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Olsztyn, 28 października 2022r.

Wydział Polityki Społecznej
PS-I.946.25.40.2022 

Urzędy Miast i Gmin
Starostwa Powiatowe

- wszystkie-

dotyczy: Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2023

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
pojawiła się informacja o uruchomieniu programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, 
finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Poniżej link bezpośredni:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-
rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ponadto, ogłoszenia o naborze wniosków w ramach ww. programów zamieszczone zostaną 
w najbliższym możliwym terminie na stronie internetowej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski w zakładce polityka 
społeczna, w zakładce programy rządowe i resortowe, w zakładce Fundusz Solidarnościowy oraz w BIP.

Wnioski do Wojewody można składać w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. 

(decyduje data wpływu wniosku do Wojewody za pośrednictwem ePuap/CU).

Wniosek wraz z załącznikami należy:

1.  wypełnić w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) – sprawozdania jednorazowe w obszarze 
PS o symbolach:

 OW- edycja 2023 - Pobyt dzienny wniosek – w przypadku składania wniosku na Formę 
I- pobyt dzienny;

  OW- edycja 2023 - Pobyt całodobowy wniosek – w przypadku składania wniosku na 
Formę II- pobyt całodobowy;

zaleca się wypełnienie wniosku w CAS max. do dnia 8 listopada 2022r., 
2. wygenerować wypełniony wniosek do programu excel, 
3. sformatować plik EXCEL (widok podziału stron, aby każda z tabel mieściła się na 1 stronie, 

zaleca się ustawić układ poziomy strony) – w przypadku wątpliwości jak wykonać ten krok, 
proszę o kontakt telefoniczny do wskazanego pracownika,

4. zapisać plik w formacie pdf,
5. podpisać plik pdf (dokument elektroniczny – NIE SKAN DOKUMENTU) kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę 
wskazaną na wniosku,

6. wysłać do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem platformy 
ePuap/CU we wskazanym powyżej terminie (10 listopada 2022r. to nieprzekraczalny termin 
wpływu wniosku do Wojewody określony w programie. Wnioski wysłane ePuapem po tym 
terminie pozostają bez rozpatrzenia). 

http://www.olsztyn.uw.gov.pl/
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Wnioski w CAS winna wypełnić każda jednostka (powiat/gmina), zaznaczając odpowiednio pole 
w tabeli nr 1 z informacją o przystąpieniu, bądź rezygnacji z przystąpienia do Programu w edycji 2023.

W związku ze zmianami w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w stosunku do edycji 
na rok 2022 oraz w celu wyjaśnienia wątpliwości, związanych z wypełnianiem wniosków na realizację 
programu, zapraszam przedstawicieli gmin i powiatów zainteresowanych realizacją w roku 2023 
przedmiotowego zadania, do udziału w wideokonferencji w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 11.00. 

Proponuję, aby udział w wideokonferencji wzięły także osoby, które będą bezpośrednio 
odpowiedzialne za przygotowywanie wniosku o przyznanie środków Funduszu Solidarnościowego 
w ramach programu.

Link do wideokonferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmIzMDgzZDEtYTk4OC00MDI4LWIwYWUtMGQxMDMyODk1YzAx%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d17addf6-de5b-452d-b3f8-
d2e08cd6ef30%22%2c%22Oid%22%3a%221e51e883-fe75-47b3-b4a4-e2e222cc5278%22%7d

Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na zapis programu w rozdziale XII. Zadania 
podmiotów realizujących Program, w którym Ministerstwo wskazało, w pkt. 1 z zakresu: „Do zadań 
gminy/powiatu należy”, konieczność poinformowania o ogłoszeniu o naborze wniosków na stronie 
podmiotowej wszystkich gmin/powiatów (niezależnie, czy jednostka przystąpi ostatecznie do 
programu czy też nie).

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy uwag, proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami 
Wydziału Polityki Społecznej:

 Anna Cybulska, tel. (89)52-32-649, anna.cybulska@uw.olsztyn.pl  
 Joanna Kozłowska, tel. (89)52-32-249, joanna.kozlowska@uw.olsztyn.pl 

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSIEGO
Anna Słowińska

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Ośrodki Pomocy Społecznej
Centra Usług Społecznych
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
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