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 Szanowni Państwo

Integracja Polski z Unią Europejską otworzyła przed Polską ogromne szanse awansu gospodar-
czego i społecznego. Integracja z Unią to nie tylko wzrost gospodarczy, rozwój przedsiębior-
czości, ale również możliwość podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

Transformacja społeczno-gospodarcza rozpoczęta w 1989 r. przyniosła ze sobą ogromne kosz-
ty społeczne w postaci wysokiego bezrobocia, generującego ubóstwo i zjawiska patologiczne. 
Wśród grup zepchniętych na margines znalazły się przede wszystkim grupy najsłabsze: osoby 
z niskim poziomem wykształcenia, osoby utrzymujące się ze świadczeń społecznych, samotne 
matki oraz osoby niepełnosprawne. Lata zaniedbań ze strony państwa w stosunku do tych grup 
spowodowały trwałe ich wyizolowanie z rynku pracy, a w przypadku osób niepełnosprawnych 
– wyizolowanie z życia społecznego. Osoby niepełnosprawne często nie podejmują żadnej pra-
cy, nie wychodzą z domu. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Lud-
ności w 2002 roku wskazują, iż liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi 5 455 700, sta-
nowiąc 14,7% ludności kraju. Zatem co siódmy mieszkaniec naszego kraju jest osobą niepeł-
nosprawną prawnie, czyli posiadającą odpowiednie, aktualne orzeczenie lub niepełnosprawną 
biologicznie, czyli nieposiadającą orzeczenia, ale odczuwającą całkowicie lub poważnie ograni-
czoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych. W powiecie gliwickim liczba osób 
prawnie oraz biologicznie niepełnosprawnych wyniosła w 2002 roku 12 209, stanowiąc około 
10% ludności powiatu.

Narodowy Spis Powszechny wykazał również, iż osoby niepełnosprawne są znacznie gorzej wy-
kształcone niż osoby pełnosprawne, a poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 
był w 2002 roku prawie trzykrotnie niższy od ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są zapewne złożone i wymagają podjęcia kompleksowych 
działań w kierunku przełamania stereotypów, zarówno ze strony pracodawców, jak i osób nie-
pełnosprawnych. Z jednej strony orzeczenie o niepełnosprawności przysparza osobom niepeł-
nosprawnym szereg ograniczeń, nie pokazując możliwości rozwoju, co prowadzi często do ich 
społecznego samowykluczenia. Z drugiej strony mamy niechęć i obawy pracodawców przed 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, wynikające często z braku znajomości problematyki 
niepełnosprawności.

Skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych wymaga zatem pod-
jęcia kompleksowych, wielostronnych działań w kierunku przełamywania stereotypów, uprze-
dzeń i aktywizowania osób niepełnosprawnych. Możliwość współfi nansowania działań tego 
typu zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i w jego ramach realizowany Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki (POKL). Nadrzędnym celem tego programu jest umożliwienie pełnego 
wykorzystania zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyj-
nego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejsze-
nie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa 
oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia prze-
widzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane 
z rozwojem kapitału ludzkiego, zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Jest 
to pojęcie oznaczające zasób wiedzy, umiejętności oraz możliwości każdego człowieka i społe-
czeństwa jako całości, określające predyspozycje do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz 
zdolności kreacji nowych rozwiązań.
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Powiat Gliwicki przystąpił w 2008 r. do realizacji projektu pod nazwą „Dobry start w samodziel-
ność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Spo-
łecznej. Projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

To właśnie w ramach tego projektu zaplanowano wydanie Informatora dla osób niepełnospraw-
nych. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i środowisk, w których funkcjo-
nują, a także do instytucji i organizacji współuczestniczących w rozwiązywaniu ich problemów. 
Jest skierowany również do osób, które podejmują decyzje związane z życiem społecznym i za-
wodowym mieszkańców naszego powiatu.

Naszym celem jest przekazanie Państwu informacji na temat nowych możliwości, jakie otwierają 
się przed osobami niepełnosprawnymi dzięki środkom fi nansowym z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz podanie wiedzy na temat najbliż-
szego otoczenia społecznego niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, związanego 
między innymi z edukacją, pomocą społeczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie naszego powiatu, w obszarze pomocy społecznej.

Ze względu na duże ograniczenie czasowe skupiliśmy się tylko na części tego otoczenia, planu-
jąc jednocześnie wydanie w następnym roku informatora dotyczącego pozostałych obszarów, 
w których funkcjonujemy, takich jak np. zdrowie, kultura, rozrywka.

Chcielibyśmy, aby Państwo współtworzyli z nami ten informator. W związku z tym będziemy 
wdzięczni za wszelkie uwagi, komentarze dotyczące zawartości, co pomoże nam w uzyskaniu 
wiedzy na temat Państwa oczekiwań.

Dziękujemy osobom, instytucjom i organizacjom zaangażowanym w wydanie tego informatora. 
Wszystkim korzystającym z niego życzymy, aby zawarte tu informacje pomogły w pokonywaniu 
barier, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny w swoim codziennym 
życiu.

Być może wiedza zawarta w tym informatorze wskaże nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobie-
nia, aby osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny mogły funkcjonować, mając takie same szanse 
i możliwości jak wszyscy. 

Liczymy na to, że przyczyni się on do wyzwolenia w nas wszystkich aktywności skierowanej na 
chęć zmiany naszego otoczenia społecznego, tak aby przed osobami niepełnosprawnymi otwie-
rały się nowe przestrzenie, dające im możliwość pełniejszego życia społecznego i zawodowe-
go.

W imieniu zespołu redakcyjnego

Barbara Terlecka-Kubicius
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

W
STĘP

6



PROGRAM 
OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  

 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
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1.1  EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Środki fi nansowe Unii Europejskiej są gromadzone przez państwa członkowskie i przekazywane 
do unijnego budżetu. Środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Znaczna część przy-
chodów do budżetu unijnego zależna jest od poziomu gospodarczego krajów członkowskich. 
Oznacza to, że państwa bogatsze wpłacają do Unii Europejskiej więcej niż kraje biedniejsze, lecz 
nie otrzymują w zamian więcej dotacji. Przykładowo, Polska należy do tych państw, które wpła-
cają znacznie mniej niż otrzymują od Unii.

W 2007 r. z budżetu Unii Europejskiej trafi ło do Polski 7,8 miliarda euro, a po odliczeniu wpłaco-
nej składki otrzymaliśmy około 5,1 miliarda euro. Zatem kwota wpłacanych przez Polskę składek 
do budżetu Unii Europejskiej stanowi 1/4 tego, co otrzymujemy w formie dotacji.

Szacuje się, że w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej 87 miliardów euro, a do jej 
budżetu wpłaci jedynie 22 miliardy.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
Fundusz ten wspiera politykę społeczną i fi nansuje działania państw członkowskich w zakresie 
przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

W Polsce Europejski Fundusz Społeczny współfi nansuje projekty społeczne, do których zalicza 
się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Program ten wdrażany będzie w przedziale cza-
sowym 2007-2013.

Wysokość środków fi nansowych przewidzianych na realizację tego programu to 11,5 miliarda 
euro, z czego 85% tj. 9,7 miliarda euro to środki fi nansowe Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, zaś pozostałą część funduszy stanowią środki krajowe.

1.2  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
Celem POKL jest umożliwienie pełnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez wzrost za-
trudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprawę stanu 
zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie 
obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych pań-
stwa.

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyspieszy rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski, zatrudnienie, a przez to wpłynie na zwiększenie spójności społecznej z krajami Unii Eu-
ropejskiej.

Program stanowi odpowiedź na  wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europej-
skiej, w tym także przed Polską, stawia Strategia Lizbońska. Celem tych wyzwań jest uczynienie 
z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do inwestowania i podejmowania pracy, rozwijanie wie-
dzy i innowacji oraz tworzenie trwałych stanowisk pracy.

Polskie programy operacyjne, w szczególności Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013 uwzględniają w planowanych działaniach i projektach odpowiedź na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych. Głównym celem nowej polityki wobec osób niepełnosprawnych jest tworze-
nie społeczeństwa otwartego i dostępnego dla wszystkich. Odwołuje się ona do praw człowieka 
i opiera na pojęciu prawa oraz poszanowaniu różnic indywidualnych.
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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI SKŁADA SIĘ Z DZIESIĘCIU PRIORYTETÓW.
Priorytet VII Promocja aktywnej integracji społecznej – obejmuje działania polityki inte-
gracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy, 
a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do 
wejścia na rynek pracy i integracji z tym rynkiem.

W ramach tego Priorytetu, w Działaniu 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, reali-
zowane są projekty systemowe.

Projekty realizowane w trybie systemowym dotyczą przede wszystkim działań wynikających 
z przypisanych im zadań ustawowych. Wzbogacają przez to ofertę usług kierowanych do bene-
fi cjenta pomocy społecznej.

W Działaniu 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowane są  następujące 
projekty systemowe:

 projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej - Poddziałanie 7.1.1;

 projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez powia-
towe centra pomocy rodzinie - Poddziałanie 7.1.2;

 projekt systemowy w zakresie podnoszenia kwalifi kacji kadr pomocy i integracji społecz-
nej oraz specjalistycznego doradztwa, którego benefi cjentem systemowym są regionalne 
ośrodki polityki społecznej - Poddziałanie 7.1.3.

Celem  Działania 7.1 jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i  umożliwianie do-
stępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności 
funkcjonowania instytucji pomocy społecznej.

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia oraz oddzia-
ływań skierowanych na ich integrację ze społeczeństwem. Oddziaływania te to przede wszyst-
kim kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych, wspieranie samodzielności oraz zdoby-
wania i podnoszenia kwalifi kacji zawodowych.

Projekty systemowe w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez po-
wiatowe centra pomocy rodzinie (Poddziałanie 7.1.2), są adresowane do osób korzystających 
z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności 
należących do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:

 Osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

W tym przypadku do osób niepełnosprawnych będą skierowane projekty związane z rozwo-
jem form aktywnej integracji poprzez indywidualne programy integracji oraz lokalne programy 
aktywności, obejmujące: wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez zatrudnienie 
socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi o charakterze edu-
kacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy, 
pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy, rozwój no-
wych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umożliwiających integrację zawodo-
wą i społeczną osobom ze specyfi cznymi trudnościami na rynku pracy oraz wsparcie działań 
na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym rozwoju działań 
warsztatów terapii zajęciowej).
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POWYŻSZE DZIAŁANIA BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY 
RODZINIE.

 Uchodźcy i cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany oraz cudzoziemcy posia-
dający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

 Osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki, 
o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawo-
dową i społeczną.

