
UCHWAŁA NR XLIV/262/2014
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
w Powiecie Białogardzkim na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595, poz 645) i art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2011r. Nr 127,poz.721, Nr 171, poz 1016, Nr 209, poz 
1243 i 1244, Nr 291, poz 1707, z 2012r. poz 986, poz. 1456, z 2013r. poz. 73, poz 675, poz. 1645) Rada Powiatu 
w Białogardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 
2014 – 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/64/07 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie 
Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie białogardzkim na lata 2007 - 2013. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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        Załącznik do uchwały Nr XLIV/262/2014 
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WSTĘP 

 
Według ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych niepełnosprawność – to trwała lub okresowa niezdolność do 
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 
organizmu,w szczególności powodująca niezdolność do pracy. W dniu 11 lipca 2006 r. 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu dokonał jednolitego dla całej Unii 
Europejskiej zdefiniowania pojęcia „niepełnosprawność” – jest to takie ograniczenie 
organizmu wynikające z naruszenia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych 
człowieka, które przeszkadza mu uczestniczyć w życiu zawodowym 
 Nie istnieje jednak jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności.  
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła następujące pojęcia 
niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

Niesprawność to: 

 każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu 
organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym; 

 każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia 
aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; 

 ograniczenia w pełnieniu ról społecznych - ułomność określonej osoby wynikająca 
z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 
realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi        
i  kulturowymi uwarunkowaniami. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
definiuje osobę niepełnosprawną jako osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona 
orzeczeniem:  
 

 o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności  
-  lekki, 
-  umiarkowany, 
-  znaczny . 

 o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, 

 o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.  
 

Stopnie niepełnosprawności – oznacza to ustalone trzy stopnie niepełnosprawności                        
– znaczny, umiarkowany, lekki, które stosuje się do realizacji celów określonych w ustawie                    
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 
Znaczny stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności dla 
osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną 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 stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności 
dla osoby 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. 
 
Lekki stopień niepełnosprawności – oznacza ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osoby  
o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do  
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wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych 
kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca 
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy 
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 
 
Niezdolność do samodzielnej egzystencji – oznacza to naruszenie sprawności organizmu  
w stopniu uniemożliwiającym zaspakajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb  
życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się                              
i komunikację.  
 

 Dokumentem regulującym problemy osób niepełnosprawnych na terenie Unii 
Europejskiej jest „Traktat z Amsterdamu zmieniający traktat o unii europejskiej, traktaty 
ustanawiające wspólnoty europejskie i niektóre związane z nimi akty”. W rozdziale „Traktat 
ustanawiający wspólnotę europejską” art. 13 mówi: „Bez uszczerbku dla innych postanowień 
niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, 
stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną”.  

W Polsce dokumentem regulującym prawa osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych określona w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 
1997 r. (M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475). 

 
 Z powyższego uregulowania wynika, iż osoby niepełnosprawne mają w szczególności 
prawo do: 

1. dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym; 
2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, diagnostyki, rehabilitacji, edukacji leczniczej oraz 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny; 
3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną; 
4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, do korzystania               

z  edukacji specjalnej lub indywidualnej; 
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub innej specjalistycznej, umożliwiającej rozwój, 

zdobycie lub podniesienie kwalifikacji; 
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z możliwościami oraz do korzystania z doradztwa  

zawodowego i pośrednictwa pracy, a w szczególności do pracy w warunkach 
chronionych; 

7. zabezpieczenia społecznego, uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych 
kosztów wynikających z niepełnosprawności; 

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do obiektów   
użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczenia się i korzystania ze środków  
transportu, dostępu do informacji i możliwości komunikacji międzyludzkiej; 

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim  
wszelkich projektów aktów prawnych; 

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym oraz do rekreacji i turystyki.   
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I. Założenia ogólne. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  nakłada na powiat 

obowiązek opracowania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Niniejszy program został opracowany na lata 2014-2020 z możliwością jego 
aktualizacji. Jednocześnie stanowi on kontynuację poprzedniego programu opracowanego 
na lata 2007 - 2013. 

U podstaw „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim  

w latach 2014-2020”, zwanego dalej „Programem” leży powszechne uznanie takich wartości 
jak:  

 wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane  
 z poszanowaniem suwerenności jednostki i jej prawa do dokonywania samodzielnych  
 wyborów życiowych;  

 osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania niezbędnej pomocy umożliwiającej  
 wyrównanie zmniejszonych wskutek niepełnosprawności szans w korzystaniu  
 z przysługujących im praw;  

 osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw i obowiązków ustanowionych 
dla ogółu obywateli, bez względu na rodzaj, przyczynę i stopień niepełnosprawności.  

 Niniejszy program zawiera założenia Strategii Województwa Zachodniopomorskiego 
w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2015 oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Białogardzkiego na lata 2014–2020. Program zakłada 
rozwiązywanie problemów społecznych oraz propaguje intensyfikację zainicjowanych działań 
adresowanych do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Białogardzkiego poprzez 
umożliwienie im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Realizacja 
zaplanowanych działań pozwoli na włączenie osób niepełnosprawnych w normalny nurt 
życia społecznego oraz na wyeliminowanie barier społecznych, dyskryminujących osoby 

niepełnosprawne jako pełnoprawnych obywateli.  
 

II. Podstawowe informacje dotyczące niepełnosprawności. 

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Zawiera ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że 
nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym                   
z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt. 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze 
publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom 
niepełnosprawnym, (art. 68) a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu 
egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69). 

 Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych służy ustawa  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Ustawa stanowi, że 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań (organizacyjnych, leczniczych, 
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających 
od osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art.7). 
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Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania  
i utrzymania zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, poradnictwo i pośrednictwo 
pracy). Natomiast rehabilitacja społeczna służy temu, by osoby niepełnosprawne stały się 
pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego (art. 8 i 9). 

 Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wykonują z mocy ustawy władze 
państwowe i samorządowe. Pewne zadania są również zlecane organizacjom 
pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego. 

 Nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy sprawuje Pełnomocnik 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Zakres kompetencji Pełnomocnika określa szczegółowo art.34 pkt 3 ustawy. 
Pełnomocnik jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

 Organem doradczym Pełnomocnika jest Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, stanowi ona forum współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych. Działa na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,              
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1695). W skład rady wchodzi pięciu 
przedstawicieli administracji rządowej, pięciu – samorządowej, po jednym przedstawicielu 
każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 
r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.14), po jednym przedstawicielu 
każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych, oraz inni przedstawiciele organizacji pozarządowych                  
w liczbie równej przedstawicielom w/w organizacji. 

 Reforma ustrojowa państwa przeprowadzona 1 stycznia 1998 r. pozwoliła przekazać 
samorządom dużą część odpowiedzialności za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Ustawa określiła zadania samorządu województwa oraz powiatu i podporządkowanych im 
jednostek (art. 35): Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. 
Administracji rządowej pozostawiono natomiast rolę koordynatora i inspiratora programów na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań  
w tym zakresie. 

 Istotną rolę w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych odgrywa 
państwowy fundusz celowy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Środki Funduszu przeznaczane są między innymi na ochronę miejsc pracy osób 
niepełnosprawnych, rehabilitację społeczną, zawodową i leczniczą tych osób, 
dofinansowanie zadań wynikających z rządowych i samorządowych programów.  
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III. Charakterystyka osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Białogardzkim. 

Powiat białogardzki mieści się w północno zachodniej Polsce w woj. Zachodniopomorskim                   
i obejmuje miasto Białogard, gminę Białogard, gminę Tychowo oraz miasto i gminę Karlino. 
Powiat Białogardzki jest jednym z dwudziestu powiatów województwa 
zachodniopomorskiego. Położony na Równinie Białogardzkiej między dwoma krainami 
geograficznymi: Pobrzeżem Słowińskim a Pojezierzem Drawskim nad Parsętą w północno                  
- wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 846,6 km2,                                          
którą zamieszkuje 49 184 osób (źródło: GUS). Równinny obszar rejonu jest zalesiony                       
w 39,1%, przy czym najwięcej lasów znajduje się w okolicy Tychowa. Użytki rolne na terenie 
powiatu zajmują około 51 % powierzchni, przy czym najwięcej w części północnej powiatu                       
- 73 % (gmina i miasto Karlino), najmniej w części zajmowanej przez gminy Tychowo                            
- 36,9 %. (Dane: Starostwo Powiatowe Białogard). W skład powiatu wchodzą gminy: gmina 
Białogard, miasto Białogard, gmina Tychowo oraz gmina Karlino. Według danych GUS liczba 
osób mieszkających w Powiecie w 2012 roku wynosiła 49 184. Nie jest to wielka ilość 
mieszkańców, stanowi zaledwie 2.85% ogółu ludności całego województwa 
zachodniopomorskiego, która wynosi 1 721 405. Porównując poszczególne gminy pod 
względem liczby ich mieszkańców największą jest miasto Białogard, następnie gmina 
Karlino, gmina Białogard i gmina Tychowo. 

 Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 

liczba osób niepełnosprawnych ogółem w Polsce wynosi około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 

tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowi 12,2% ludności kraju                           

Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosi 46,1% wobec 53,9% dla kobiet. 

Według zebranych danych przeszło 3,1 mln osób (dokładnie 3133,2 tys.) posiada prawne 

potwierdzenie faktu niepełnosprawności. Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych 

prawnie i biologicznie (jednocześnie) wynosi 2654,1 tys., tylko prawnie – 479 tys., tylko 

biologicznie – 1564,3 tys., biologicznie – 4218,1 tys. 

Należy zauważyć, że dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 
pokazują znaczny spadek częstości niepełnosprawości w Polsce u osób powyżej 15 roku 
życia, natomiast u osób do 14 roku życia zanotowano wzrost występowania częstości 
niepełnosprawości. 
 
Wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w Polsce 

wynosi 2,2%, wcześniej wynosił on 1,8 %. 

Wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób powyżej 15 lat w Polsce 

wynosi 8,6%%, wcześniej wynosił on 12,2%.  

 
TAB. 1. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

(dane GUS). 

Województwa Ogółem 
Płeć Miasta Wieś 

mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

  W liczbach bezwzględnych 

POLSKA 4697048 2166911 2530136 3018036 1362113 1655923 1679012 804799 874213 

Zachodniopomorskie 210057 98374 111683 150343 69000 81343 59714 29374 30340 
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TAB. 2. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG PŁCI, WOJEWÓDZTW I POWIATÓW W 2011 ROKU(Dane 

GUS). 

Województwo 

Powiat 
Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Miasta Wieś 

razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

POLSKA 4697048 2166911 2530136 3018036 1362113 1655923 1679012 804799 874213 

Zachodniopomorskie 210057 98374 111683 150343 69000 81343 59714 29374 30340 

białogardzki 6265 3054 3211 3868 1897 1971 2397 1157 1240 

 

 

TAB. 3. LICZBA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 16 ROKU ŻYCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM                   

Z PODZIAŁEM NA GMINY (dane Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - stan na 28.02.2014r.). 

