
 
 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego  

w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
 

Nabór osób chętnych do świadczenia usług  

asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zatrudni na podstawie umowy 

zlecenia osoby chcące pełnić funkcję Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach 

Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej’’ – edycja 2019 -2020. 

 

1. Wymagania: 

1) obywatelstwo polskie;  

2) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby 

niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U.  

z 2012, poz. 184 z późn. zm..) lub wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej 

roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom 

niepełnosprawnym. 

 

2. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: 

1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsc 

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

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

finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); 

2) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 

3) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji; 

4) załatwieniu spraw urzędowych; 

5) nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

6) korzystaniu z dóbr kultury. 

 

3. Dodatkowe informacje: 

1) usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia. Usługi asystenta 

mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 700 – 2200; 

2) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie 

więcej niż 30 godzin miesięcznie i pod opieką asystenta w tym samym czasie może 

pozostawać tylko 1 osoba niepełnosprawna; 

3) koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi  

do 30,00 zł brutto/brutto; 

4) zwrotowi podlegają  koszty związane z świadczeniem usług asystenta, w szczególności 

takich jak: 

a) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub 

miesięcznych, które dotyczą realizacji usług na obszarze województwa opolskiego,  

 w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie, 

b) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi 

asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie. 
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4. Wymagane dokumenty: 

1) Curriculum Vitae; 

2) kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta 

osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej  

oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej 

pomocy osobom niepełnosprawnym; 

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 

4) wypełnione dokumenty (dostępne do pobrania) 

a) Ankieta dla osoby chętnej pełnić funkcję osobistego asystenta osoby 

niepełnosprawnej 

b) Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  

c) Oświadczenie zleceniobiorcy      

d) Informacja o numerze konta   

e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   

5) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje  

z poprzednich miejsc pracy. 

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

 

6. Miejsce składania dokumentów:  

Dokumenty należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  ul. Bohaterów 

Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby 

(pok. nr 6) albo przesłać drogą elektroniczną, (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: 

sekretariat@opsniemodlin.pl.  Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 

 

7. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE [zwanym dalej RODO] informuję: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Niemodlinie, mający siedzibę: ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin, e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl., tel./fax: 774607945.  

2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ma wyznaczonego inspektora ochrony 

danych, z którym kontakt jest możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym 

przetwarzaniem, telefonicznie pod nr tel.: (+48)509027990 lub elektronicznie  

na adres email: biuro@kancelaria-odo.pl, w godzinach od 800 do 1700 każdego dnia  

mailto:sekretariat@opsniemodlin.pl
mailto:sekretariat@opsniemodlin.pl
mailto:biuro@kancelaria-odo.pl
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z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

3) Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z zawarciem z Panią/Panem umowy będą  

przetwarzane w celach: 

- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, 

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie 

przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z zawarciem i realizacją umowy.  

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji 

umowy. 

6) Dostęp do Pani/Pana danych będą miały jedynie podmioty ściśle współpracujące  

z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  

tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi 

technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty  

i instytucje których dostep do danych możliwy jest w opaciu  

o obowiązujące przepisy prawa.   

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

8) Przysługuje Pani/u prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  

nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

9) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim 

dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

- czas obowiązywania umowy, 

- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny 

czas, 

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających  

z zawartej umowy. 

 