Podstawą udziału w projekcie systemowym, po spełnieniu wymogów merytorycznych, jest 
przygotowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wniosku o dofi nansowanie projektu. 
Wnioski te są składane co roku, począwszy od 2008 r. do 2013 r. w Instytucji Pośredniczącej.

Projekt zawarty we wniosku musi obejmować formy aktywnej integracji oraz upowszechnianie 
aktywnej integracji i pracy socjalnej, w ramach których można stosować i fi nansować zestaw 
instrumentów o charakterze aktywizacyjnym.

W dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady przygotowania, realizacji i rozli-
czania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 25 lutego 2008 r. zostały wyróżnione i omówione cztery grupy 
instrumentów aktywnej integracji:

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej

4. Instrumenty aktywizacji społecznej

(www.mrr.gov.pl – zakładka Programy Operacyjne na lata 2007-2013/Kapitał ludzki/)

1.3  PROJEKT „DOBRY START W SAMODZIELNOŚĆ”
W 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, rozpoczęło realizację projektu „Dobry start w samodzielność”. Jednym z głównych 
zadań PCPR w ramach tego projektu jest dążenie do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych poprzez działania w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Nazwa projektu „Dobry start w samodzielność” obowiązuje do czasu zakończenia Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. do 2013 r., co potwierdza umowa o realizacji projektu zawarta 
pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Powiatem Gliwickim.

Złożony w 2008 r. wniosek w Instytucji Pośredniczącej, tj. Urzędzie Marszałkowskim w Kato-
wicach, został dofi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
516 076,00 zł. Środki własne przeznaczone na realizację w/w projektu wynoszą 60 542,00 zł, za-
tem koszt całego przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 576 618,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfi nansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, fi nansowane są koszty zatrudnienia pracownika socjalnego przyjętego 
w charakterze doradcy osób niepełnosprawnych, a także prawnika udzielającego porad praw-
nych dla osób niepełnosprawnych. Pieczę nad prawidłową realizacją projektu sprawuje koordy-
nator projektu oraz asystent koordynatora, których koszty zatrudnienia również refundowane są 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W ramach projektu „Dobry start w samodzielność” zawarto 20 umów z osobami niepełnospraw-
nymi, które objęto następującym wsparciem:

 Dofi nansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na zasadach określonych 
przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych i rozporządzenia o turnusach rehabilitacyjnych. Koszt przekraczający dofi nan-
sowanie ze środków PFRON zostanie pokryty ze środków projektu. Turnus rehabilitacyjny 
będzie realizował program z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 Udział w szkoleniach podnoszących kwalifi kacje i kompetencje zawodowe. Oferty szkolenio-
we wybrano spośród fi rm szkoleniowych specjalizujących się w szkoleniach osób niepełno-
sprawnych, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji benefi cjentów.

Poza osobami niepełnosprawnymi adresatami projektu „Dobry start w samodzielność” są wy-
chowankowie rodzin zastępczych i placówek. Dla tej grupy benefi cjentów w ramach projektu 
przygotowano szeroką ofertę działań mających na celu przygotowanie ich do świadomego i ak-
tywnego wkroczenia na rynek pracy. Cele te osiągane są poprzez:

–  organizowanie czterech weekendowych wyjazdów warsztatowych, podczas których 
odbywają się treningi umiejętności psychospołecznych i aktywnego poszukiwania 
pracy;

– podnoszenie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifi kacji;

– indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego oraz prawnika.

Realizacja projektu „Dobry start w samodzielność” przewidziana jest na kolejne lata, aż do 2013 
roku. Tak jak w 2008 r., każdego roku będą przygotowywane i składane w Instytucji Pośredni-
czącej, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wnioski o dofi nansowanie projektu „Dobry 
start w samodzielność”.

Informacje na temat realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie 
internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach www.pcprgliwice.ovh.org.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

         

  44–100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17, pokój 90 (parter)

  tel.: (032) 332 66 16 - 17

    fax.: (032) 332 66 16

   pcpr_gliwice@wp.pl 

   www.pcprgliwice.ovh.org 

2.1  INFORMACJE OGÓLNE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (w skrócie PCPR) działa jako jednostka pomo-
cy społecznej Powiatu Gliwickiego. 

Obszarem działania PCPR w Gliwicach jest teren Powiatu Gliwickiego (gminy i miasta: Gierałtowi-
ce, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek , Wielowieś).

Celem działania PCPR jest zintegrowanie pomocy rodzinie w jej trudnych momentach rozwoju. 
Ta pomoc jest niesiona przez wiele organizacji. PCPR pełni rolę koordynatora i łącznika pomię-
dzy ośrodkami pomocy społecznej, regionalnym ośrodkiem polityki społecznej, urzędem woje-
wódzkim i organizacjami pozarządowymi.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać w PCPR z następujących form pomocy:

 udzielanie informacji przez pracowników działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o pra-
wach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;

 udzielanie długoterminowej pomocy specjalistycznej w sytuacjach kryzysowych, w tym 
wsparcia psychologicznego, terapii indywidualnej i rodzinnej, konsultacji lekarza psychiatry;

 udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz z zakresu pracy socjalnej w ra-
mach pomocy specjalistycznej.

Bezpłatną pomoc prawną, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego, 
mieszkańcy powiatu ziemskiego mogą otrzymać po wcześniejszym zarejestrowaniu się w se-
kretariacie.

2.2  ZADANIA USTAWOWE PCPR
 Rehabilitacja i pomoc dla osób niepełnosprawnych:

– dofi nansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

– dofi nansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych;

– dofi nansowanie likwidacji barier (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się) utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;

– współpraca w realizacji specjalnych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (udzielanie informacji, wydawanie wniosków, pomoc w ich 
wypełnianiu);

– dofi nansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
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– dofi nansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

– opracowywanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudniania oraz przestrze-
gania praw osób niepełnosprawnych;

– współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami poza-
rządowymi oraz fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

– podejmowanie działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności.

 Pomoc instytucjonalna i środowiskowa:
– prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgmin-

nym;

– udzielanie poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych;

– współpraca z organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi, kościołami i związ-
kami wyznaniowymi, działającymi na polu pomocy społecznej.

 Pomoc rodzinie i dziecku:
– zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców przez organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, organizowanie 
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

– prowadzenie mieszkań chronionych, powiatowych ośrodków wsparcia, m.in. domów dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, przyznawanie pomocy pieniężnej na usa-
modzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomoc w integracji ze środowiskiem dla osób 
opuszczających różnego rodzaju ośrodki opiekuńcze, wychowawcze, wspierające;

– tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.

 Interwencja kryzysowa:
– udzielanie bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych;

– udzielanie informacji na temat miejsc, instytucji oraz organizacji, które niosą pomoc 
dla ofi ar przemocy, osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego, bytowego, pomocy 
prawnej czy schronienia.

PCPR prowadzi również szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz udziela 
pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

2.3  POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PCPR współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, która składa się 
z pięciu osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu, organiza-
cji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powia-
tów i gmin).

Powiatowa rada jest organem opiniodawczo-doradczym, którego zadaniem jest inspirowanie 
przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacji praw tych osób. Powiatowa rada opiniuje projekty powiatowych programów dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocenia realizację tych programów, a także opiniuje pro-
jekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób 
niepełnosprawnych.
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Osoba z niepełnosprawnością może korzystać z wielu ulg, świadczeń, uprawnień i projektów 
pod warunkiem posiadania odpowiedniego orzeczenia.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane dwoma różnymi ustawami, prowa-
dzone przez różne instytucje:

 orzecznictwo dla celów rentowych, które prowadzą lekarze orzecznicy ZUS oraz komisje le-
karskie ZUS;

 orzecznictwo dla celów pozarentowych, realizowane przez powiatowe lub miejskie zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 Uwaga: Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny, którzy podlegają lekarzom   
 rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
 (KRUS), a także tzw. służby mundurowe (policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny, 
 podlegające komisjom lekarskim MON lub MSWiA.

W 1997 r. wprowadzono orzekanie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Nie ma 
już komisji lekarskich ds. inwalidztwa i zatrudnienia przy ZUS. Nie ma też I, II i III grupy inwalidz-
twa, ale ci, których zaliczono do którejś z nich, nadal pozostali w świetle prawa osobami niepeł-
nosprawnymi i zachowali swoje uprawnienia – chyba że orzeczenie o ich inwalidztwie utraciło 
moc albo zostało zmienione.

3.1   ORZECZNICTWO O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 
  DLA CELÓW RENTOWYCH
Podstawa prawna:
–  Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
–  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzeka-

nia o niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 273, poz. 2711)

KTO ORZEKA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY DLA CELÓW RENTOWYCH?
Orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarz orzecznik ocenia stopień niezdolności do pracy. Wydaje on orzeczenie, na podstawie któ-
rego ZUS podejmuje decyzję w sprawie świadczeń rentowych.

Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek o rentę we właści-
wym terenowo oddziale ZUS (str. 61).

Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji 
w sprawie świadczeń (np. renty), do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolno-
ści do pracy.

NA PODSTAWIE JAKICH DOKUMENTÓW JEST WYDAWANE ORZECZENIE?
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej 
się o świadczenie oraz dokumentacji medycznej.



Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL i NIP, serię i numer 
dowodu osobistego lub paszportu;

 określenie celu wydania orzeczenia i wskazanie okoliczności, które lekarz orzecznik ma 
ustalić.

Do wniosku powinny być dołączone:

 zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się oso-
ba ubiegająca się o świadczenie (zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż mie-
siąc przed złożeniem wniosku o rentę);

 zaświadczenie z miejsca pracy – wywiad zawodowy zawierający charakterystykę rodzaju 
i miejsca pracy;

 dokumentacja medyczna i rentowa oraz inne dokumenty poświadczające stan zdrowia, 
a mające znaczenie dla wydania orzeczenia (np. poprzednie orzeczenie, zaświadczenie ze 
szpitala, karta badania profi laktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawo-
dowej).

Jeśli wymieniona powyżej dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, lekarz 
orzecznik może wydać orzeczenie na jej podstawie, bez konieczności przeprowadzania badania. 
Przed wydaniem orzeczenia lekarz orzecznik może zlecić uzupełnienie dokumentacji, w szcze-
gólności o opinię lekarza konsultanta lub psychologa albo o wyniki badań dodatkowych lub 
obserwacji szpitalnej.

O CZYM ORZEKA LEKARZ ORZECZNIK ZUS?
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy.