 

Powiat/ 

Gmina 
Liczba 

Powiat Białogardzki 

 
634 

Miasto Białogard 300 

Gmina Białogard 99 

Gmina Karlino 119 

Gmina Tychowo 116 

 

 

TAB. 4. LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM  

Z PODZIAŁEM NA GMINY (dane Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -stan na 28.02.2014r.). 

 

Powiat 

Gmina/ 
Liczba 

Powiat Białogardzki 

 
4200 

Miasto Białogard 2478 

Gmina Białogard 603 

Gmina Karlino 630 

Gmina Tychowo 489 
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III.1 Działalnośd Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                    

o Niepełnosprawności - analiza danych w latach 2007-2013. 

Do orzekania o niepełnosprawności powołane są: 

 powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który działa jako 
pierwsza instancja. Zespół powołuje starosta w ramach zadań z zakresu administracji 
rządowej. Na mocy porozumienia między powiatami zespół może obejmować swoim 
działaniem więcej niż jeden powiat. 

 wojewódzki zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który działa 
jako druga instancja (odwoławcza).Zespół powołuje wojewoda. 
 
 

 Powiatowy Zespół orzeka zawsze na wniosek osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, instytucji pomocy społecznej. Druk wniosku 
o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udostępniany jest zainteresowanym 
przez powiatowe zespoły. 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera: 

 ustalony przez zespół stopień niepełnosprawności i zakodowany symbol 
niepełnosprawności; 

 określenie okresu na jaki zostało wydane: 

 wskazania dotyczące: 
 

1) odpowiedniego zatrudnienia; 
2) szkolenia, w tym specjalistycznego; 
3) zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej; 
4) uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej; 
5) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 
6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez 
 co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i 
 rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje 
 pozarządowe i inne placówki; 
7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
 znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; 
8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
 leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
9) korzystania z uprawnień 
 – osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia przesłanki określone w art. 8     
 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym; 
10) prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju; 

 
 uzasadnienie; 
 pouczenie o przysługującym odwołaniu od orzeczenia. 

 

 Od orzeczenia powiatowego zespołu przysługuje odwołanie do wojewódzkiego 

zespołu  w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia - za pośrednictwem zespołu, który 

orzeczenie wydał. 
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 Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy  

i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał. 

Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych. 

 Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Potwierdzeniem posiadania 

orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania 

jest starosta. 

 Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej 

miejsca zamieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół. Legitymacja upoważnia do 

korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

 Ustawa uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 5 ustawy rehabilitacji zawodowej                         

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,            

z późn. zm.) 

Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające: 

 całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji traktuje się 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności; 

 całkowitą niezdolność do pracy traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności; 

 częściową niezdolność do pracy wydane w okresie od 1 stycznia do 17 sierpnia 1998 
r. traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Natomiast orzeczenie takie wydane w okresie od 1 września 1997 r. do 31 grudnia 
1997 r. oraz po dniu 17 sierpnia 1998 r. - na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. 
 

 Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, które zostały wydane przed dniem                  
1 stycznia 1998 r. i nie utraciły mocy po tym dniu, traktuje się na równi z odpowiednim 
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: 

- I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

- II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności; 

- III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. 

 Wyjątek stanowi orzeczenie III grupy inwalidztwa wydane przez organy orzecznicze 
Ministerstwa Obrony Narodowej i organy orzecznicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Traktowane jest ono jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, ponieważ 
dotyczy osób zdolnych do pracy poza służbą . Zakwalifikowanie do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności może mieć miejsce tylko wtedy, gdy orzeczenie o III grupie inwalidztwa 
z tytułu niezdolności do służby mundurowej zawiera równolegle orzeczenie III grupy 
inwalidztwa na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 
 Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności. 

 Pozostałe orzeczenia traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. 
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Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. u. z 2011 r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie 
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (dz. u. z dnia 1 
marca 2002 r.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 
r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (dz. u.             
z dnia 8 sierpnia 2003 r.)  

 rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w 
sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach 
elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności (dz. 
u. z dnia 7 grudnia 2007 r.) 

 

 
TAB. 5. DANE DOTYCZĄCE PRACY  POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA  O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dane PZOON)  

Zadania Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

łączna liczba 
wydanych orzeczeń                
o stopniu niepełno-
sprawności 

1080 1044 1074 1177 1194 1209 915 

liczba wydanych 
orzeczeń                            
o stopniu niepełno-
sprawności dla 
osób powyżej 16 
roku życia 

841 830 851 953 998 1012 779 

liczba wydanych 
orzeczeń                                         
o niepełno-
sprawności dla 
osób do 16 roku 
życia 

250 214 223 224 198 197 136 

łączna liczba 
wniosków 
złożonych do 
powiatowego 
zespołu 

1091 1047 1118 1199 1196 1222 982 

liczba wniosków 
złożonych               
na osoby dorosłe 

827 842 879 985 998 993 883 

liczba wniosków 
złożonych na dzieci 

253 205 239 214 196 229 149 

liczba wydanych 
legitymacji dla 
osób dorosłych 

219 211 198 201 186 172 144 

liczba wydanych 
legitymacji dla 
dzieci 

83 82 77 73 60 63 53 

łączna liczba 
wydanych 
legitymacji 

302 293 275 274 246 235 197 
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III.2 Rehabilitacja społeczna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Białogardzie.  

Rehabilitacja społeczna, której głównym celem jest umożliwianie osobom niepełnosprawnym  

uczestnictwo w życiu społecznym realizowana jest przede wszystkim poprzez:  

a) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby 

niepełnosprawnej;  

b)    wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;  

c)     likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,  

technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji;  

d)    kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji  

z osobami niepełnosprawnymi.  

 

Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację, których przeznaczane są 

środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą:  

 

1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;  

2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

rehabilitacyjnych;  

3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,  

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;  

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;  

6) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;  

7) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.  

