
Załącznik nr. 1 do Zarządzenie Nr 021/2/2022

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu

z dnia 25.01.2022 r.

,,Regulamin rekrutacji i realizacji

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022

w Gminie Tłuszcz

Podstawa prawna:

-art.  7  ust.  5  ustawy  z  dnia  23  października  2018  r.  o  Solidarnościowym  

Funduszu (Dz.U. z 2020, poz. 1787),

-art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2021, poz. 2268 ze zm.).

§1

Postanowienia ogólne

1. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z 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 oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub 

b) o stopniu umiarkowanym albo 

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

2. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego 

dalej „asystentem”, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi 

asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez 

uczestnika miejsca;
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3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki 

oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

3. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w 

przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

4. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do 

Programu

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -

edycja 2022

5. Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „ – edycja 2022  skierowany 

jest do mieszkańców gminy Tłuszcz.

6. Jednostką realizującą Program jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zwany 

dalej Ośrodkiem.

7. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w 

następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, 

opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta; 

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie 

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, 

które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia 

przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią 

asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 

8. W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną 

oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, pracownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej 

ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia 

ustnego oświadczenia.

9. Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli 

asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go Ośrodek 
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Pomocy Społecznej w Tłuszczu  przy czym muszą to być:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w 

następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, 

opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta, lub 

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie 

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

10. W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci 

niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z 

ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na 

Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka z niepełnosprawnością.

§2

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –edycja 

2022

1. Usługami asystencji planowane jest objęcie 7 osób dorosłych, ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zwiększenie liczby 

uczestników Programu w sytuacji dostępności godzin przyznanych Gminie Tłuszcz w 

Programie.

2. Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie„ Karty zgłoszenia 

do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej–edycja 2021”, stanowiącej 

Załącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 oraz   kserokopii   aktualnego   

orzeczenia   o   stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

3.  Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie prawni zgłaszający chęć udziału w 

Programie wraz  z „Kartą zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej–edycja 2021” są zobowiązani do złożenia oświadczeń według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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4.  Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, w godzinach urzędowania 

(poniedziałek, środa, czwartek   od  8.00  do  16.00,  wtorek  od  8.00  do  18.00,  

piątek od  8.00  do  14.00 ) lub drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres 

ośrodek@ops.tluszcz.pl . Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie od 

dnia 25.01.2022 r. Nabór będzie otwarty do  momentu  zapewnienia  limitu 

uczestników,  natomiast o zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie 

kolejność zgłoszeń.

5.  Zgłoszenia  do  Programu będzie rozpatrywać  wyznaczony  przez  Kierownika  

Ośrodka  Koordynator – Pani Marta Kułak pracownik socjalny w Zespole ds. usług 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

6.Osoby zgłoszone do Programu po zajęciu wszystkich dostępnych miejsc zostaną 

wpisane na listę rezerwową.  W  przypadku  rezygnacji   osoby   zakwalifikowanej   

do   Programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

7.  O  wynikach  rekrutacji  osoby  zakwalifikowane  do  udziału  w  Programie  

zostaną poinformowane przez Koordynatora.

§3

Zasady uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –

edycja 2022

⦁ Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu przyznaje usługi asystencji 

osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty 

osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022, która stanowi załącznik nr 8 do 

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”- edycja 2022

2.Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę 

przyznaną w ramach Programu.

3. Osoba  niepełnosprawna  lub  opiekun  prawny  ma  prawo  wyboru  osoby,  która  

będzie świadczyć usługi asystenta.

4. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub 

decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby 

niepełnosprawnej.

5. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a 
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jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

6. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu 

przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,

b) dzieci do 16. roku życia z 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.

7. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. Jako godzinę należy rozumieć 60 minut z zastrzeżeniem stosowania w tym 

zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

8. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi 

opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne 

usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, 

o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł. 

9. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas 

oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeżeli czas 

oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego 

miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie 

o 90 min. trwania.

10. Rozliczenie usług asystenta będzie następowało na podstawie wypełnionej Karty 

realizacji usług  asystenckich, stanowiącej załącznik  nr 10 do Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 

2022 . Rozliczenie zostanie  przedłożone  przez  asystenta do  5  dnia  roboczego  

miesiąca,  następującego po miesiącu rozliczeniowym z wyjątkiem grudnia 2022 r. w 
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którym rozliczenie zostanie przedłożone przez asystenta do 31.12.2022.

§4

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/pobytu osoba korzystająca z usług 

asystenta składa pracownikowi socjalnemu oświadczenie o rezygnacji z udziału w 

Programie w Gminie Tłuszcz.

2.   Osoba zakwalifikowana  do  Programu  jest  zobowiązany  do  respektowania  

zasad niniejszego regulaminu.

3.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem,  

decyzje  co do rozstrzygnięć podejmuje Kierownik Ośrodka.
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