Najważniejsze informacje
– koordynacja świadczeń
a COVID 19
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1. Praca Wydziału Koordynacji Świadczeń w czasie pandemii
koronawirusa – COVID 19
KONTAKT:
osobisty: od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 15:00
Kontakt osobisty jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez
kontakt telefoniczny.
Na dyżur osobisty może przyjść wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada pisemne
upoważnienie od wnioskodawcy, bez osób towarzyszących.
Osoby, które nie mają umówionej wizyty nie będą obsługiwane.
Maksymalny czas obsługi jednego interesanta - 30 minut.
Przyjęcie interesantów będzie odbywało się w holu przy wejściu głównym do urzędu - od
strony ulicy Okopowej.
Zadbaj o swoje zdrowie! Umawiaj się na spotkanie tylko w sytuacjach wyjątkowych.
Kontakt osobisty jest możliwy wyłącznie przy zastosowaniu środków ochrony osobistej
tj. maseczka oraz zachowaniu należytego i bezpiecznego dystansu od osoby obsługującej.
Przy wejściu do budynku prosimy o dezynfekcję rąk - pojemnik z płynem odkażającym
znajduje się przy wejściu do budynku (na filarze przy ochronie).
Ze względu na zagrożenie nie przyprowadzaj ze sobą dzieci.

telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 12, 58 30-77-596 oraz 58 30-77-526
pocztą elektroniczną: wks@gdansk.uw.gov.pl
przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) na platformie ePUAP: /bntc34p17l/skrytka
pocztą tradycyjną na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Wydział
Koordynacji Świadczeń, ul. Okopowa 21/27, 80- 810 Gdańsk

2. Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu
niepełnosprawności) – informacje ogólne.
WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ, KTÓRYCH TERMIN OBOWIĄZYWANIA UPŁYNĄŁ PO
8 GRUDNIA 2019 R. ZOSTANIE POD PEWNYMI WARUNKAMI PRZEDŁUŻONA.
1)

Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do

świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:


upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowuje ważność

przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7
marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),


upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został
złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie
W przypadku świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy np. dodatku z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego prawo zostanie ustalone nie dłużej niż do końca
okresu zasiłkowego tj. 31 października 2020r.

3. Druk oświadczenia – dotyczy przedłużenia świadczeń
uzależnionych od orzeczenia o niepełnosprawności.

OŚWIADCZENIE
Dzień złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu
niepełnosprawności:
DATA (należy podać dzień/miesiąc/rok):

1.
2.

Adres miejskiego/powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

3.

Wniosek dotyczy dziecka / osoby niepełnosprawnej:

IMIĘ:
NAZWISKO:
PESEL:

4.

Otrzymałam/otrzymałem orzeczenie o niepełnosprawności/o
stopniu niepełnosprawności.

TAK

NIE

TAK

NIE

Należy dołączyć kopię otrzymanego orzeczenia

5.

Otrzymałam/otrzymałem decyzję odmowną.
Należy dołączyć kopię decyzji odmownej

Nadal spełniam ustawowe warunki do otrzymania świadczeń
uzależnionych od niepełnosprawności w okresie
TAK
przedłużonej ważności orzeczenia
Wnoszę o kontynuowanie przyznanego mi wcześniej prawa do (zaznacz
odpowiedni rodzaj świadczenia):
zasiłku pielęgnacyjnego (w wysokości 215,84 zł miesięcznie)

6.

NIE

7.

świadczenia pielęgnacyjnego (w wysokości 1830,00 zł miesięcznie)
specjalnego zasiłku opiekuńczego (w wysokości 620 zł miesięcznie)
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uzależnionymi od orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub do dnia wydania nowego orzeczenia. Po tym
okresie wnioskodawca ma obowiązek złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, które
jest uzależnione od orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku uzyskania nowego
orzeczenia o niepełnosprawności należy niezwłocznie poinformować o tym organ oraz
dostarczyć jego kopię.
Oświadczenia:
Jestem świadoma/świadomy, iż w przypadku oświadczenia nieprawdy świadczenia,
przyznane w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mogą zostać uznane za
świadczenia nienależnie pobrane, które zobowiązuję się zwrócić wraz z ustawowymi
odsetkami.
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowi że: „ Kto składając zeznania mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8”.
Ja niżej podpisana/podpisany, jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………………………….………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Równocześnie potwierdzam, że nie zamierzam wnosić dodatkowych wyjaśnień przed
dniem wydania decyzji zmieniającej.
…………………………………………………………….………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