Struktura podziału przyznanych środków finansowych PFRON jest suwerenną decyzją Rady 

Powiatu w Białogardzie, która w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczane są 

środki PFRON. Podkreślić należy że środki przekazywane przez PFRON na rehabilitację 

społeczną i zawodową od wielu lat są niewystarczające, nie pokrywają w całości 

zapotrzebowania. 
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Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.  

 

Warsztaty terapii zajęciowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki 

stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  

Nadrzędnym celem rehabilitacji i głównym zadaniem warsztatów jest przywracanie osobom  

niepełnosprawnym niezależności i poczucia użyteczności. Poprzez zastosowanie różnych 

technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności 

życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, warsztaty umożliwiają 

uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i przygotowują do podjęcia zatrudnienia w zakładach 

pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy.  

 

Na terenie naszego powiatu funkcjonują dwa warsztaty: "Szansa" w  Białogardzie                               

i "Iskierka" w Karlinie. Uczestniczy w nich 55 osób niepełnosprawnych. 

Koszty funkcjonowania WTZ w 90% pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu  

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast pozostałe 10% pochodzą ze środków  

samorządu powiatowego.  

Corocznie w swoim planie finansowym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych ustala roczny koszt utrzymania jednego uczestnika w warsztacie.  

Nadzór merytoryczny nad działalnością warsztatów sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie.  

  

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

rehabilitacyjnych. 

 

Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączonej z elementami  

wypoczynku. Jego głównym celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników między innymi przez nawiązywanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu. W turnusach mogą uczestniczyć osoby 

niepełnosprawne w wieku: powyżej 16 roku życia, posiadające ważne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez organ ZUS oraz dzieci do 

ukończenia 16 roku życia, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane 

przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wysokość 

dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Im jest on wyższy, tym 

wyższe dofinansowanie. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych stopni 

niepełnosprawności oraz opiekunów osób niepełnosprawnych mają swoje uregulowania             

w przepisach prawnych i wynoszą odpowiednio:  

- 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  

i niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 

lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;  

- 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osób z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności;  
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- 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osób posiadających lekki stopień 

niepełnosprawności;  

- 18 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie  

pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności i dla opiekuna 

osoby niepełnosprawnej; 

- 35 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej znajdującej się w trudnej  

sytuacji życiowej.  

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne            

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów.  

 

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne mogą ubiegać 

się również o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny może wynosić do 60 % wartości tego sprzętu, natomiast wysokość 

dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:  

• do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie  

odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;  

• do 150% sumy kwot limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego 

osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli suma zakupu jest 

wyższa, niż ustalony limit. W ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze osoby niepełnosprawne najczęściej ubiegają się o przyznanie dofinansowania 

do zakupu aparatów słuchowych, aparatów ortopedycznych, pieluchomajtek, wszelkiego 

typu protez kończyn i protez piersi, obuwia ortopedycznego, gorsetów ortopedycznych czy 

też wózków inwalidzkich.  

  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się                     

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.  

 

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane są 

również na dofinansowanie likwidacji różnego typu barier funkcjonalnych, które ograniczają, 

czasami wręcz uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie.  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą uzyskać osoby niepełnosprawne,  

które mają trudności w poruszaniu się, natomiast dofinansowanie barier w komunikowaniu 

się i technicznych osoby niepełnosprawne, o ile jest to uzasadnione potrzebami 

wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów 

przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do posiadania udziału własnego                            

w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usług.  
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Łączna kwota otrzymana z PFRON w ciągu 7 lat - 10 078 178,00 zł 

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Środki przekazane przez PFRON 1 497 679,00 1 882 653,00 1 465 405,00 1 222 473,00 1 219 940,00 1 552 122,00 1 237 906,00

Środki przekazane 
przez PFRON

średnia – 1 439 739,71 zł z 7 lat 

Wykres nr 1.  Dane o środkach otrzymanych przez Powiat    

        Białogardzki z PFRON w latach 2007-2013 
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TAB.6.Wykaz szczegółowy podziału środków na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną przekazane algorytmem dla Powiatu 

Białogardzkiego w latach 2007-2013. (Dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie) 

RODZAJ ZADANIA ROK 

Rehabilitacja zawodowa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Łącznie za okres 

7 lat 

Dokonywanie zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na 

adaptację pomieszczeo zakładu pracy 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 

szczególności poniesionych w związku z 

przystosowaniem tworzonych lub 

istniejących stanowisk pracy dla tych 

osób, stosownie do potrzeb 

wynikających z ich niepełnosprawności 

(art. 26 ust. 1 pkt 1) 

 

- - - - - - - 
- 

 

Dokonywanie zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na 

adaptację lub nabycie urządzeo 

ułatwiających osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie pracy lub funkcjonowanie 

w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b) 

- - - - - - - 
- 
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Dokonywanie zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na 

zakup i autoryzację oprogramowania na 

użytek pracowników 

niepełnosprawnych oraz urządzeo 

technologii wspomagających lub 

przystosowanych do potrzeb 

wynikających z ich niepełnosprawności 

(art. 26 ust. 1 pkt 1 c) 

- - - - - - - 
- 

 

Dokonywanie zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na 

rozpoznanie przez służby medycyny 

pracy potrzeb, o których mowa w pkt. 1-

1c ust.1 art. 26 (art.26 ust. 1 pkt 2) oraz 

zobowiązania z tytułu kosztów 

wynagrodzeo i składek na ubezpieczenie 

społeczne 

- - - - - - - 
- 

 

Dokonywanie zwrotu kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26 e) 

- 125 000,00 15 551,00 36 590,00 40 000,00 30 000,00 - 247 141,00 

 

Udzielenie osobom niepełnosprawnym 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej (art.12a) 

- 75 000,00 127 653,92 43 500,00 - 75 000,00 37 000,00 358 153,92 

Id: 9EBED699-0E35-4EFF-99AF-AF340CA8D3D3. Uchwalony Strona 19



Program Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 2014-2020 
19 

 

Finansowanie wydatków na instrumenty 

i usługi rynku pracy określone w ustawie 

o promocji w odniesieniu do osób 

niepełno-sprawnych zarejestrowanych 

jako poszukujące pracy niepozostające 

w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 (art. 