Oznacza to, że odpowiednio do stanu zdrowia, sprawności organizmu, wieku, zawodu, wykony-
wanej pracy, możliwości dalszego wykonywania pracy zarobkowej, a także do możliwości przy-
wrócenia zdolności do pracy przez leczenie, rehabilitację lub przekwalifi kowanie zawodowe, 
kwalifi kuje osobę jako:

 całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji;

 całkowicie niezdolną do pracy (osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek 
pracy);

 częściowo niezdolną do pracy (osoba częściowo niezdolna do pracy to taka, która w znacz-
nym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifi kacji).

Uwaga:  Paradoks tego zapisu prawnego polega na tym, iż nawet jeśli w orzeczeniu uznano,  
 że dana osoba „nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy” (jest niezdolna do pracy), 
 wcale nie znaczy, że nie może ona faktycznie, pobierając świadczenia, pracować i być 
 zatrudniona.

NA JAKI OKRES MOŻE BYĆ ORZECZONA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY?
Lekarz orzecznik może orzec:

 okresową niezdolność do pracy – jeżeli według wiedzy medycznej istnieje możliwość odzy-
skania zdolności do pracy;

 trwałą niezdolność do pracy – jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania 
zdolności do pracy.
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Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Na okres dłuższy niż 5 lat orzeka 
się, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed 
upływem tego okresu.

Niekorzystne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS można zmienić, składając protest do komisji 
lekarskiej ZUS. Sprzeciw zgłaszamy za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej ZUS, 
do której zgłosiliśmy się, chcąc uzyskać takie orzeczenie, w terminie nie późniejszym niż przed 
upływem 14 dni od dnia otrzymania (doręczenia) orzeczenia.

Samo orzeczenie o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z prawem do renty. Zasady 
dotyczące jej przyznawania omówione są w rozdziale 5 (str. 40).

3.2  ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI     
  DLA CELÓW POZARENTOWYCH
Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, 
poz. 1328)

–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryte-
riów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)

Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności pozwala ko-
rzystać z różnych form pomocy w zakresie:

 rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia;

 szkoleń (także specjalistycznych) czy korzystania z uprawnień przysługujących pracowni-
kom będącym osobami niepełnosprawnymi (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw 
w pracy);

 ulg – np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych;

 rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, turnu-
sach rehabilitacyjnych;

 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy itp.), środki pomocni-
cze (np. przedmioty higieny osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funk-
cjonowanie;

 usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez in-
stytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

 zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np.: dodatków do zasiłku rodzinne-
go).

KTO ORZEKA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CELÓW POZARENTOWYCH?
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wydaje Powiatowy lub 
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać także te osoby, które nie posiadają 
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.
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Wnioski mieszkańców powiatu gliwickiego rozpatruje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Rybniku (str. 61). W połowie roku 2009 planuje się przeniesienie orzecz-
nictwa do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach. 

Zespoły orzekają na wniosek:

 osoby zainteresowanej;

 przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:

 dane osobowe: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer 
ewidencyjny PESEL;

 cel uzyskania orzeczenia (np. uzyskanie świadczeń fi nansowych z pomocy społecznej, posia-
dania uprawnień do korzystania z ulg, karty parkingowej, możliwość korzystania z warszta-
tów terapii zajęciowej);

 dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy dana osoba ubiega-
ła się wcześniej o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczania 
społecznego).

Do wniosku o wydanie orzeczenia załącza się:

 zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego 
opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (powinno być wydane nie wcześniej niż 
na 30 dni przed dniem złożenia wniosku);

 inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełno-
sprawności.

Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim druku, który można po-
brać ze strony www.pzon.rybnik.pl. Można również zwrócić się do zespołu o przesłanie czystych 
druków pocztą.

OCENA STANU ZDROWIA I WYDANIE ORZECZENIA
Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie roz-
patrzenia wniosku wnioskodawca informowany jest pisemnie co najmniej 2 tygodnie wcześniej. 
Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona. W przeciwnym przypadku 
sprawa jest umarzana.

Aby wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, przewodniczą-
cy składu orzekającego sporządza, na podstawie badania, ocenę stanu zdrowia wnioskodawcy. 
Jeżeli dana osoba nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długo-
trwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawienie się na posiedze-
niu składu orzekającego, co potwierdzone jest zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowa-
dza się w miejscu pobytu tej osoby.

Trzeba wtedy we wniosku zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, iż nie jest możliwe samodzielne 
przybycie na posiedzenie składu orzekającego.

W przypadku, gdy lekarz orzecznik uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą 
do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona wydana bez badania.
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Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności może wydać orzeczenie o zaliczeniu do:

 znacznego stopnia niepełnosprawności: osoby z naruszoną sprawnością organizmu, nie-
zdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga-
jące w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób, 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (zaspokajania podstawowych po-
trzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komu-
nikację);

 umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: osoby z naruszoną sprawnością organizmu, 
niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wyma-
gającej czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;

 lekkiego stopnia niepełnosprawności: osoby o naruszonej sprawności organizmu, która 
powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 
zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifi kacjach zawodowych z pełną sprawno-
ścią psychiczną i fi zyczną lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 
lub środki techniczne.

Uwaga:  Zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wy
 klucza zatrudnienia danej osoby na otwartym rynku pracy (poza zakładami pracy 
 chronionej). Pracodawca chcący zatrudnić osoby o takim stopniu niepełnosprawności 
 musi przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej i uzyskać 
 pozytywną ocenę Państwowej Inspekcji Pracy.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA
Dzieci do 16 roku życia zalicza się – bez określania stopnia niepełnosprawności – do osób nie-
pełnosprawnych wówczas, gdy mają naruszoną sprawność fi zyczną lub psychiczną o przewidy-
wanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby 
lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub 
pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie 
potrzebne osobie w danym wieku.

Dzieci, które spełniają takie warunki, mogą ubiegać się – za pośrednictwem przedstawiciela 
ustawowego – o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

NA JAK DŁUGO WYDAWANE JEST ORZECZENIE DLA CELÓW POZARENTOWYCH?
Zespoły powiatowe orzekają o stopniu niepełnosprawności na stałe lub na czas określony. Nie-
pełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, ale jest to okres nie dłuższy niż do ukoń-
czenia przez nie 16 roku życia. Po tym czasie dziecko może uzyskać orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności.

Z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności może 
wystąpić osoba posiadająca orzeczenie wydane na czas określony.
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W wypadku zmiany stanu zdrowia osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stop-
niu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględ-
niającego zmianę stanu zdrowia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ OD ORZECZENIA ZESPOŁU POWIATOWEGO?
Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przysłu-
guje do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orze-
kania o stopniu niepełnosprawności, który wydał orzeczenie.

Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, czyli wojewódzkiego 
zespołu.

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

3.3  SYMBOLE PRZYCZYN NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

  01-U – upośledzenie umysłowe 

  02-P – choroby psychiczne

  03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

  04-O – choroby narządu wzroku

  05-R – upośledzenie narządu ruchu

  06-E – epilepsja

  07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

  08-T – choroby układu pokarmowego

  09-M – choroby układu moczowo-płciowego

  10-N – choroby neurologiczne

  11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzyma-
tyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji or-
ganizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywność społeczną.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełno-
sprawności, które wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.
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3.4   ORZECZNICTWO RENTOWE A ORZECZNICTWO POZARENTOWE
Odpowiadające sobie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dawny system 
orzecznictwa Obecny system orzecznictwa

Orzeczenia komisji
lekarskiej ds.
inwalidztwa

i zatrudnienia

Orzeczenia lekarzy
orzeczników

Orzeczenia powiatowych
zespołów

ds. zrzekania o
niepełnosprawności

Orzecznictwo
rentowe dla rolników

KRUS

I grupa inwalidzka Całkowita
niezdolność do pracy

oraz samodzielnej
egzystencji

Znaczny stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy 

w gospodarstwie rolnym,
połączona z prawem

do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidzka Całkowita
niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień
niepełnosprawności

***

III grupa inwalidzka Częściowa
niezdolność do pracy,

celowość 
przekwalifi kowania

Lekki stopień
niepełnosprawności

Stała lub długotrwała
niezdolność do pracy 

w gospodarstwie
rolnym bez prawa do zasiłku

pielęgnacyjnego

Warto posiadać oba orzeczenia. Orzeczenia powiatowych lub miejskich zespołów ds. orzekania 
o niepełnosprawności zawierają przyczynę niepełnosprawności, co pozwala na korzystanie z ulg 
i uprawnień, do których praw nabywa się właśnie ze względu na charakter niepełnosprawności. 
Nie są one jednak podstawą do ubiegania się o rentę i emeryturę.

Oba typy orzeczeń traktowane są na równi w wypadku niektórych świadczeń rodzinnych (usta-
wa o świadczeniach rodzinnych z 2003 r.) i pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej 
z 2004 r.).

3.5   LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Orzeczenie o przyznaniu któregoś ze stopni niepełnosprawności jest podstawą do korzystania 
z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. 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 za-
mieszkania powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Druk wniosku udo-
stępnia zespół.
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
– ODDZIAŁ ŚLĄSKI

  40-950 Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10/8

  tel.: (32) 203 68 35

  fax.: (32) 203 68 34

   email: katowice@pfron.org.pl

4.1   UCZEŃ NA WSI
Celem programu jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie poprzez:

–  poprawę warunków kształcenia uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamiesz-
kującymi gminy;

–  umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fi zycznej 
i psychicznej;

–  likwidację barier transportowych utrudniających lub uniemożliwiających pobieranie przez 
uczniów nauki.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepeł-
nosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole pod-
stawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie 
gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tysięcy mieszkańców w gminie miejsko-
wiejskiej.

Dofi nansowanie w ramach programu może obejmować następujące koszty:

–  zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę;

–  uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fi zycznej lub psychicz-
nej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne);

–  związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu kompu-
terów;

–  kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przy-
padku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofi nansowaniu mogą 
podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia);

–  wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofi nansowanie może obejmować dodatko-
wo następujące koszty:

–  opłaty za naukę (czesne);

–  zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania);

–  dojazdów do szkoły.

Program „Uczeń na wsi” w Powiecie Gliwickim realizowany jest przez gminy: Pilchowice, Rudzi-
niec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.
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4.2  SPRAWNY DOJAZD
Celem programu jest pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego 
oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Adresaci projektu

Pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego, 
mogą uzyskać:

–  zatrudnione lub uczące się pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawo-
dowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej 
dysfunkcji narządu ruchu (obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną lub wrodzony 
brak albo amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia);

–  dzieci niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny 
stopień niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub 
opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii B;

–  zatrudnione lub uczące się pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawo-
dowej, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które 
ze względów zdrowotnych nie posiadają prawa jazdy i wymagają opiekuna kierowcy, posia-
dającego prawo jazdy kategorii B.

