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Projekt konkursowy pt. „Kompetencje plus”, 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0361/19-00 z dnia 12.02.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Aspekty prawne 
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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

Ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie założeń i koncepcji Solidarnościowego Funduszy Wsparcia 

dla Osób Niepełnosprawnych 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. Podczas szkolenia zostanie 

wykorzystana prezentacja multimedialna. 
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Fundusz Solidarnościowy  

 Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.  

 Zgodnie z zapisami ustawy nowy państwowy fundusz celowy, którego dysponentem 

jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,  ma na celu wsparcie społeczne, 

zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych,  a także wsparcie finansowe emerytów 

i rencistów (o którym mowa w przepisach odrębnych).  

Osoba niepełnosprawna  

 Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych , definicja osoby niepełnosprawnej brzmi: 

 „Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 

lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, 

a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej”.  

Ustawa ta określa trzy stopnie niepełnosprawności: 

 Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszona 

sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie  

w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej 

lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością  

do samodzielnej egzystencji, 

 Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie  

w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy 

innych osób w celu pełnienia ról społecznych, 
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 Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej 

sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności  

do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba  

o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością fizyczną, lub mająca 

ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy 

wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Fundusz Solidarnościowy - przychody  

 Obowiązkowe składki na Fundusz (art. 4 ustawy). 

 W pierwszym roku funkcjonowania fundusz solidarnościowy był zasilany  

z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń na Fundusz Pracy.  

 Składka odprowadzana przez pracodawców od wynagrodzeń wynosi 2,45 proc. Po 

zmianie składka nadal pobierana jest w tej samej wysokości, z tym,  

że 0,15 proc. trafia bezpośrednio na fundusz solidarnościowy.  

 Dzięki temu pomoc osobom niepełnosprawnym zwiększyła się o ok. 650 mln złotych 

rocznie. 

 Danina solidarnościowa. 

 Zasadniczym źródłem finansowania funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych jest 

danina solidarnościowa. Będą ją płaciły co roku te osoby fizyczne, których dochody w danym 

roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Wysokość daniny solidarnościowej wyniesie 4 proc. 

nadwyżki tej kwoty. 

 odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub 

umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania 

finansowane ze środków Funduszu; 

  odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach  
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 wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych;  

 dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

  dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, 

kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie 

uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem 

orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 

252); 

 inne przychody.  

Środki Funduszu przeznacza się na realizację:  

1) programów rządowych i resortowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5,  

w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego  

w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;  

2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych;  

3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób 

niepełnosprawnych.  

Środki Funduszu przeznacza się na wsparcie  

 Udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale  

5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności (architektonicznej budynków) 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 Od 4 października 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski  

o pomoc w finansowaniu inwestycji, których celem jest poprawa dostępności  
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 architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności 

publicznej. 

 Pomoc udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia nawet 

do 40% jej wartości - po spełnieniu określonych warunków. 

Wsparcie jest skorelowane z programem bezzwrotnego wsparcia z PFRON  

na ten cel - warunkiem uzyskania dotacji z PFRON jest zaciągnięcie pożyczki  

w BGK, co może znacząco obniżyć koszty realizacji całej inwestycji. 

Środki Funduszu przeznacza się również na finansowanie:  

1) świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, 

kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń 

zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 

r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 

2) dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz 

kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w odrębnych przepisach;  

3) renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego oraz kosztów ich obsługi, o których mowa  

w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.  

Programy Rządowe  

 Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program mający  

na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz 

realizację w/w zadań; 

  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyjąć resortowy 

program wsparcia osób niepełnosprawnych mający na celu wsparcie społeczne lub 

zawodowe osób niepełnosprawnych oraz realizację w/w zadań.  
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Roczny plan wsparcia  

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok 

kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwany 

dalej „planem wsparcia”, i umieszcza go do dnia 30 listopada roku poprzedniego na 

swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 Plan wsparcia określa w szczególności rodzaj realizowanych zadań oraz programów,  

a także warunki ich realizacji.  