35a ust 1 pkt 6a) 

178,00 11 498,00 8 902,08 21 013,00 5 982,00 13 777,00 9 032,89 70 382,97 

Udzielenie dofinansowania do 

wysokości 50% oprocentowania 

kredytów bankowych, zaciągniętych 

przez osoby niepełnosprawne na 

kontynuowanie działalności 

gospodarczej lub prowadzenie własnego 

lub dzierżawionego gospodarstwa 

rolnego (art. 13) 

- - - - - - - 

 

- 

 

Dokonywanie zwrotu kosztów 

zatrudnienia pracowników poma- 

gających pracownikom niepeł- 

nosprawnym w pracy (art. 26 d) 

- - - - - - - 

 

- 

Dokonywanie zwrotów kosztów 

poniesionych przez pracodawcę na 

szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych (art. 41) 

- 1 359,00 - - - - - 1 359,00 

Finansowanie kosztów szkolenia i 

przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych (art. 40) 

7 029,00 4 830,00 - - - - - 

 

11 859,00 

Razem   688 895,89 
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Rehabilitacja społeczna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Łącznie za okres 

7 lat 

Zobowiązania dotyczące 

dofinansowania kosztów działania 

warsztatów terapii zajęciowej art. 35 ust 

1 pkt 8  

(kwota na dwa warsztaty) 

670 700,00 694 700,00 739 800,00 739 800,00 739 800,00 739 800,00 813 780,00 5 138 380,00 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych: 

-osoby dorosłe  

 

-dzieci 

 

 

92 860,00 

 

34 293,00 

 

 

98 144,00 

 

33 518,00 

 

 

85 015,00 

 

32 537,00 

 

 

60 000,00 

 

18 914,00 

 

 

37 827,00 

 

29 941,00 

 

 

121 810,00 

 

48 228,00 

 

 

34 929,00 

 

30 649,00 

 

 

530 585,00 

 

228 080,00 

Dofinansowanie likwidacji barier: 

-architektonicznych, 

-w komunikowaniu się, 

-technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych 

 

216 151,00 

55 000,00 

25 000,00 

300 518,00 

111 920,00 

37 764,00 

 

46 000,00 

16 000,00 

22 245,00 

 

60 844,00 

8 480,00 

9 640,00 

27 131,00 

6 000,00 

9 424,00 

98 486,00 

15 936,00 

11 799,00 

49 781,00 

6 000,00 

6 884,00 

 

798 911,00 

219 336,00 

122 756,00 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

128 401,00 119 824,00 98 203,00 89 967,00 91 204,00 110 012,00 86 771,00 724 382,00 
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Dofinansowanie zapotrzebowania na 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

- osoby dorosłe  

- dzieci 

- instytucje ( sprzęt rehabilitacyjny) 

 

 

 

 

159 649,00 

77 246,00 

31 172,00 

 

 

194 528,00 

53 230,00 

20 820,00 

 

 

 

 

 

173 299,00 

61 970,00 

1 199,00 

 

 

 

 

81 346,00 

31 269,00 

1 110,00 

 

 

183 823,00 

38 856,00 

9 952,00 

 

 

 

223 341,00 

40 933,00 

3 000,00 

 

 

132 271,00 

29 801,00 

- 

 

1 148 257,00 

333 305,00 

67 253,00 

Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art. 

35a ust. 1 pkt 9 c) 

 

- - 37 030,00 20 000,00 - 20 000,00 - 77 030,00 

Razem  9 388 275,00 

Łącznie zrealizowane rehabilitacja 

zawodowa i społeczna 

 
10 077 170,89 
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Wykres nr 2. Analiza realizowanych zadań w zakresie likwidacji barier architektonicznych,                                  

w komunikowaniu się  i technicznych w latach 2007-2013 

Wykres nr 3. Analiza realizowanych zadań w zakresie sport kultura, rekreacja i turystyka  

w latach 2007-2013. 
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Wykres nr 4. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych dla dzieci i dorosłych w latach 2007-2013. 

 

 

Wykres nr 5. Analiza realizowanych zadań w zakresie dofinansowania do turnusów   

rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych w latach 2007-2013. 
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TAB. NR.7.Udzielona pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Białogardzkim w latach 2007-2013.  