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B mogą uzyskać:

–  pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie 
równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu (obejmującej co najmniej jed-
ną kończynę dolną lub wrodzony brak albo amputacje obu kończyn górnych – co najmniej 
w obrębie przedramienia).

Wnioski należy składać we właściwym dla siedziby wnioskodawcy oddziale PFRON.

4.3  PEGAZ 2003
W ramach programu możliwa jest pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym i w utrzymaniu jego sprawności technicznej (czyli w zakupie 
części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego 
niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji).

Kto może skorzystać z programu i w jakim zakresie?

Pomoc w zakupie sprzętu komputerowego:

 pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub 
znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające ważne orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowła-
dem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) albo aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia);
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 osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), które są:
– uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
– słuchaczami kolegiów,
– studentami (w tym uczelni zagranicznych),
– uczestnikami studiów podyplomowych,
– uczestnikami studiów doktoranckich,
– studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Euro-

pejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjo-
narnym;

 niepełnosprawne dzieci i młodzież z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubyt-
kiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przy-
gotowania przedszkolnego;

Pomoc w zakupie i utrzymaniu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych 
z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych uniemożliwia poruszanie się na 
wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu 
kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych uniemożliwia 
poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzecze-
nie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności.

Wnioski należy składać we właściwym dla siedziby wnioskodawcy oddziale PFRON.

4.4  KOMPUTER DLA HOMERA 2003
Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego 
rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Adresatami programu są:
 pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji 

narządu wzroku, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

 dzieci i młodzież w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, 
posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia nie-
pełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W ramach programu udzielane jest dofi nansowanie na:
 zakup podstawowego sprzętu komputerowego;

 zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego;

 zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych ele-
mentów służących rozbudowie;

 zakup urządzeń lektorskich;

 uczestnictwo w pełnym bądź skróconym szkoleniu komputerowym.
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Udział własny osób korzystających z programu KOMPUTER DLA HOMERA:

 dla podstawowego sprzętu komputerowego – kwota nie mniejsza niż 10% ceny jego zakupu;

 dla specjalistycznego sprzętu komputerowego – kwota nie mniejsza niż 2% ceny jego zakupu;

 dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich – kwota nie mniejsza niż 2% 
ceny ich zakupu;

 dla urządzeń lektorskich – kwota nie mniejsza niż 7% ceny ich zakupu.

Wnioski przyjmowane są w terenowych oddziałach PFRON, właściwych dla miejsca za-
meldowania osoby wnioskującej.

4.5  STUDENT II

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnospraw-
ne oraz przygotowanie osób niepełnosprawnych do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym 
rynku pracy poprzez stałe podwyższanie ich kwalifi kacji. Program ma również stworzyć warunki 
mobilizujące osoby niepełnosprawne do kształcenia ustawicznego.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:

 studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo stu-
dentami jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez szkoły wyższe;

 posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych, kształcącymi się na studiach pody-
plomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do 
prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów;

 uczestnikami studiów doktoranckich, prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jed-
nostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów;

 słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub na-
uczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych, studentami uczelni 
zagranicznych;

 studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europej-
skiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym (w systemie dziennym) lub systemie 
niestacjonarnym (w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym rów-
nież za pośrednictwem Internetu).

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się również osoby z orzeczonym znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają 
wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. (Osoby te mogą 
ubiegać się o przyznanie dofi nansowania wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie prze-
wodu doktorskiego).

Dofi nansowania w ramach programu nie mogą uzyskać osoby:

 o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagro-
dzenia przypadającego na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodar-
stwie domowym, (w 2008 roku – 1123,20 zł) lub 150% najniższego wynagrodzenia – w przy-
padku osób samodzielnie gospodarujących (w 2008 roku – 1404 zł,);

 które posiadają wymagane zobowiązania wobec PFRON;
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 które w przeszłości były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących 
po ich stronie.

Dofi nansowanie do programu STUDENT II może obejmować w szczególności:

 opłaty za naukę (czesne);

 koszty zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania);

 koszty dojazdów;

 koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament);

 koszty uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fi zycznej lub 
psychicznej;

 koszty zakupu przedmiotów ułatwiających naukę (m. in. zakup programów komputerowych, 
pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek;

 koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku wnioskodawców, którzy biorą udział w programach Unii Europejskiej, studiujących 
w Polsce bądź za granicą lub odbywających staż za granicą, przyznane w ramach programu do-
fi nansowanie może obejmować również wkład własny, wymagany zasadami programów Unii 
Europejskiej.

Stypendium specjalne przyznawane jest przez Prezesa Zarządu PFRON. Studenci studiów 
pierwszego stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się o przy-
znanie stypendium specjalnego nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Maksymalna wysokość dofi nansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu wniosko-
dawcy nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2008 roku kwota ta 
wynosi 4 680 zł).

Terminy składania wniosków w programie STUDENT II

Wnioski o dofi nansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkolnym) składane 
są w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu. Wniosko-
dawcy, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, mogą ubiegać się o dofi nansowanie kosztów 
nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkolnego), w terminie od 
1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy pobierający naukę 
w szkołach, w których rok akademicki (szkolny) rozpoczyna się w pierwszym półroczu dane-
go roku kalendarzowego, składają wnioski o dofi nansowanie kosztów nauki w danym roku 
akademickim (szkolnym) w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji progra-
mu. Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, mogą ubiegać się o dofi nanso-
wanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego (szkol-
nego), w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego składane są przez cały rok.

4. PFRON

30



5. UPR
AW

N
IEN

IA

P 5

PODSTAWOWE ULGI  

i UPRAWNIENIENIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  
    PODATKI 
 KOMUNIKACJA    ZASIŁKI 
         RENTA



5.1  ULGI W PKP I PKS

Podstawa prawna:
–  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
–  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 w sprawie rodzajów 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.)

Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione 
są do ulg. Aby mieć prawo do zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień 
niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wielkość zniżki.

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami
 publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) 

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi

1. Dzieci do lat 4

100% ulga na pociągi 
osobowe, pospieszne

i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe
Klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga na autobusy 
zwykłe i przyspieszone

Bilety jednorazowe

(PKS) pod warunkiem
niekorzystania przez 

dziecko z oddzielnego 
miejsca do siedzenia,

a jeżeli korzysta,
to 78% ulga

2.

Przewodnik lub 
opiekun towarzyszący

w podróży osobie 
niewidomej albo 
osobie niezdolnej 
do samodzielnej 

egzystencji

Opiekun – 18 lat
Przewodnik – 13 lat 
lub pies przewodnik

95% ulga na pociągi 
osobowe i ekspresowe, 

IC, EC

Bilety jednorazowe
Klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga na autobusy 
zwykłe, przyspieszone 

i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

3.

Dzieci 
i młodzież dotknięte 

inwalidztwem lub 
niepełnosprawne

78% ulga na pociągi 
osobowe, pospieszne 

i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub 
miesięczne, imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga na autobusy 
zwykłe, przyspieszone 

i pospieszne

Bilety jednorazowe lub 
miesięczne, imienne

Wyłącznie w ramach 
przejazdów celowych, 

których katalog
 zawiera ustawa, np. 

dom-szkoła-dom
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4.

Rodzice lub 
opiekunowie dzieci 

i młodzieży dotkniętej 
inwalidztwem lub 
niepełnosprawnej

78% ulga na pociągi 
osobowe, pospieszne 

i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga na autobusy 
zwykłe, przyspieszone 

i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

5.
Osoby niezdolne 
do samodzielnej 

egzystencji

49% ulga na pociągi 
osobowe

Bilety jednorazowe

37% ulga na pociągi 
pospieszne i ekspresowe, 

IC, EC

Bilety jednorazowe
Klasa 2, w klasie 1 dopłata

49% ulga autobusy zwykłe

37% ulga na autobusy 
przyspieszone 
i pospieszne

Bilety Jednorazowe

 

6.

Osoby niewidome, 
które nie są uznane 
za osoby niezdolne 

do samodzielnej 
egzystencji

37% ulga na pociągi 
osobowe, pospieszne 

i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub 
miesięczne, imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga na autobusy 
zwykłe, przyspieszone 

i pospieszne

Bilety jednorazowe lub 
miesięczne, imienne

Źródło: www.mpips.gov.pl

 
5.2  ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ (KZK GOP)

Podstawa prawna: 
– Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP - załącznik nr 1 do 

uchwały nr LXXXIX/16/2008 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z 27.05.2008 r.

Do przejazdów bezpłatnych w komunikacji KZK GOP uprawnieni są:

 dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia – na podstawie legitymacji osoby niepeł-
nosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności, wydanych przez odpowiedni uprawniony 
organ oraz towarzyszący im opiekun;

 dzieci przedszkolne z niepełnosprawnością – na podstawie legitymacji przedszkolnej MEN 
– II/181/2 oraz towarzyszący im opiekun;

 uczniowie niepełnosprawni – na podstawie legitymacji szkolnej MEN – II/182/2 ART – II/293/3 
oraz towarzyszący im opiekun;
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 osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne 
w stopniu znacznym lub z I grupą inwalidzką – na podstawie dokumentów wydanych przez 
odpowiedni organ (legitymacja lub orzeczenie) oraz towarzyszący im opiekun;

 niewidomi, bez względu na grupę i stopień niepełnosprawności – na podstawie legitymacji 
PZN lub ZOŻ RP (Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej), a także legity-
macji lub orzeczenia o niepełnosprawności z wpisanym symbolem 04-O oraz towarzyszący 
im opiekun;

 wszyscy inwalidzi wojenni i wojskowi bez względu na grupę inwalidzką – na podstawie le-
gitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego, a w przypadku inwalidów wojennych lub 
wojskowych z I grupą wraz z towarzyszącym im opiekunem.

Przewóz wózków inwalidzkich i wszelkiego sprzętu ortopedycznego oraz psów przewodników 
osób niepełnosprawnych jest bezpłatny.

 
5.3  UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KIEROWCÓW / KARTA 

PARKINGOWA
Podstawa prawna: 
– art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 05 r. Nr 108, poz. 

908 z późn. zm.)

Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenia:

 o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 o lekkim stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu posiadają kod R lub N; 

 równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
(orzeczenie o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o całkowitej 
niezdolności do pracy);

 równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (uzyskanie karty parkin-
gowej możliwe jest po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograni-
czoną sprawność ruchową).

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodo-
wym oznaczonym kartą parkingową może:

 korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

 nie stosować się do następujących znaków drogowych zakazu ruchu lub postoju:
– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
– B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
– B-3a „zakaz wjazdu autobusów”
– B-4 „zakaz wjazdu motocykli”
– B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”
– B-35 „zakaz postoju”
– B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”
– B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
– B-39 „strefa ograniczonego postoju”

Kartę parkingową może również uzyskać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edu-
kacją osób niepełnosprawnych.
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Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego 
w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej i placówkom starosta.

