
Regulamin realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

w Mieście Braniewo - edycja 2022

§ 1

1 Regulamin określa  warunki  rekrutacji  i  uczestnictwa w Programie  „Asystent  osobisty  osoby

niepełnosprawnej”  w  Mieście  Braniewo,  finansowanego  ze  środków  Funduszu

Solidarnościowego w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

– edycja 2022, zwanego dalej Programem.

2 Działania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowane są przez

Miasto  Braniewo/Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Braniewie,  zwanego  dalej

Realizatorem usług,  na podstawie umowy nr PS-I.946.26.2.2022 w okresie realizacji zadania.

3 Głównym celem Programu jest  wprowadzenie  usług asystenta  jako formy ogólnodostępnego

wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

której adresatami są:

a) 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

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym lub 

- o stopniu umiarkowanym albo 

        - traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. 

§ 2

1 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

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

miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

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

   e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub

przyprowadzaniu ich z niej. 
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2 Uczestnik  Programu  zobowiązuje  się  do  wypełnienia,  przed  przystąpieniem  do  Programu,

Karty  zgłoszenia  do  Programu „Asystent  osobisty  osoby niepełnosprawnej”  –  edycja  2022

(załącznik nr 1), oświadczeń i deklaracji (załącznik nr 2), zakresu czynności (załącznik nr 3)

oraz klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4)

3 Kwalifikacja do Programu będzie otwarta i prowadzona w sposób ciągły, przez cały czas trwania

Programu  na  podstawie  karty  zgłoszenia  do  Programu  „Asystent  osobisty  osoby

niepełnosprawnej” oraz innych wymaganych załączników.

4 Za  proces  kwalifikacji  do  Programu  odpowiedzialna  będzie  Komisja  Kwalifikacyjna,  której

skład ustali Dyrektor MOPS w Braniewie. 

5 Usługi wsparcia asystenta zgodnie z Programem będą przyznawane w pierwszej kolejności w

przypadku,  gdy  osoba  niepełnosprawna  wymaga  wysokiego  poziomu  wsparcia  tj.  osoby  ze

znacznym  stopniem  niepełnosprawności  oraz  dzieci  niepełnosprawne  z  orzeczeniem  o

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności:

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),  w  tym  osoby  z

niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

6 Dokumentacja  kwalifikacyjna  do  Programu  nie  podlega  zwrotowi  i  będzie  przetwarzana

i przechowywana z poszanowaniem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 3

1 Informacja  o  naborze  do  Programu  będzie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  MOPS  

w Braniewie. Informację o naborze Programu będą również przekazywać pracownicy socjalni

Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

2 Uczestnik  Programu  nie  ponosi  kosztów  finansowych  związanych  z  udziałem

w Programie.
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§ 4

1 Usługi  asystenta  mogą  być  realizowane  przez  24  godziny  na  dobę,  7  dni  w  tygodniu,  z

zastrzeżeniem stosowania  w tym zakresie  przepisów i  norm, o których mowa w Kodeksie

pracy. 

2 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 2022 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach

Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z

innych źródeł. 

3  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.

4 Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących 

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w 

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe,

udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

1)  Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na
potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201
w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
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c) 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. 

5 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:

a) zaświadczenie o niekaralności;

b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym;

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

dziecka z niepełnosprawnością.

§ 5

1 Każdy z uczestników Programu zobowiązany jest do potwierdzania podpisem Karty realizacji

usług Programu (załącznik nr 5), zgodnie ze zrealizowaną liczbą godzin wsparcia. 

2 Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest do informowania Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej  w  Braniewie  o  wszelkich  nieprawidłowościach  w  realizacji  wsparcia  asystenta

osobistego osoby niepełnosprawnej.

3 Każdy  z  uczestników  Programu  zobowiązany  jest  do  informowania   Miejskiego  Ośrodka

Pomocy społecznej w Braniewie w trakcie trwania Programu o zmianach dotyczących sytuacji

osoby z niepełnosprawnością. 

4 W  przypadku  zmiany  miejsca  zamieszkania/pobytu  uczestnik  Programu  składa  do  gminy

oświadczenie  o  wcześniejszym  korzystaniu  z  usług  wsparcia  asystenta  osobistego  osoby

niepełnosprawnej.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, obowiązują zapisy Programu „Asystent

osobisty  osoby  niepełnosprawnej”  –  edycja  2022,  ogłoszonego  przez  Ministerstwo  Rodziny  i

Polityki Społecznej.
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