(Dane Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie) 

 

rok 
 

 
sport, kultura, rekreacja                           

i turystyka 
turnusy rehabilitacyjne 

likwidacja 
barier 

architekto-
nicznych 

likwidacja 
barier 
techni-
cznych 

 
likwidacja 
barier w 
komuni-

kowaniu się 

likwidacja barier 
architekto-
nicznych, 

technicznych                  
i w komuni-
kowaniu się 

 
przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dzieci i dorośli 
 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

liczba 
złożonych 
wniosków 

liczba osób 
ubiegających się 
o dofinansowanie 

z opiekunami 

przyznane 
dofinansowania 

liczba osób 
korzystają-

cych z 
pomocy 

liczba 
osób 

korzysta-
jących z 
pomocy 

liczba osób 
korzysta-
jących z 
pomocy 

łączna liczba 
złożonych 
wniosków 

złożone 
wnioski 

wypłacone 
dofinansowania 

dzieci i 
młodzieży 
niepełno-
sprawna 

2007 579 32 277 196 30 25 30 171 323 298 115 

2008 508 29 288 232 45 29 59 169 393 258 106 

2009 1155 27 321 184 11 21 8 100 302 327 68 

2010 1378 31 278 104 16 8 6 135 365 301 62 

2011 1234 30 272 92 6 4 3 85 395 357 54 

2012 1532 39 276 234 21 12 10 124 494 437 58 

2013 1125 29 213 81 12 7 4 92 484 341 46 

Łącznie 7511 217 1925 1123 141 106 120 876 2756 2319 509 
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 Analiza porównawcza wysokości środków przekazywanych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2007-2013 dla naszego Powiatu na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pokazuje znaczne ograniczenie możliwości 

zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych na teranie naszego Powiatu, zwłaszcza                          

w ostatnich dwóch latach. Dotyczy to zarówno potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej jak i zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.   

 Jak wynika z wykresów 2-5 i przedstawionej powyżej tabeli nr 7 rok 2008 pozwalał na 

zaspokojenie potrzeb naszych beneficjentów w dostatecznej mierze. Natomiast lata 2010 i 2011 

to ogromny spadek przekazywanych środków dla naszego Powiatu. Sytuacja ta spowodowała, iż 

wiele zadań i programów nie było w pełni realizowanych, co dla naszego Powiatu obciążonego 

wysokim poziomem bezrobocia, a przy tym znacznymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

stanowiło i nadal stanowi poważny problem. 
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III.3 Rehabilitacja zawodowa. 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania 

odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania                             

z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Celem rehabilitacji 

zawodowej jest ograniczanie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych bezrobotnych                           

i poszukujących pracy. 

 
TAB.NR.8. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH (dane MPIPS-01 stan na grudzień 2013) 

 

Wyszczególnienie 
 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

Bezrobotni 
którzy 

 podjęli pracę 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem 
w tym z prawem 

do zasiłku 

w miesiącu sprawozdawczym 
 

w końcu miesiąca 
sprawozdawczego 

razem kobiety razem kobiety razem  kobiety razem kobiety 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem 598 232 249 137 5017 2390 831 385 

w tym niepełnosprawni 31 8 10 3 242 113 40 21 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, których źródłem finansowania są środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane według algorytmu samorządom.  

Do zadań tych należy: 

 

 dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

 udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

 finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie                         
o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy niepozostające w zatrudnieniu, 

 udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej 
lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 

 dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy 

 dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych,- finansowanie kosztów szkolenia                                   
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 
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III.4 Rehabilitacja lecznicza. 

 Rehabilitacja lecznicza jest jednym z najbardziej pożądanych świadczeń medycznych. 

Starzejące się społeczeństwo i znaczny postęp nauk medycznych w zakresie chorób układu 

krążenia i chorób zwyrodnieniowych oraz onkologicznych powoduje znaczne wydłużenie życia,             

a w konsekwencji stale rosnące zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne. Powiat 

Białogardzki realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych  Jednostkach Armii 

Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie”. Centrum Rehabilitacyjne jest nowoczesną 

jednostką Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Świadczy usługi w zakresie rehabilitacji 

neurologicznej, reumatologicznej, pourazowej, poudarowej, chorób zwyrodnieniowych stawów 

oraz zespołów bólowych kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii. Dysponuje 

nowoczesnym sprzętem medycznym oraz wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. 

Oferuje szeroki zakres usług z zakresu kinezyterapii, masażu leczniczego oraz fizykoterapii. 

Bogato wyposażona baza zabiegowa umożliwia korzystanie z wielu rodzajów zabiegów 

fizykalnych, hydroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii. Centrum Rehabilitacji jest 

wyposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny: komory i urządzenia do krioterapii, 

laseroterapii, magnetoterapii, hydroterapii z basenem i wannami rehabilitacyjnymi, aparaty do 

terapii prądami diadynamicznymi i interdynamicznymi, aparat do terapii impulsywnym polem 

wielkiej częstotliwości, aparat do jonoforezy. 

W latach 2007-2013 zrealizowano następujące zadania: 

- Projekt po nazwą „Doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Szpitala Powiatowego                               
w Białogardzie w sprzęt do rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych” polegał na zakupie 
urządzeń i sprzętu do prowadzenia rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych. Projekt ten 
realizowany był w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”, 
współfinansowany środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz środkami własnymi Szpitala - 89 435,98 zł; 
 
- zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego CORDA oraz oddziału 
wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie – 142 400,00 zł. 
Zakupiono między innymi: 

1. wannę z podnośnikiem, 
2. aparat do sekwencyjnego masażu z osprzętem, 
3. aparat do terapii laserowej z sondą punktową i laserową, 
4. zestaw do elektroterapii i elektrodiagnostyki, 
5. UGUL kabina z osprzętem, 
6. urządzenie do treningu czynnego i biernego kończyn górnych i dolnych; 

- zwiększenia dostępności świadczeń opieki długoterminowej dla pacjentów  i zwiększenia z tego 

tytułu dochodów Szpitala w konsekwencji wzrostu poziomu kontraktowania świadczeń przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia poprzez zwiększenie liczby łóżek z 40 do 45 w komórce 

organizacyjnej „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Corda”. 
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III.5 Realizacja projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. 