Składając wniosek o wydanie karty parkingowej (dokumentu uprawniającego osoby niepełno-
sprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych), należy okazać dowód tożsa-
mości i załączyć do wniosku:

 aktualną, wyraźną fotografi ę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z widocz-
nym lewym uchem; wymiar fotografi i 3,5 x 4,5 cm;

 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 dowód uiszczenia opłaty.

Aktualna opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 zł.

Kartę parkingową można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Sta-
rostwa Powiatowego w Gliwicach, pokój 269, II piętro (wejście – pokój 270). 

Osoby niepełnosprawne mogą być również obsłużone w Biurze Obsługi Klienta (parter). 

Podanie o wydanie karty można pobrać również ze strony internetowej  www.bip.powiatgliwic-
ki.fi nn.pl  zakładka -> karty usług według tematów -> sprawy społeczne.

5.4  ULGI POCZTOWE
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.)
Osoby z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidz-
kiego oraz posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, po wcześniejszym zgłoszeniu we właściwym urzędzie 
pocztowym i bez pobierania dodatkowych opłat, mogą korzystać z udogodnienia polegającego 
na bezpośrednim doręczaniu przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek 
z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z po-
minięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w urzędzie 
pocztowym.

Listonosz powinien również przyjąć od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesył-
kę (nie może to być przesyłka rejestrowana).

Placówki pocztowe powinny być przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.

5.5  ULGI TELEKOMUNIKACYJNE
Podstawa prawna: 
– Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.

Ustawa o prawie telekomunikacyjnym mówi o następujących obowiązkach, jakie mają świad-
czący usługi względem osób niepełnosprawnych:

 obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonej usługi po-
wszechnej poprzez: oferowanie urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez 
osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia 
im dostępu do usługi powszechnej oraz oferowanie udogodnień ułatwiających osobom nie-
pełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej (oznacza to np. posiadanie w ofercie apa-
ratów ze wzmacniaczem słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, 
umożliwiające korzystanie z nich osób słabowidzących, takie ich umieszczenie, aby były do-
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stępne dla osób na wózkach, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych, przy-
stosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych, czyli m. 
in. likwidacja barier architektonicznych itp.);

 obowiązek ustalenia ceny usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej 
skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników końcowych lub od-
powiadała ich potrzebom poprzez oferowanie różnych pakietów cenowych oraz sposobów 
korzystania z usług, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami nie-
pełnosprawnymi.

Operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywiązując się z określonych przez ustawę obo-
wiązków, oferują osobom niepełnosprawnym udogodnienia i ulgi w opłatach za usługi teleko-
munikacyjne. Szczegółów można szukać na stronach internetowych fi rm telekomunikacyjnych 
lub dzwoniąc na prowadzone przez operatorów infolinie.

5.6  ABONAMENT ZA RADIO I TELEWIZJĘ
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 

z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin (Dz.U. 02. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.)

Od opłat abonamentowych zwolnione są osoby:
 posiadające jedno z orzeczeń: o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, o całkowitej niezdolności 

do pracy i samodzielnej egzystencji, o znacznym stopniu niepełnosprawności, o trwałej lub 
okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

 którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

 które ukończyły 75 lat;

 które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania 
w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub 
rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rento-
wego;

 niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu 
(mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

 osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

 inwalidzi wojenni.

Zwolnienie od opłat abonamentowych nie przysługuje osobom, które pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespeł-
niającymi warunków do uzyskania zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zło-
żono w placówce operatora publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania 
z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce 
operatora publicznego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane 
zwolnienia, w terminie do 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych, rozszerzająca zakres osób uprawnionych do 
ulgi, jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny.
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5.7  ULGI NA BILETY DO MUZEÓW
Podstawa prawna: 
–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z dnia 3 września 

2008 r.)

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom niepełno-
sprawnym wraz z opiekunami na podstawie legitymacji dokumentującej niepełno-
sprawność lub stopień niepełnosprawności.

5.8  PODATEK DOCHODOWY
Podstawa prawna: 
– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

Ulgi w podatku dochodowym przysługują:

 podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub

 podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne, jak: współ-
małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbo-
wie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie 
– jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 
9 120 zł.

W przeciwnym wypadku ulgi przysługują podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną.

Jeśli więc osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika osiąga dochody, należy 
dokonać wstępnego oszacowania, jaki dochód w całym roku podatkowym może ona uzyskać. 
Rachunki muszą być bowiem wystawione na osobę, która będzie odliczała określone wydatki.

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, 
której dotyczy wydatek:

 orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo

 decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową albo rentę socjalną.

Jednocześnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi mowa jest o osobach zaliczonych 
do I i II grupy inwalidztwa, przez co należy rozumieć osoby, w stosunku do których orzeczono 
odpowiednio:

 całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny 
stopień niepełnosprawności;

 całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Odliczenie ulg może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, 
posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odręb-
nych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. Warunkiem skorzystania z większości 
ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie 
wydatków (faktury VAT lub rachunku). Nie dotyczy to wydatków na:

 używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepeł-
nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu 
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osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospraw-
ne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzędy skarbowe żądają przedstawie-
nia dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów;

 opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa (znaczny i umiarko-
wany stopień niepełnosprawności) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczo-
nych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności);

 utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa (znaczny i umiarkowany sto-
pień niepełnosprawności) psa przewodnika.

W każdym z tych trzech przypadków można odliczyć ustalaną co roku kwotę bez potrzeby do-
kumentowania poniesionych wydatków. Aby odliczyć pozostałe wydatki, należy posiadać doku-
menty stwierdzające ich poniesienie. Są to wydatki na:

 adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wy-
nikających z niepełnosprawności;

 przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

 zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych 
w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, za wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

 zakup publikacji i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności;

 opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;

 opłacenie pobytu na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobytu w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 
oraz zabiegów rehabilitacyjnych;

 opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełno-
sprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności);

 opłacenie tłumacza języka migowego;

 kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnospraw-
nych, które nie ukończyły 25 roku życia;

 leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w da-
nym miesiącu, a ustaloną co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełno-
sprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

 przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

– osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

– osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełno-
sprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sani-
tarnego;

 przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

– na turnusie rehabilitacyjnym,

– w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepeł-
nosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
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Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku. Nie 
można odliczyć jednak wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostały sfi nansowane (dofi nan-
sowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub ze środków Na-
rodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały 
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo fi nanso-
wane z powyższych funduszy czy środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi 
wydatkami, a kwotą sfi nansowaną czy zwróconą z jakichkolwiek innych środków.
Można więc odliczyć tylko te wydatki, które podatnik pokrył z własnych dochodów.

5.9  ZWOLNIENIE Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu 
niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby wła-
sne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

5.10  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY I ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Podstawa prawna: 
–  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006, Nr 139, 

poz. 992 z późn. zm.)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku 
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:

 niepełnosprawne dziecko;

 osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 osoba, która ukończyła 75 rok życia;

 osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 
ukończeniem 21 roku życia.

Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewnia-
jącej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia czę-
ściowo lub w całości fi nansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ustalanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku 
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prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ter-
min ważności orzeczenia.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związ-
ku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej, w celu 
sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem:

 o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
bądź pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) albo

 o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego sprawdzany jest dochód rodziny, który 
nie może przekraczać wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadcze-
nia przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury, renty lub zasiłku stałego;

 osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w ro-
dzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodo-
bowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w pla-
cówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, za wyjątkiem 
zakładów opieki zdrowotnej;

 osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

 osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (o którym mowa 
w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych) albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to 
lub inne dziecko w rodzinie.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub 
w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

5.11  ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Podstawa prawna: 
–  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych (Dz.U. 04, Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Prawo do renty ma osoba, która spełni jednocześnie następujące warunki:

 jest niezdolna do pracy – według orzeczenia lekarza orzecznika ZUS;

 ma wymagany okres zatrudnienia (tzw. okresy składkowe i nieskładkowe);
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 niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia lub w okresie równorzędnym z okre-
sem zatrudnienia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Okres ubezpieczeniowy wymagany do przyznania renty jest uzależniony od wieku osoby, w któ-
rym powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:

 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 roku życia;

 2 lata – w wieku od 20 do 22 roku życia;

 3 lata – w wieku od 22 do 25 roku życia;

 4 lata – w wieku od 25 do 30 roku życia;

 5 lat – w wieku powyżej 30 roku życia.

Okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób powyżej 30 roku życia musi przypadać w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania 
niezdolności do pracy.

Przy ustalaniu prawa do renty uwzględniane są okresy składkowe, nieskładkowe i uzupełniające 
(okresy rolne i okresy pobierania renty). Przy ustalaniu wysokości renty uwzględnia się także 
okresy hipoteczne. Są to okresy brakujące do pełnych 25 lat stażu ubezpieczeniowego, przypa-
dające w czasie od zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat.

Decyzje w sprawach świadczeń rentowych wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe 
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Postępowanie w spra-
wach świadczeń rentowych wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, do którego 
należy załączyć następujące dokumenty:

 zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie;

 ankietę (druk ZUS N-10 „Wywiad zawodowy”), wypełnioną przez zakład pracy;

 dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, zaświadczenie wystawione 
przez zakład pracy wg wzoru określonego przez ZUS (druk Rp-7); dopuszcza się możliwość 
dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową zawierającą od-
powiednie wpisy.

Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki odwoławcze określo-
ne w odrębnych przepisach. I tak, osoba niezgadzająca się z wydaną decyzją ma prawo wnieść 
za pośrednictwem organu rentowego, który ją wydał – odwołanie, w terminie miesiąca od dnia 
doręczenia decyzji, do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

RODZAJE RENT WYPŁACANYCH PRZEZ ZUS Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa (renta ta przysługuje przez okres 

wskazany w decyzji organu rentowego);

 renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała;

 renta szkoleniowa – jeżeli wobec tej osoby orzeczono celowość przekwalifi kowania zawodo-
wego, ponieważ nie może ona pracować w dotychczasowym zawodzie (renta szkoleniowa 
przysługuje przez 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia, ale nie dłużej niż o 30 miesięcy), o 
ile jest to niezbędne do przekwalifi kowania się.
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Wysokość rent jest następująca:

 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

– 24% kwoty bazowej,

– 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

– 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,

– 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat stażu, przy-
padających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 
60 lat;

 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy;

 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – jak w ust. 1 – plus 
dodatek pielęgnacyjny;

 renta szkoleniowa – 75% podstawy wymiaru renty, jednak nie mniej niż najniższa wysokość 
renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Otrzymanie zadowalającego orzeczenia od lekarza orzecznika i przyznanie renty nie oznaczają, 
że będziemy już zawsze otrzymywać to świadczenie. Dzieje się tak zarówno w przypadku osób, 
które nabyły prawo do renty okresowej, jak i do stałej. Zakład ma prawo wezwać nas w każdej 
chwili na badania kontrolne.