Plan wsparcia na rok 2020  

 W ogłoszonym w dniu 29 listopada 2019 r. planie wsparcia na 2020 rok finansowanym 

ze środków Funduszu znalazły się wszystkie programy, które były realizowane w 2019 r. tj.:  

1) Opieka wytchnieniowa – 40 mln zł,  

2) Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – 30 mln zł,  

3) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 80 mln zł,  

4) Centra opiekuńczo-mieszkalne – 120 mln zł,  

5) Oraz świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych - 4,543 mld zł. 

6) Dodatkowo środki Funduszu Solidarnościowego zasilą Fundusz Dostępności  

w kwocie 40 mln zł.  

Tryb realizacji programów  

 Realizacja programów następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu 

ofert. 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, jeżeli jest  

to niezbędne ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może 

zlecać realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób  
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niepełnosprawnych z pominięciem trybu naboru wniosków lub otwartego konkursu 

ofert.  

Nabór wniosków  

 Nabór wniosków dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 Nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany 

jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych 

wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub 

właściwemu ministrowi. 

 Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie podmiotowej  

w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  

w przypadku określonym w ust. 2 w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego 

wojewody.  

Ogłoszenie o naborze wniosków określa w szczególności:  

1) rodzaj zadań;  

2) podmioty uprawnione do składania wniosków;  

3) wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadań; 

4) warunki przekazania środków i ich maksymalną wysokość dla danego podmiotu;  

5) termin i warunki realizacji zadań;  

6) termin i miejsce składania wniosków;  

7) termin rozpatrzenia wniosków.  
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Kryteria oceny wniosków  

1) adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu;  

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań 

zawartych we wniosku;  

3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów  

i zakresu zadań, które obejmuje wniosek;  

4) zdolność organizacyjną wnioskodawcy oraz przygotowanie instytucjonalne  

do realizacji zadań.  

Zatwierdzenie wniosków  

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub 

Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku określonym w ust. 2 – wojewoda, 

zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone, wraz z kwotą 

przyznanych środków z Funduszu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotom, których wnioski zostały 

zatwierdzone, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy 

minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki z Funduszu,  

na podstawie umowy.  

 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiotom będącym jednostkami samorządu 

terytorialnego, których wnioski zostały zatwierdzone, środki z Funduszu przekazuje 

wojewoda, na podstawie umowy.  

Umowa dotycząca przekazania środków z Funduszu określa:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane,  

i termin jego wykonania;  

2) wysokość przyznanych środków z Funduszu;  
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3) tryb płatności;  

4) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;  

5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od 

określonego w umowie dnia wykonania zadania;  

6) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić,  

że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach  

o kontroli w administracji rządowej;  

7) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.  

Rozliczenie środków z Funduszu  

 Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki  

z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu  

w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania.  

 Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały środki z Funduszu,  

są obowiązane do sporządzania i przekazywania wojewodzie rozliczenia środków  

z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie  

30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.  

Otwarty konkurs ofert  

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub 

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie podmiotowej  

w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.  

 

 



 

 

St
ro

n
a1

1
 

 

W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określa się:  

1) rodzaj zadań;  

2) podmioty uprawnione do złożenia oferty;  

3) wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadania;  

4) terminy i warunki realizacji zadań;  

5) termin i miejsce składania ofert;  

6) termin ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert;  

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;  

8) sposób złożenia oferty i dokumentów;  

9) termin dokonania wyboru ofert.  

Oferta złożona w konkursie powinna zawierać:  

 szczegółowy sposób realizacji zadania;  

 termin i miejsce realizacji zadania;  

 harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji zadania;  

 informację o wysokości wnioskowanej kwoty środków z Funduszu;  

 informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  

 oraz kosztorys wykonania zadania, uwzględniający koszty administracyjne.  

 Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o konkursie ofert na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Procedura przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  

 W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru 

najkorzystniejszych ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia powołuje komisję konkursową, 

zwaną dalej „komisją”, w składzie co najmniej trzech osób oraz wyznacza jej 

przewodniczącego. 

