
ZARZĄDZENIE NR 12/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

z dnia 04.04.2022  roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomsku z dnia 19.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu „Asystent Osobisty 
Osoby Niepełnosprawnej” realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

Na podstawie § 11 ust. 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, § 3 ust. 1 
lit. f Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku oraz 
w oparciu o Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 zarządzam, 
co następuje:

§  1. Wprowadzam:
1) regulamin Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 

2022, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) wzór Karty realizacji usług asystenckich do Programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” ” – edycja 2022, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia;

4) wzór  Planu pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do Programu „Asystent 
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  – edycja 2022, który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego zarządzenia; 

5) wzór Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „ Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2022, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia; 

6) wzór Ewidencji przejazdów środkami komunikacji publicznej w ramach Programu „ 
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, która stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego zarządzenia;

7) wzór Wniosku asystenta o refundację kosztów związanych z wykonaniem usługi dot. 
udziału w wydarzeniach kulturalnych/rozrywkowych/sportowych/społecznych wraz 
z oświadczeniem Uczestnika w ramach Programu „ Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej” – edycja 2022, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;

8) wzór Ankiety  monitorującej pracę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Programu 
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” ”  – edycja 2022, która stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego zarządzenia; 

9) wzór Zakresu czynności w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”   
– edycja 2022, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia; 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Usług Socjalnych i Wolontariatu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin 
Załącznik nr 2 do zarządzenia - wzór Karty zgłoszenia



Załącznik nr 3 do zarządzenia - wzór Karty realizacji usług
Załącznik nr 4 do zarządzenia – wzór Planu pracy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Załącznik nr 5 do zarządzenia – wzór Klauzuli informacyjnej
Załącznik nr 6 do zarządzenia – wzór Ewidencji przejazdu
Załącznik nr 7 do zarządzenia – wzór Wniosku asystenta o refundację kosztów
Załącznik nr 8 do zarządzenia – wzór Ankiety monitorującej
Załącznik nr 9 do zarządzenia – wzór Zakresu czynności

Otrzymują:
1. Zastępca Dyrektora ds. Pomocy
2. Kierownik Działu Usług Socjalnych i Wolontariatu
3. Główny Księgowy
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