnego lub zaprzestania wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, rolnik, 

małżonek rolnika lub domownik rolnika, potwierdza ww. oświadczeniem składanym 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 

sprawy   

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów przez stronę, 

w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy 

Tryb odwoławczy  

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Komórka  

odpowiedzialna  

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 1 samodzielne stanowisko ds. Świadczeń rodzinnych 

 1 samodzielne stanowisko ds. Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Magdalena Żyła inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. świadczeń rodzinnych,  

parter, pok. nr 10 i 11 tel. 016 642 31 42 wew. 25 

Inne informacje  
Decyzja administracyjna  zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub może być odebrana osobiście   

Opracował:  Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. Świadczeń rodzinnych  01-04-2015 r. 

Sprawdził:  Teresa Argasińska Sekretarz 03-04-2015 r. 

Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga –  10-04-2015 r. 
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