 Komisja może korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych posiadających 

specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy.  

Kryteria oceny ofert konkursowych  

1) adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu;  

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań 

zawartych w ofercie;  

3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów 

i zakresu zadań, które obejmuje oferta;  

4) zdolność organizacyjną podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji 

zadań.  

Zatwierdzenie ofert  

 Przewodniczący komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwemu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczy 

protokół przebiegu konkursu ofert oraz listę rankingową ofert.  

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub 

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza listę zatwierdzonych ofert wraz  

z kwotą przyznanych środków Funduszu na swojej stronie podmiotowej  

w Biuletynie Informacji Publicznej.  
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Przekazanie środków na podstawie umowy, która określa:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane,  

i termin jego wykonania;  

2) wysokość przyznanych środków z Funduszu;  

3) tryb płatności;  

4) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;  

5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni  

od określonego w umowie dnia wykonania zadania;  

6) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola 

będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli  

w administracji rządowej;  

7) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy  

Obowiązek rozliczenia kosztów  

 Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki  

z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu  

w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania.  

 Do środków Funduszu przekazanych w trybie naboru wniosków oraz w trybie 

otwartego konkursu ofert przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego, właściwych ministrów lub Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje się 

odpowiednio art. 60–67 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub 

rozkładania na raty spłat należności Funduszu, a także wydania decyzji o zwrocie 

w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania  
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ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest odpowiednio minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego, właściwi ministrowie lub Prezes Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

 Do środków Funduszu przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w trybie 

naboru wniosków stosuje się odpowiednio art. 60–67 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z tym że organem właściwym do umarzania, 

odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu, a także 

wydania decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie 

z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest 

wojewoda.  

Nadzór i kontrola  

W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków lub w trybie otwartego 

konkursu ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy 

minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją 

oraz koordynuje ich wykonanie.  

W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez jednostki samorządu 

terytorialnego wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją, koordynuje ich 

wykonanie oraz sporządza sprawozdania z ich realizacji, przekazując je ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.  

Obsługa środków Funduszu  

 Podmioty realizujące zadania wynikające z umów, są obowiązane  

do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu, 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków  

i dokonywanych z tych środków wydatków.  
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Programy realizowane w ramach Funduszu  

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 

Cel programu  

 Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku  

do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również  

z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem  

o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. 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,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

Rodzaj zadań 

 Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również 

z orzeczeniami równoważnymi oraz dla dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem  

o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami.  

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

 Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze 

obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych  

na realizację zadań 

 Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym 

Funduszu Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 40 min zł. W ramach Programu  
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gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług 

opiekuńczych.  

Warunki przekazania środków finansowych z Programu 

 Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom odbywa się na podstawie 

umów zawartych miedzy poszczególnymi wojewodami a ministrem właściwym  

do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 Gminom środki z Programu przekazuje wojewoda, na podstawie zawartej umowy. 

 Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu,  

są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków 

Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków  

i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym stanowi art. 17 ustawy  

o Funduszu Solidarnościowym.  

Termin i warunki realizacji zadania 

 Obecnie zadanie realizowane jest od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Środki 

pochodzące z Programu mogą być przeznaczone na wsparcie finansowe realizacji usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla: 

 osób niepełnosprawnych do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

 osób z orzeczeniami równoważnymi, 

 dzieci do 16 r.ż. 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. 
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Terminy naboru i rozpatrzenia wniosku w 2020 roku  

 Terminy naboru wniosków 

1. Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) –  

w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 

2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz  

z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego (zał. nr 2 i do Programu) - w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje 

data wpływu).  

 Termin rozpatrzenia wniosków 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej 

weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 

2020 r. 

Program „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”  

Cel programu  

 Głównym celem Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym 

osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania  

w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.  

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:  

 wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług  

dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności; 
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 umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na 

miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym; 

 zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej  

do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia; 

 włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych; 

 odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im 

kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności; 

 wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Rodzaj zadań 

 Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu 

wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci 

zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub 

całodobowego. 

 Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia  

(w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym 

powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji 

poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość 

niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb  

i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne. 

Podmioty uprawnione do składania wniosków 

 Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania 

w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. 

 W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia. 
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Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na 

realizację zadań 

MODUŁ I - Utworzenie i wyposażenie Centrum 

 Kwota wsparcia finansowego do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji 

zadania, z następującymi zastrzeżeniami: 

 dla zadania utworzenia Centrum (budowa, zakup, przebudowa, remont lokalu) wraz 

z kosztami dodatkowymi - koszt 1 m2 powierzchni obiektu nie może być wyższy niż 

cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłaszanej w komunikacie 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy  

z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 

wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 oraz z 2018 r. poz. 

2529) w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wydano pozwolenie na budowę 

(przebudowę lub remont), powiększony o maksymalnie 15% z tytułu dostosowania 

obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy czym powierzchnia Centrum nie 

powinna przekroczyć 500 m2; 

 dla zadania zakupu sprzętu i wyposażenia Centrum - nie może być wyższa niż  

10 000,00 złotych na 1 miejsce przeznaczone dla uczestnika Centrum, przy czym liczba 

miejsc przeznaczonych na pobyt całodobowy w Centrum nie powinna przekroczyć 20. 

 Gmina/powiat może utworzyć Centrum o powierzchni większej, jednakże koszt 

utworzenia powierzchni całkowitej przekraczającej 500 m2 gmina/powiat musi pokryć ze 

środków własnych. 

 Jeżeli koszty utworzenia Centrum lub jego wyposażenia będą wyższe niż określone 

wyżej limity, gmina/powiat pokrywa różnicę ze środków własnych. 

 Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub 

przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania  
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inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, 

a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum. 

W Module I zakres kosztów kwalifikowalnych to:  

 koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania 

rzeczowego, takie jak: budowa lub zakup obiektu, przebudowa, remont, zmiana 

przeznaczenia istniejącego budynku; 

 koszty zagospodarowania terenu i inne obiekty architektury ogrodowej, niezbędne 

 do funkcjonowania Centrum; 

 koszty dodatkowe, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji technicznej 

niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów 

wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, koszty związane  

z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowlanych); 

 koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów 

zabezpieczających i monitorujących. 

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum  

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na: 

 utrzymaniu działalności Centrum, w tym m. in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych 

mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), 

opłacaniu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym 

wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie materiałów do pracy z uczestnikami 

Programu, przeprowadzaniu okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji 

urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu 

specjalistycznego; 

 ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum; 
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 pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi  

na rzecz uczestników Programu. 

Wysokość wsparcia finansowego w Module II wynosi:  

 w zakresie usług dziennych - nie więcej niż 20,00 złotych za godzinę pobytu na 

1 uczestnika Programu (maksymalnie do 8 godzin pobytu); 

  w zakresie usług całodobowego zamieszkania - nie więcej niż 5 000,00 złotych 

miesięcznie na 1 uczestnika Programu. 

W Module II zakres kosztów kwalifikowalnych to:  

 związane z zapewnieniem funkcjonowania Centrum koszty zużycia podstawowych 

mediów wg dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin zapłaty 

następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania 

w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który 

zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę 

(Centrum/gmina/powiat); 

 wydatki na zakup posiłków lub podstawowych artykułów żywnościowych  

na potrzeby przygotowywania posiłków dla uczestników Programu,  

wg dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin zapłaty następować 

będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego funkcjonowania w danym roku 

budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego roku, na który zostały przyznane 

środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę (Centrum/gmina/powiat); 

 wydatki związane z okresowymi przeglądami urządzeń budowlanych i sprzętu 

wielokrotnego użytku, wg dokumentów memoriałowych (np. faktur), których termin 

zapłaty następować będzie po terminie utworzenia Centrum, w okresie jego 

funkcjonowania w danym roku budżetowym, ale nie później niż do 31 grudnia danego 

roku, na który zostały przyznane środki Funduszu, wystawianych na odbiorcę 

(Centrum/Gmina/Powiat); 

 niezbędne wydatki związane z transportem uczestników Centrum; 
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 koszty wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz 

uczestników Programu, wg dokumentów kadrowo-płacowych. 