1. Projekt systemowy "Rodzina Razem". 

Od 2008 roku prowadzony jest w naszym powiecie projekt systemowy w ramach POKL,                      

w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie jest liderem.  Projekt realizowany 

jest jako projekt systemowy organizowany w ramach działań upowszechniających aktywną 

integrację. Skierowany jest on do rodzin zasługujących na pomoc ze strony systemu, który 

powinien wspierać dążenia zwalczania dysfunkcji stanowiących bariery w prawidłowym 

funkcjonowaniu każdej rodziny. Realizatorami tego przedsięwzięcia rozciągniętego w działaniach 

na cały powiat białogardzki jest sześć instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 

Białogardzie Lider projektu, oraz instytucje partnerskie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Białogardzie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie, Gminne Ośrodki Pomocy 

Społecznej z Tychowa i Białogardu,                     a także Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 

budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Beneficjentami projektu są klienci pomocy społecznej: przedstawiciele rodzin zastępczych, osoby 

niepełnosprawne, usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych                    

i rodzin zastępczych oraz osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zamieszkujący powiat Białogard.  

W ramach projektu beneficjenci są objęci poradnictwem specjalistycznym tj.: pedagoga, 

prawnika, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego mają także możliwość uczestnictwa                     

w różnego rodzaju działaniach o charakterze środowiskowym. Uczestnicy otrzymują również 

wsparcie w formie zasiłków celowych na zakup np. sprzętu gospodarstwa domowego. Wszyscy 

beneficjenci znajdowali się pod opieką dodatkowych pracowników socjalnych, zatrudnionych na 

potrzeby projektu. Działania podjęte w ramach projektu miały wpływ na wzrost aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych, na poprawę materialną i bytową beneficjentów, podniesienie 

motywacji do działania i zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości. 

 

2. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II 

 

 Celem powyższego Programu jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Wyrównywanie szans rozwojowych 

grup społecznych i obszarów geograficznych odbywa się głównie poprzez eliminację barier 

stojących na przeszkodzie zwiększania mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej oraz 

zapewniania równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej mającej podstawowe 

znaczenie dla kształtowania konkurencyjności kraju 

(transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury), a także dostępu do podstawowych usług 

publicznych.  

Priorytetowymi kierunkami programu są między innymi: rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie 

obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. 
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Starostwo Powiatowe  w Białogardzie w 2013 roku w ramach Programu Wyrównywania Różnic 

Między Regionami II otrzymało z PFRON dofinansowanie w wysokości 647 983,11 zł do 

następujących obszarów:  

 Obszar B - likwidacja barier architektonicznych - 185 000,00 zł, 

 Obszar D - likwidacja barier transportowych - 462 983,11 zł. 

 

W ramach realizacji obszaru D w/w projektu w 2012 roku zakupiono: 

- dwa miniautobusy do przewozu łącznie 32  osób niepełnosprawnych, w tym łącznie dwóch osób 

poruszających sie na wózku inwalidzkim; 

- mikrobus do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim. 

 

3. Aktywny Samorząd. 

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki 

społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany 

ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania 

na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne                 
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. 

Realizacja Programu " Aktywny Samorząd" przez Powiat Białogardzki: 

2012 rok  

środki wypłacone - 80.596,64 zł    

Środki przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego, zakup wózków elektrycznych, pomoc                   

w utrzymaniu sprawności posiadanego sprzętu, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

(dopłata do przedszkola i żłobka). 

 

2013 rok 

środki wypłacone - 120.593,86 zł 

Środki przeznaczono na zakup wózków elektrycznych, komputerów , dofinansowania szkoleń, 

dofinansowania kosztów nauki, opłatę czesnego i dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu.   
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III.6 Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 
 Szpital Powiatowy w Białogardzie, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie, 
 Powiatowy Dom Samopomocy  Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne  

w Białogardzie, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, 
 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Białogardzie, 
 Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, 
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie, 
 Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie, 
 ośrodki pomocy społecznej w gminach, 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA” w Białogardzie i „ISKIERKA” 

w Karlinie, 
 organizacje pozarządowe. 
  

 

III.7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Na terenie Powiatu Białogardzkiego funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działalność tych organizacji stanowi bardzo cenny 

element uzupełniający i wspierający wszelkie działania podejmowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 Polski Związek Niewidomych – Zarząd Koła w Białogardzie, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Rejon Białogard, 

 Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA” w Białogardzie, 

 Stowarzyszenie Serce Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i 

Poszkodowanej w Wypadkach Drogowych Oddział Terenowy w Białogardzie 

 Stowarzyszenie "Amicus", 

 Stowarzyszenie "Amazonka" Koło w Białogardzie, 

 Stowarzyszenie Pomocy „PRZYTULISKO”. 
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IV. Cele programu. 

 Dążenie do eliminacji wszelkich barier utrudniających osobom niepełnosprawnym równy 

dostęp do wszystkich dziedzin życia.         

 Cele Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych są spójne                       

z Powiatową  Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Białogardzkim na 

lata 2014-2020.  

 

IV.1 Cele strategiczne programu. 
  

 

OBSZAR NR 1: 

Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej osób 
niepełnosprawnych. 

 

OBSZAR NR 2: 

Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.  

 

OBSZAR NR 3: 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy . 

 

 

IV.2 Cele szczegółowe programu. 
 

OBSZAR NR 1:  

Poprawa dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej osób 
niepełnosprawnych 

 

Zadanie nr 1: 

Kontynuacja inwestycji wieloletniej  „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych 
Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie z oddziałami 
Szpitala Rejonowego w Białogardzie” 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Szpital Powiatowy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 
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Zadanie nr 2: 

Doposażenie oddziałów rehabilitacyjnych Szpitala Powiatowego w Białogardzie   
w sprzęt do rehabilitacji medycznej. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Szpital Powiatowy w Białogardzie. 