CO ZROBIĆ, BY PONOWNIE UZYSKAĆ PRAWO DO RENTY?
Organ rentowy pisemnie zawiadamia osobę uprawnioną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o 
warunkach przywrócenia prawa do renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy, nie później 
niż na 3 miesiące przed ustaniem prawa do renty. Osoba zainteresowana dalszym pobieraniem 
renty powinna złożyć w oddziale ZUS, który do tej pory zajmował się jej sprawą, wniosek o przy-
wrócenie prawa do niej wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia, wydanym przez lekarza opie-
kującego się tą osobą.

DO KOGO MOŻNA SIE ODWOŁAĆ OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE NIEPRZYZNANIA RENTY?
Podstawa prawna:  
– Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 

z późn. zm.)

Od decyzji ZUS w sprawie renty można odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
właściwego dla okręgu, w którym ma siedzibę oddział ZUS wydający zaskarżaną decyzję. Odwo-
łanie do sądu nie będzie skuteczne, jeśli w pierwszej kolejności nie skorzystamy z drogi odwo-
ławczej w ZUS (nie zgłosimy sprzeciwu do komisji lekarskiej).

Postępowanie sądowe jest wolne od opłat sądowych.

Odwołanie do sądu wnosi się pisemnie za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję, 
w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Sąd odrzuca odwołanie wniesione po upły-
wie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn nieza-
leżnych od odwołującego się. Jeżeli oddział ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla 
zaskarżoną decyzję i sprawa nie trafi a już do sądu. Jeżeli odwołanie nie zostanie uwzględnione, 
sprawa trafi a do sądu.

Jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszcze-
nia, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

5. UPR
AW

N
IEN

IA

42



Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego zostaną wskazane nowe okoliczności doty-
czące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po 
dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub 
orzeczenia komisji lekarskiej zakładu, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kie-
ruje sprawę do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy nie przekazuje 
sprawy do sądu także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu 
nowych okoliczności. W tych przypadkach organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, rozpatru-
je nowe okoliczności i wydaje nową decyzję. Od tej decyzji przysługuje również odwołanie do 
sądu.

CZY POBIERAJĄC RENTĘ, MOŻNA PRACOWAĆ?
Tak! Co więcej, jeśli z wynagrodzenia za pracę dodatkowo odprowadzane są składki na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe, osoba pobierająca świadczenie rentowe może złożyć do ZUS 
wniosek o zwiększenie jego kwoty. Ważne jest jednak, aby zajęcie wykonywane przez osobę, 
która otrzymuje rentę, było adekwatne do stanu zdrowia.

Informacja o podjęciu pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania może mieć wpływ na 
decyzję organu orzekającego w sytuacji, gdy osoba ta ubiega się o przedłużenie okresu niezdol-
ności do pracy.

Uwaga:  Kwoty, jakie można „dorabiać” do renty socjalnej i do rent z innych tytułów są różne.  
 stąd pobierając rentę z ZUS i decydując się na podjęcie zatrudnienia, musimy 
 najpierw wiedzieć, jakiego rodzaju świadczenie rentowe pobieramy 
 i koniecznie sprawdzić na witrynie www.zus.pl graniczne kwoty dochodu, 
 jakie aktualnie ZUS określa do częściowego lub całkowitego zawieszenia renty.

ILE MOGĘ ZAROBIĆ, POBIERAJĄC RENTĘ INWALIDZKĄ?
Przychód brutto z wynagrodzenia za pracę przekraczający 70% kwoty przeciętnego wynagro-
dzenia obowiązującej w danym miesiącu powoduje zmniejszenie renty, zaś przekroczenie 130% 
tej kwoty spowoduje jej zawieszenie.

RENTA SOCJALNA

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

 osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

 cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie:

– zezwolenia na osiedlenie się,

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

– zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), a więc m. in. w związku z zamierzonym 
wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kon-
tynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasad-
niającymi ich zamieszkanie na terytorium RP,

– zgody na pobyt tolerowany,

– uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
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– obywatstwa państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym – udzielonego osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i posiadającym zezwolenie na pobyt, jeżeli umowy międzynarodowe nie stano-
wią inaczej.

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 jest pełnoletnia oraz

 jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które po-
wstało:

– przed ukończeniem 18 roku życia albo

– w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, albo

– w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest 
całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za 
osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 
16 lat, a nie ukończyła 18 roku życia.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz 
orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 z późn. zm.). 
W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, kiedy powstała 
całkowita niezdolność do pracy, lecz to, czy niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności 
organizmu, powstałego we wskazanych okresach.

Podstawę do przyznania renty socjalnej na wniosek zgłoszony po dniu 30.09.2003 r. stanowi 
także:

 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II gru-
py inwalidzkiej oraz

 orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do 
renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Renta może być przyznana na stałe, gdy niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres, 
gdy niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna nie przysługuje jednak osobie, która:

 ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdol-
ności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub 
zasiłku przedemerytalnego;

 pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych;
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 jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawienia wolności;

 ma ustalone prawo do renty rodzinnej (części renty) przez jednostkę organizacyjną ZUS lub 
przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy (np. KRUS), w wysokości przekracza-
jącej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

 jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozu-
mieniu Kodeksu Cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przelicze-
niowych lub jako współwłaściciel ma w takiej nieruchomości udział, który przekracza 5 ha 
przeliczeniowych.

Jak wcześniej wspomniano, renta socjalna nie przysługuje osobie, która jest uprawniona do ren-
ty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże od tej zasady istnieje wyjątek. Dotyczy on osoby, 
która:

 ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tzw. renty uczniowskiej 
oraz

 ma ustalone prawo do renty rodzinnej, przy czym wysokość renty rodzinnej jest niższa lub 
równa 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jeśli osoba ta 
pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wyższe lub wybrane.

Organ rentowy, rozpatrując uprawnienia do renty socjalnej na wniosek takiej osoby, będzie opie-
rał się na orzeczeniu stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do renty. Renta socjalna zostanie 
przyznana, o ile spełnione zostały warunki do renty socjalnej określone w art. 4 ust. 1 ustawy 
o rencie socjalnej.

Osoba, która była uprawniona do renty socjalnej i której prawo do tej renty ustało w związku 
z osadzeniem w areszcie wskutek tymczasowego aresztowania lub w zakładzie karnym w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności, może zgłosić wniosek o przyznanie renty socjalnej w wyso-
kości 50% kwoty tej renty. W tym przypadku renta przysługuje tylko takiej osobie, która spełnia 
łącznie następujące warunki:

 jest osobą samotnie gospodarującą;

 nie posiada innego przychodu;

 nie ma ustalonego prawa do renty rodzinnej;

 jest właścicielem lokalu mieszkalnego (domku jednorodzinnego) lub przysługuje jej spół-
dzielcze prawo do lokalu, albo  jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego lub stanowią-
cego własność Skarbu Państwa bądź państwowych osób prawnych oraz zobowiąże się pi-
semnie, że z kwoty renty będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu lub innych należności za 
lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), a w lokalu tym (domu) nie przebywają inne osoby.
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6. REHABILITACJA

R 6

REHABILITACJA
 SPOŁECZNA I ZAWODOWA

  WARSZTATY   TURNUSY  
         PORADNICTWO



REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
Podstawa prawna:
–  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

niu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2008  Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
–  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów za-

dań powiatu, które mogą być fi nansowane ze środków PFRON ( Dz.U. 2002 Nr 96 poz 861 
z późn. zm.)

–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. 
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587)

–  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada  
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694)

6.1  REHABILITACJA SPOŁECZNA

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 
w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej 
i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności 
samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się przede wszystkim uczestnictwo 
w warsztatach terapii zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat terapii zajęciowej jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, niezdol-
nych do podjęcia pracy, której celem jest przywrócenie lub umożliwienie zdobycia umiejętności 
niezbędnych do podjęcia pracy poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. 

W ramach warsztatów stosuje się różnego rodzaju techniki terapii zajęciowej rozwijające spraw-
ności psychofi zyczne, przystosowujące do życia w grupie, do funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz wyposażające w podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe, mające umożliwić 
niepełnosprawnym uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełno-
sprawności, niezdolne do podjęcia pracy ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu reha-
bilitacji uczestnika, przygotowany przez radę programową warsztatu, który zawiera informacje 
dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań i spodziewanych efektów.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Uczestnictwo w WTZ jest bezpłatne.

Warsztaty są organizowane przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty.

TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami 
wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofi zycznej sprawności 
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i 
rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w 

6. REHABILITACJA

48



innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawierać ele-
menty rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz elementy 
zajęć kulturalno-oświatowych.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają waż-
ne orzeczenie o zakwalifi kowaniu przez zespoły orzekające do jednego z trzech stopni niepeł-
nosprawności: znacznego umiarkowanego lub lekkiego lub orzeczenie o niepełnosprawności 
wydane przed ukończeniem 16 roku życia albo równoważne, określone przez komisję ZUS, o cał-
kowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub 
częściowej niezdolności do pracy.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofi nansowanie ze środków Funduszu do uczest-
nictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto, w rozumieniu przepisów o świad-
czeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa, kwotę dofi nansowania pomniejsza 
się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofi nansowanie pod warunkiem, że:

 została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

 w roku, w którym ubiega się o dofi nansowanie, nie uzyskała na ten cel dofi nansowania ze 
środków Funduszu;

 weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, 
prowadzonego przez wojewodę; 

 nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego 
uczestnika tego turnusu.

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofi nansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełno-
sprawności.

Wysokość dofi nansowania wynosi:

 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, dla osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz dla osoby 
niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień nie-
pełnosprawności;

 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności;

 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepeł-
nosprawności;

 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie 
pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Kwotę przeciętnego wynagrodzenia ogłasza GUS co kwartał.
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Osoba niepełnosprawna w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofi nan-
sowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Wykaz ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, którzy otrzymali wpisy do rejestru 
wojewody znajdują sie na stronie internetowej www.ebon.mpips.gov.pl – Centralna Baza Ośrod-
ków i Organizatorów.