W przypadku złożenia wniosku w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym 

samym roku jednocześnie wniosku w Module II.  

W przypadku niewykorzystania miejsc w Centrum, wysokość finansowania  

w ramach Modułu II zostaje zmniejszona do wysokości 25% kwoty określonej dla usług 

zamieszkania całodobowego dla każdego z tych miejsc. 

Warunki przekazania środków finansowych z Programu 

 Przekazanie środków finansowych z Programu wojewodom, odbędzie się  

na podstawie umów zawartych między poszczególnymi wojewodami a ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 Wojewoda przekazuje środki z Programu gminom/powiatom na podstawie zawartej 

umowy. 

 Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są 

obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków 

Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków  

i dokonywanych z tych środków wydatków, o czym mówi art. 17 ustawy o SFWON. 

Termin i warunki realizacji zadania 

 Zadanie musi być realizowane na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych  

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkańców 

województw. 

 Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określane w umowie. 

 W przypadku podpisania umowy po dniu rozpoczęcia realizacji zadania, będzie ono 

realizowane od daty podpisania umowy, przy czym istnieje możliwość zrefundowania  

ze środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania przed  
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podpisaniem umowy. W tym przypadku, za termin rozpoczęcia realizacji zadania  

w ramach Programu uznaje się dzień uznania poniesionych wydatków. 

 Planowana data zakończenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Module I,  

nie może przekroczyć 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia zadania do dnia uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku, gdy nie jest ona 

wymagana, do dnia odbioru końcowego tego Centrum. 

 Planowana okres realizowania zadania, o którym mowa w Module II, nie może być 

krótszy niż 5 lat, licząc od dnia otwarcia Centrum. 

Terminy naboru i rozpatrywania wniosków  

Terminy naboru wniosków  

 Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody po umieszczeniu  

w BIP ogłoszenia o naborze wniosków.  

 Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą 

rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego – sukcesywnie od daty wpływu do Wojewody w ciągu jednego miesiąca. 

Termin rozpatrzenia wniosków  

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji  

i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie jednego miesiąca od daty 

wpływu wniosku od Wojewody.  
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Program „Opieka wytchnieniowa”  

Cel programu  

 Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad:  

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  

w formie usług opieki wytchnieniowej.  

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:  

W odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

1) Wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi; 

2) Wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;  

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:  

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: 

1) Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem 

opieki , zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację; 

2) Wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń 

psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie 

terapeutyczne lub psychologiczne; 

3) Podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za 

sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych  
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w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie 

psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, 

zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.  

Trzy Moduły realizacji programu:  

Moduł I. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 

 miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

 ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, 

 innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, 

które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. 

Moduł II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w: 

 ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, 

 w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym 

wpisaną do rejestru właściwego wojewody, 

 innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, 

które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. 

Moduł III.  Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny 

lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.  

Moduł I i II mogą być realizowane przez gminy i powiaty, Moduł III realizowany będzie przez 

powiaty. 

Adresaci Programu  

Program adresowany jest do gmin i powiatów gdzie istnieje potrzeba świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej.  
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Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?  

 W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej  

w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej  

w ramach pobytu całodobowego oraz 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej 

poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego 

lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

  W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe  

w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Udział 

środków własnych gmin/powiatów wynosi nie mniej niż 20 proc. przewidywanych 

kosztów realizacji usług.  

Procedura przyznania opieki wytchnieniowej  

 Gmina/powiat kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej  

na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.  

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być 

przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony  

w ciągu 3 dni. 

  W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar 

ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia.  

