
Informacja na podstawie ogłoszonego ( poniżej skopiowane najważniejsze informacje dla odbiorców i świadczących 
usługi. 

Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Program realizowany w ramach Funduszu 
Solidarnościowego 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, zwany dalej „Programem”, ma na celu 
zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia 
finansowaną w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2020-2021) oraz Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycje 2019-2020, 2021.  
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: 

1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia; 

2) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb; 
3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub 

sportowych itp.; 
4) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego; 

III. Cele i adresaci Programu  
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej 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 posiadających orzeczenie: 
a) o stopniu znacznym lub  
b) o stopniu umiarkowanym albo  
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. 

‒ w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 

IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu  

1. Program zapewnia usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wykonywaną/świadczoną przez 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”. 

2. Program zakłada przyznanie dofinansowania realizatorom Programu na świadczenie usług asystencji 
osobistej , która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

3. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć: 
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na następujących kierunkach: asystent 

osoby niepełnosprawnej1), 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 lub 
1) 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. ( TEN DOKUMENT WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA SKŁADAJĄ WSZYSCY 

                                                           
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. 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy 

społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).  



RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BĄDŹ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
MAJĄCE ZDOLNOŚC DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU GDY WSKAZANY ASYSTENT NIE SPEŁNIA 
WYMOGÓW P.3   PP. 1 i  2.  

 

4. W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której 
mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o 
usługę asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia. 

5. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, 
dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym 
z uczestnikiem Programu. – TO OSOBY NIE MOGĄCE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ . 

6. Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany 
przez uczestnika Programu wskazuje go realizator Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 
2. 

7. 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: 

2) zaświadczenie o niekaralności oraz  
3) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; 
4) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z 

niepełnosprawnością. ( TEN DOKUMENT WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA SKŁADAJĄ 
RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI OSÓB DO LAT 16.) 

8. Realizator Programu przyznaje usługę asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu 
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 
Programu. 

9. Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą 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; 
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.  

10. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie 
zapewnia tej usługi. 

11. Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 6 do Programu. 

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

13. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna 
prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej. 

14. 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.), usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące 
analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.  

15. Czas trwania usług asystencji osobistej − 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.  

16. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie 
dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu i powrotu 
do i z wybranego miejsca rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 minut trwania. 

17. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej 
z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

18. 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) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną; 

4) 360 godzin rocznie dla: 
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, 

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

19. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności. 
 

UWAGA  - Dodatkowa informacja: 

Z uwagi na zmniejszenie wysokości wnioskowanych środków na realizację usług asystenckich, Realizator będzie 
dostosowywał liczbę godzin asystenckich w stosunku do możliwości finansowych Programu 

 

 