 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

OBSZAR NR 2: 

Umożliwienie pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.   

 

Zadanie nr 1: 

Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Realizatorzy: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 
Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie, Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 2:  

Organizowanie spotkań osób niepełnosprawnych w celu wzajemnej wymiany 
doświadczeń, wspólnego rozwiązywania problemów i spędzenia wolnego czasu. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 

 Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 
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Zadanie nr 3: 

Organizowanie kiermaszów i wystaw twórczości osób niepełnosprawnych. 
 
Realizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe. 
 
Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 4: 

Organizowanie  grup wsparcia i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych. 
 
Realizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie, organizacje pozarządowe. 
 
Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 5: 

Funkcjonowanie w Powiecie Białogardzkim wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  
 
Realizatorzy: 
 Starostwo Powiatowe w Białogardzie. 
 
Termin realizacji: 

2014 r. – 2020 r. 

 

Zadanie nr  6: 

Zwiększenie liczby uczestników  Powiatowego Domu Samopomocy Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. – 2020 r. 
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Zadanie nr 7: 

Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno 
– Kulturalne w Białogardzie. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie,  Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. – 2020r. 

 

Zadanie nr 8:  

Realizacja zadań ustawowych, m. in.:  

 
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt   

rehabilitacyjny dla osób indywidualnych, 

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

- udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

- finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w 

odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 

niepozostające w zatrudnieniu, 

- udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, 

zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub 

prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 

- dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym w pracy, 

- dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych 

osób niepełnosprawnych, 

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 

- zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 
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Realizatorzy: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Starostwo Powiatowe w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 9: 

Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Realizatorzy: 

Samorząd województwa, samorząd powiatowy, samorządy gminne.  

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 10: 

Udzielanie informacji dotyczących praw, ulg i uprawnień przysługujących osobom 
niepełnosprawnym. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie, Powiatowy Dom 
Samopomocy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 11: 

Świadczenie usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 
Białogardzkiego. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, samorządy gminne, organizacje pozarządowe. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020r. 
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Zadanie nr 12: 

Rozwijanie bazy danych o osobach niepełnosprawnych z terenu Powiatu Białogardzkiego. 
 
Realizatorzy: 
 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie. 
 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

OBSZAR NR 3 : 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejścia na rynek pracy 

 

Zadanie nr 1: 

Propagowanie informacji wśród pracodawców o programach wspierających zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych.  
 
Realizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 
 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 2: 

Poradnictwo  zawodowe, organizowanie szkoleń i staży zawodowych dla osób 
niepełnosprawnych w celu łatwiejszego zdobycia pracy. 
 
Realizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie , Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie. 
 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 3: 

Promowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika. 
 
Realizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie, 
organizacje pozarządowe. 
 

Termin realizacji: 

2007 r. - 2013 r. 
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Zadanie nr 4: 

Wspieranie osób niepełnosprawnych w tworzeniu spółdzielni socjalnych. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, organizacje pozarządowe. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 

 

Zadanie nr 5: 

Dofinansowanie do tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, oraz do 
zakładania działalności gospodarczej. 

 

Realizatorzy: 

Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, 
Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie. 

Termin realizacji: 

2014 r. - 2020 r. 
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V.  Źródła finansowania. 

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych będzie finansowany                        

z następujących źródeł:   

-     środków budżetu państwa na ogólnopolskie programy wspierające osoby niepełnosprawne, 

- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznawanych 

corocznie algorytmem samorządowi powiatowemu, 

- środków pozyskanych w ramach realizacji programów celowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

- środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego, 

- środków z budżetów samorządów terytorialnych (powiat, gmina), 

- wkład własny organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i innych Beneficjentów, 

- środków realizatorów poszczególnych działań (Samorządu powiatowego, Samorządów 

gminnych, organizacji pozarządowych, pracodawców, innych), 

- Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego. 

 

VI. Monitorowanie i ewaluacja. 

Program poddany jest monitorowaniu, polegającemu na systematycznym  zbieraniu oraz 

analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na jego temat  w aspekcie finansowym              

i rzeczowym. Monitorowanie ma na celu zapewnienie prawidłowości realizacji programu, bieżące 

wykrywanie nieprawidłowości oraz ich korygowanie. 

Ewaluacja programu to ocena jakości realizacji programu ( jego faktycznych efektów )                                    

w stosunku do założeń. Odnosi się to do efektów długoterminowych, zawartych w celach 

programu.  

   Na ocenę programu znaczący wpływ ma czynnik społeczny – ocena środowisk osób 

niepełnosprawnych. 

   Zadanie monitorowania programu oraz jego ewaluacji przypada Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białogardzie oraz Starostwu 

Powiatowemu w Białogardzie. 
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VII. Zakooczenie. 

Program zawiera kierunkowy plan działania na lata 2014 – 2020 skierowany  

do niepełnosprawnych mieszkaoców Powiatu Białogardzkiego oraz osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających w imieniu i na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Jego celem jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych  

w życiu społecznym poprzez wyrównywanie szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie 

przysługują pozostałym obywatelom. 

Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych 

w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i sportowym oraz podnoszenia świadomości osób 

niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw. 

 

 

 

 

Opracował i sporządził: 

Leszek Bugalski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zadaniem Powiatu
Białogardzkiego w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnych jest opracowanie i realizacja, zgodnych
z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na
rzecz osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania.

Mając powyższe na uwadze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie przedstawia do
zatwierdzenia Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białogardzkim na lata 2014 –
2020.

Opracował:

Grzegorz Łysiak – NaczelnikWydziałuSpraw Społecznych i Rozwoju.
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