
 

  

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) 

ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023. 

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł. 

Cele Programu oraz adresaci 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

 osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 

a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 

i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 

z późn. zm.). 

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej. 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki 

wytchnieniowej. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub 

opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą 

niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. 

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji 

usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. 

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. 

  

Terminy naboru wniosków 

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego 

wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 

r. (decyduje data wpływu do wojewody). 



Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach 

Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik 

nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data 

wpływu do Ministra). 

  

Termin rozpatrzenia wniosków 

Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków 

złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. 

Więcej informacji na stronie: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

https://www.lublin.uw.gov.pl/wps/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spo%C5%82ecznej-opieka