A narzędziem oceny jest Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg 

zmodyfikowanych ktyteriów oceny – skali FIM (załącznik do Programu). Karta nie jest 

dokumentem obowiązkowym, jednak przy dużej ilości zgłoszeń osoby ją posiadające 

będą miały pierwszeństwo w zapewnieniu opieki wytchnieniowej. Wynik badania tym 

narzędziem decyduje również o kolejności przyznania opieki wytchnieniowej.  

Kwalifikowalność kosztów  

 Ze środków Programu pokrywane są koszty bezpośrednio związane z relaizacją usługi 

opieki wytchnieniowej. W ramach Programu niedozwolone jest podwójne finansowanie 

tego samego wydatku. 
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 Koszty świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą dotyczyć wszystkich kosztów 

bieżących związanych z ralizacją tej usługi, w szczególności: 

1) wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej,  

2) dostaw mediów (opłaty za energie elektryczną, cieplna, gazową i wodę, opłaty 

przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne  

i internetowe),  

3) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi. in wywóz śmieci), 

w którym sprawowana jest opieka,  

4) przygotowania i zakupu wyżywienia,  

5) kosztów związanych z utrzymaniem czystości,  

6) kosztów zakupu środków higienicznych.  

Zasady naboru wniosków w 2020 roku  

 Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie  

do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 

 Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą 

rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). 

 Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie  

do 30 kwietnia 2020 r. 
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Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  

Cel i adresaci Programu  

 Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla: 

 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 w liczbie nie mniejszej niż 200 osób; 

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób. 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby 

wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością  

i komunikacją. 

Program ma także zapewniać: 

 zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta 

przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej  

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego 

życia; 

 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom  
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 niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział 

w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych 

czy też rehabilitacyjnych; 

 zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów  

z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania 

społecznego.  

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:  

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 

zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, 

instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe), 

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

 załatwianiu spraw urzędowych, 

 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

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

 wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki 

oświatowej.  

Czas trwania usług asystenta  

 usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu. 
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 Do czasu pracy asystenta wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług 

nie dłuższy niż 90 min. Jeśli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 min.  

to usługa nie będzie finansowana w ramach Programu. 

 Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi  

nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.  

 Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem 

niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze 

świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. 

Płatności  

 Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. 

 W ramach Programu realizator Programu może otrzymać wsparcie finansowe  

do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta, z zastrzeżeniem, że:  

 Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług 

asystenta w 2020 r. nie może przekroczyć 30 zł, zaś w 2021 r. nie może przekroczyć 

40 zł. 

 Po przekroczeniu limitu godzin (30 lub 60) ,realizator Programu może przyznać 

kolejne godziny usług asystenta w ramach środków własnych. 

 Realizator Programu dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej 

Karty realizacji usług asystenckich, której wzór stanowi załącznik do Programu. 

Tryb realizacji programu  

 Zasady otwartego konkursu ofert, w tym zasady składania ofert, kryteria oceny oraz 

zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych 

oraz kosztów niekwalifikowanych są zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.  
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 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w ogłoszeniu  

o konkursie wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.  

Dodatkowo wskazane zostaną także:  

 wymagania formalne oraz kryteria merytoryczne oceny ofert, 

 minimalna wysokość dofinansowania, 

 forma składania ofert. 

Kto może być asystentem osobistym ON?  

 Zgodnie z Programem usługę asystenta mogą wykonywać:  

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie 

asystent osoby niepełnosprawnej,  

2) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, 

udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 

niepełnosprawnym.  

W ramach programu opłacany jest:  

1) limit godzin usług asystenta,  

2) koszt zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla 

asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenta na obszarze 

województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu,  

3) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi 

asystenta. Po przekroczeniu tego limitu gmina lub powiat może przyznać kolejne 

godziny ze środków własnych.  
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Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?  

Osoba niepełnosprawna powinna złożyć do urzędu gminy lub powiatu „Kartę zgłoszenia do 

Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie jednostka samorządu 

terytorialnego może przyznać usługę asystenta. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na 

piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.  

 

 