POMOC W LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ 
I TECHNICZNYCH
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej 
okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania 
uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpo-
wiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery po-
winna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożli-
wić wydajniejsze jej funkcjonowanie;

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepeł-
nosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofi nansowanie:
 likwidacji barier architektonicznych, np. wybudowanie podjazdu – mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nierucho-
mości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lo-
kalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

 likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych – mogą ubiegać się osoby niepełno-
sprawne, którym likwidacja bariery umożliwi lub znacznie ułatwi wykonywanie podstawo-
wych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofi nansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz-
nych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrot-
nego przeciętnego wynagrodzenia.

Pisemny wniosek o dofi nansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier osoba niepełnospraw-
na składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

 o zakwalifi kowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:  
znacznego, umiarkowanego, lekkiego lub orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 
ukończeniem 16 roku życia lub

 o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej 
niezdolności do pracy, lub częściowej niezdolności do pracy, lub

 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przed 
dniem 1 stycznia 1998 r.

Dofi nansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej raz na 3 lata, natomiast barier architektonicznych raz w roku.
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Jeżeli przedmiotem dofi nansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub 
dobudowa windy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi, należy dopełnić nastę-
pujących formalności:

 wystąpić do wydziału architektury urzędu dzielnicowego o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, że planowana budowa podjazdu 
jest zgodna z przeznaczeniem terenu w planach zabudowy);

 przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, 
należy uzyskać dzierżawę tego terenu);

 po uzyskaniu pozytywnej decyzji należy w tym samym urzędzie złożyć projekt architekto-
niczno-budowlany podjazdu;

 uzyskać pozwolenie na budowę.

Uwaga:  PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed 
 przyznaniem środków fi nansowych i przed zawarciem umowy o dofi nansowanie ze 
 środków Funduszu.

ZAKUP PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
Co to są przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwa-
łego inwalidztwa, w okresie choroby lub do leczniczego usprawnienia (np.: protezy, kule, wózek 
inwalidzki i inne). Środki pomocnicze to takie, które ułatwiają w znacznym stopniu bądź wręcz 
umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np. pomoce 
optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki itp.). 

Pełny wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określony jest w załącz-
nikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 276, poz. 2739 
z późn. zm.).

Jeżeli cena przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest wyższa niż określona 
limitem, oddział wojewódzki NFZ fi nansuje cenę przedmiotu ortopedycznego lub środka po-
mocniczego do wysokości ustalonego limitu.

Kto ma prawo do zaopatrzenia się w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

Prawo do sfi nansowania lub dofi nansowania zakupu ma każda ubezpieczona osoba nie-
pełnosprawna.

W przypadku niepełnosprawnych dzieci o dofi nansowanie zakupu przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych występują rodzice lub opiekunowie.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są uprawnionemu na własność. 
Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowych informacji na temat m. in. limitów cen i wykazu świadczeniodawców posiada-
jących podpisaną z NFZ umowę, można zasięgać w poszczególnych oddziałach Narodowego 
Funduszu Zdrowia (wydziały zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych) bądź na 
stronie internetowej NFZ oraz na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ: www.nfz.gov.pl.
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Dofi nansowanie do zakupu środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych ze 
środków PFRON

Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością, spełniająca kryteria dochodowe, może wystąpić 
z wnioskiem o dofi nansowanie udziału własnego w zakupie przedmiotu ortopedycznego lub 
środka pomocniczego do właściwego dla jej miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie.

O dofi nansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny do-
chód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we 
wspólnym gospodarstwie domowym, w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku nie prze-
kracza kwoty:

 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofi nansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze wynosi:

 do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział 
jest wymagany;

 do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, jeżeli cena zakupu 
jest wyższa niż ustalony limit.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofi nansowa-
nia powinny złożyć w PCPR pisemny wniosek.

Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:

 kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności lub równoważne 
orzeczenie ZUS;

 fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę 
udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup;

 kopię zlecenia na zaopatrzenie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczenio-
dawcę realizującego zlecenie.

W przypadku nieotrzymania dofi nansowania z PCPR (na przykład w przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego), należy samemu pokryć tzw. udział własny w cenie zakupu.

Osoba niepełnosprawna może złożyć w PCPR wniosek o dofi nansowanie ze środków PFRON za-
opatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
O dofi nansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubie-
gać się:

 osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

– średni miesięczny dochód w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 
kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domo-
wym,
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– średni miesięczny dochód w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 
kwoty 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

– zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego 
sprzętu;

 osoby fi zyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją 
osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz je-
śli udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfi nan-
sowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofi nansowaniem ze środków Funduszu.

W celu uzyskania dofi nansowania należy złożyć odpowiedni wniosek w PCPR.

Do wniosku należy dołączyć:

 kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia;

 zaświadczenie lekarza specjalisty, uzasadniające potrzebę zaopatrzenia osoby niepełno-
sprawnej w określony sprzęt rehabilitacyjny;

 ofertę cenową;

 zaświadczenie o dochodach wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe.

Podstawę dofi nansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi 
umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnospraw-
ną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fi zyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Uwaga:

 Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofi nansowanie ze środków Funduszu za-
opatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie.

 Wysokość dofi nansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów 
tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagro-
dzenia.

6.2  REHABILITACJA ZAWODOWA

Podstawa prawna:
 – Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania 
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z porad-
nictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
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POWIATOWY URZĄD PRACY

            

  44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12

  tel./fax: 032 231 18 41; 032 231 59 66

    fax.: (32) 203 68 34

   www.pup.gliwice.pl

  poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

Uwaga:  Po telefonicznym zawiadomieniu możliwość załatwienia spraw przed budynkiem PUP.

Pośrednictwo pracy – udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez:

 zbieranie ofert, ich aktualizację i budowanie własnej bazy informacji o rynku pracy w oparciu 
o konkretne stanowiska pracy (aktualne oferty pracy dla osób niepełnosprawnych są publi-
kowane na stronie www.pup.gliwice.pl);

 ocenę możliwości dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnym stopniem nie-
pełnosprawności;

 dobór odpowiedniej pracy dla osób z określonym stopniem niepełnosprawności.

Poradnictwo zawodowe – udzielanie pomocy osobom z naruszoną sprawnością organizmu 
w wyborze odpowiedniej kariery zawodowej. Udzielanie informacji na temat:

 możliwości szkolenia i kształcenia zawodowego poszczególnych osób niepełnosprawnych, 
z uwzględnieniem rodzaju i stopnia uszkodzenia organizmu;

 różnych zawodów i specjalności, stawianych przez nie wymagań fi zycznych (biologicznych) 
i psychicznych oraz wskazań i przeciwwskazań co do ich wykonania;

 możliwości uzyskania zatrudnienia w danym zawodzie i sytuacji na lokalnym rynku pracy;

 przepisów regulujących zagadnienie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych;

 udzielania porady zawodowej polegającej na przekazaniu profesjonalnej opinii i sugestii, 
dotyczącej optymalnej decyzji zawodowej na podstawie:

– przeprowadzonych badań osoby niepełnosprawnej i oceny przydatności do pracy (po-
znania jej możliwości i ograniczeń zawodowych),

– analizy i rozeznania szans zawodowych na rynku pracy w oparciu o jej indywidualną sy-
tuację zawodową,

– wiedzy i doświadczenia zawodowego, pozostawiając jednak podjęcie decyzji zawodo-
wej samej osobie zainteresowanej.

Usługi w zakresie poradnictwa zawodowego są bezpłatne i objęte ustawą o ochronie danych 
osobowych.

Szkolenie i przekwalifi kowanie 

Kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostają-
cych w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich 
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szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifi kacji zawodowych lub 
zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

 braku kwalifi kacji zawodowych;

 konieczności zmiany kwalifi kacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrud-
nienia;

 utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne, będące w okresie wypowiedze-
nia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia w formie:

 szkolenia indywidualnego – na wniosek osoby bezrobotnej;

 szkolenia grupowego – organizowanego na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych wy-
stępujących na lokalnym rynku pracy.

Osoba niepełnosprawna, która nie zakończyła szkolenia z własnej winy, jest zobowiązana do 
zwrotu jego kosztów, chyba że powodem przerwania szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE LUB PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pra-
cy może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodar-
czej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umo-
wie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. 

Osobie niepełnosprawnej podejmującej po raz pierwszy działalność gospodarczą przysługuje 
ze środków PFRON fi nansowanie:

 75% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do znacznego 
stopnia niepełnosprawności;

 50% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności;

 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego 
stopnia niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione 
gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofi nansowanie do wysokości 50% 
oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 
ani z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo jeśli 

 pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.

Dofi nansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą. 
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SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ZAKŁADZIE 
PRACY CHRONIONEJ

 Odpowiednie warunki dotyczące obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy 
w zakresie przystosowania stanowisk pracy.

 Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilita-
cyjnych.

 Możliwość korzystania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych ,obejmującego:

– koszty dowożenia lub dojazdu do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych mających 
trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu, w tym koszty zakupu samo-
chodów do przewozu osób niepełnosprawnych i wykorzystywanych do tego celu;

– koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających;

– koszty działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

– pomoc indywidualną w zakresie:

a)  odpłatności za dojazd, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach reha-
bilitacyjno-szkoleniowych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opie-
kuńczych,

b) zakupu leków i materiałów diagnostyczno-medycznych, niezbędnych do stosowania 
stale lub okresowo przez osoby niepełnosprawne,

c) zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortope-
dycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środ-
ków transportu, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czyn-
ności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

d) adaptacji i wyposażenia mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamiesz-
kałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wy-
nikających z niepełnosprawności,

e) usprawniania fi zycznego,

f) odpłatności za dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, usprawniających, na 
wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach,

g) odpłatności za kolonie, obozy oraz turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych 
dzieci pracowników, a także dla dzieci osób zatrudnionych w danym zakładzie 
w ramach stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na 
urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych, niepracujących byłych pra-
cowników tego zakładu (pomoc ze środków funduszu rehabilitacyjnego dla niepra-
cujących osób niepełnosprawnych byłych pracowników zakładu może być udzielona 
na fi nansowanie rehabilitacji społecznej i leczniczej – w wysokości i na zasadach ana-
logicznych jak dla pracowników pozostających w zatrudnieniu), 

h) opieki pielęgnacyjnej w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej 
choroby uniemożliwiającej poruszanie się, w tym opiekę socjalno-bytową,

i) kosztów utrzymania przez osoby niewidome psa przewodnika,

j) zakupu publikacji i pomocy dydaktycznych, stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

k) opłacania przewodników towarzyszących osobom niewidomym, zaliczonym do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osobom z nie-
pełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonym do znacznego stopnia niepełno-
sprawności, 

l) opłacania tłumacza języka migowego,
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m) przewozu osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

n) całkowitego lub częściowego zwrotu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtów 
samochodowych za używany własny pojazd mechaniczny dla osób o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności z powodu uszkodzeń narządu ruchu,

o) odpłatności za szkolenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyż-
szych,

p) opłacania składki na indywidualne ubezpieczenie osób niepełnosprawnych,

q) podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabili-
tacyjnych;

– indywidualne programy rehabilitacji, zwane „programami rehabilitacji”, mające na celu 
zmniejszenie ograniczeń zawodowych, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnospraw-
ności, w ramach których są fi nansowane w szczególności koszty:

a) doradztwa zawodowego w zakresie możliwości szkolenia, przekwalifi kowania i do-
kształcania,

b) specjalistycznych badań lekarskich oraz psychologicznych dla celów doradztwa za-
wodowego,

c) szkolenia, przekwalifi kowania oraz dokształcania w celu nabycia lub podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych.

6. REHABILITACJA
57





7. IN
STYTUCJE

I 7

INSTYTUCJE
 I ORGANIZACJE

  STOWARZYSZENIA 
      FUNDACJE

        SZKOŁY 



7.1  SYMBOLE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW

 
  Dostępne dla osób poruszających się na wózkach

   Dostępne dla osób poruszających się na wózkach z pomocą opiekuna

   Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych

   Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

   Winda

   Personel posługujący się językiem migowym 

   Dostępne dla psów przewodników

   Ilość schodów do pokonania, aby dotrzeć do miejsca obsługi
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7.2  INSTYTUCJE ORZEKAJĄCE

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU

               

  44-200 Rybnik; ul. Raciborska 20

  tel.: 032 423 72 02

   e-mail: zonr@pzon.rybnik.pl

   www.pzon.rybnik.pl

  poniedziałek-środa 8:00-14:00
  czwartek 8:00-16:00
  piątek 8:00-14:00

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ODDZIAŁ W ZABRZU

               

  41-800 Zabrze; ul. Szczęść Boże 18

  tel.: 032 277 86 66

  fax: 032 271 13 11

   www.zus.pl

  poniedziałek-piątek  8:00-15:00

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PUNKT TERENOWY GLIWICE

   

  44-100 Gliwice; ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

  tel.:  032 230 83 41 

  fax: 032 302 90 29

   www.krus.gov.pl

  poniedziałek-czwartek 7:00-15:00 

  piątek 7:00-15:30

Uwaga: Możliwość załatwienia spraw przed budynkiem lub w domu interesanta.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KNUROWIE

            

  44-194 Knurów; ul. Kosmonautów 5a

  tel.:  032 235 14 76

  fax: 032 235 14 76

   e-mail: poradniaknurow@wp.pl

   www.pppknurow.republika.pl

  poniedziałek-czwartek 8:00-17:00 
  piątek 8:00-15:30

Wizytę w poradni należy umówić wcześniej, telefonicznie lub osobiście.

Uwaga:  Parking dla osób niepełnosprawnych oddalony o 200 m, przy skrzyżowaniu    
 ulic Kosmonautów i Szpitalnej.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PYSKOWICACH

        

  44-120 Pyskowice; ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37

  tel./fax: 032 233 32 23; 

   ppppyskowice@poczta.onet.pl

  poniedziałek-czwartek 8.00-17.00
  piątek 8.00-16.00

Uwaga:  Możliwość diagnostyki w domu interesanta.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GLIWICACH

         

  44-100 Gliwice; Warszawska 35a

  tel.: 032 231 05 69

  fax. 032 231 05 69

   e-mail: pppum-gliwice@oswiata.org.pl

   www.poradnia.gliwice.pl 

  poniedziałek-czwartek 8:00-18:00
  piątek 8:00-15:30
  wakacje, ferie zimowe i przerwy świąteczne 8:00-15:30
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7.3  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB 
  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM W PYSKOWICACH”

  44-120 Pyskowice, Plac Żwirki i Wigury 2 (adres do korespondencji)

 Punkt informacyjny:
  44-120 Pyskowice, ul. Dąbrowskiego 2

  tel.: 032 233 36 31

  wtorek, czwartek 16:00-17:00, środa 9:00-10:00.

 Poradnia paliatywna: 
  ul. Paderewskiego 11 (przy przychodni Remedium – porady lekarskie) 

Hospicjum domowe obejmuje opieką osoby terminalnie chore i z ciężkimi przypadkami niepeł-
nosprawności. Aby korzystać z pomocy hospicjum domowego lub poradni paliatywnej, należy 
mieć skierowanie od lekarza, z którym trzeba się udać do punktu informacyjnego. W hospicjum 
pracują lekarze, pielęgniarki, księża oraz psycholog. Osoby te odwiedzają chorych w ich domach 
nieodpłatnie.

CARITAS

             
CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ 

  44-100 Gliwice, ul. Ziemowita 2

  tel.: 032 230 78 70 lub 032 231 96 99

  fax: 032 230 78 87

   e-mail: caritas@kuria.gliwice.pl 

    www.caritas.gliwice.pl

Głównymi celami działalności Caritasu są: szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, pomoc 
osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim, potrzebującym, zagrożonym margina-
lizacją społeczną.

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ PROWADZI:

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gliwicach

 Dom Pomocy Społecznej Caritas w Wiśniczach k/Toszka

Uwaga:  Po wcześniejszym uzgodnieniu można skorzystać z: pomocy tłumacza języka   
 migowego, wjazdu od podwórza (bez schodów), obsługi na parterze. 
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CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

  40-042 Katowice, ul. Biskupa Czesława Domina 1

  tel./fax: 032 251 67 22

   e-mail: katowice@caritas.pl

   www.katowice.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Katowickiej prowadzi:

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie (Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knu-
rowie)

 Ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych w Katowicach

STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ

  44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8 (biuro i adres korespondencyjny)

  tel.: 032 235-09-05, 601 084 304

   e-mail: sripozni@neostrada.pl

   www.niepelnosprawni-knurow.org

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kompleksowa pomoc osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz ich rodzinom.

Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych odbywają się raz w miesią-
cu, w piątek o godz. 16:00. Są otwarte dla wszystkich chętnych. Dokładne informacje dostępne 
są w siedzibie Stowarzyszenia.

Zajęcia parateatralne, w których może uczestniczyć młodzież i dzieci niepełnosprawne z powia-
tu gliwickiego, odbywają się raz w tygodniu, we wtorek o godz. 16:30, z wyjątkiem ferii oraz wa-
kacji. Uczestnicy wyjeżdżają również na przedstawienia do profesjonalnych teatrów. Ćwiczenia 
odbywają się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapisy 
dokonywane są w lutym.

Zajęcia taneczno-rytmiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywają się co dwa 
tygodnie, w piątek o godz. 16:00, z przerwą w czasie ferii i wakacji. Przeznaczone są dla pod-
opiecznych stowarzyszenia.

Stowarzyszenie organizuje co roku, jesienią, konferencję na temat zapobiegania marginalizacji 
społecznej osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość dofi nansowania zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży mieszkających w Knurowie (na zlecenie Gminy Knurów), przepisanych przez lekarza 
i nierefundowanych przez NFZ. Zgłoszenia są realizowane do wyczerpania środków.

Organizowanie wyjazdów na koncerty, imprezy okolicznościowe, wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne, rodzinne turnusy rehabilitacyjne. Uczestnicy pokrywają częściowe koszty turnusów 
rehabilitacyjnych i wycieczek.

Prowadzenie ogólnodostępnej biblioteczki publikacji dotyczących różnych aspektów niepełno-
sprawności.
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POLSKI CZERWONY KRZYŻ – ZARZĄD REJONOWY

           

  ul. Wilsona 10, 44-190 Knurów

  tel.: 032 235 22 11

  fax: 032 235 22 11

   e-mail: pck.zr.knurow@neostrada.pl

Zabiegi rehabilitacyjne (gimnastyka lub masaż) w domu chorego. Aby skorzystać z zabiegów, 
należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie ze skierowaniem od 
lekarza na rehabilitację domową. Zabiegi mogą być dofi nansowane, w zależności od dochodów 
pacjenta, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIEKUNÓW 
I PRZYJACIÓŁ „SON” W GLIWICACH

          

  44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 34 of.

  tel.:  032 332 44 41,  032 232 06 42

  fax: 032 232 06 42

   e-mail: sonata@clan.pl 

    www.sonata.clan.pl 

Zadaniem Stowarzyszenia SON jest zjednoczenie środowiska osób niepełnosprawnych, inwali-
dów, ich opiekunów i przyjaciół w celu poprawienia ich warunków życiowych, przeciwdziałania 
izolacji w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym oraz kształtowania właściwych postaw 
między ludźmi zdrowymi a inwalidami i osobami niepełnosprawnymi.

Grupy wsparcia dla osób dotkniętych afazją, stwardnieniem rozsianym, osteoporozą oraz grupa 
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym spotykają się re-
gularnie wg ustalonego harmonogramu.

Organizowanie zajęć relaksacyjnych, terapii ruchem, śmiechoterapii, wycieczek turystycznych, 
spotkań okolicznościowych. Działania przeznaczone są dla niepełnosprawnej młodzieży i osób 
dorosłych. 

Większość działań jest realizowana i dostępna nieodpłatnie. Uczestnicy wycieczek ponoszą od-
płatność w wysokości około 50% kosztów, jeśli wyjazd jest dofi nansowany ze środków PFRON. 

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań, zajęć i działań stałych oraz jednorazowych są do-
stępne w siedzibie stowarzyszenia.

7. IN
STYTUCJE

65



STOWARZYSZENIE „KNUROWSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW”

            

   44-194 Knurów, ul. K. Wielkiego 6

  tel.: 032 235-97-01, 0 609 485 456

   e-mail: ksd.knurow@op.pl 

   www.ksdknurow.w8w.pl

  wtorek  9:00-12:00, piątek 11:00-14:00

Spotkania edukacyjne – w każdy drugi czwartek miesiąca, 8 razy w roku, odbywają się wykłady 
prowadzone przez lekarzy na temat cukrzycy w Klubie LWSM Gama o godz. 16:00. Przeznaczone 
są dla członków stowarzyszenia, chorych lub zagrożonych cukrzycą.

Poradnictwo cukrzycowe – w każdy piątek od godz. 13:00. W poradni dyżuruje pielęgniarka.

Organizowanie przesiewowych badań glukozy na różnych imprezach.

CENTRUM INTEGRACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       

   44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 34

  tel.: 032 332 44 41, 0 502 114 236

   e-mail: cin1993@poczta.fm

   www.cin.alias.pl 

Turnusy rehabilitacyjne – mogą w nich brać udział osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń wie-
kowych i bez względu na typ niepełnosprawności.

Sekcja gier stolikowych spotyka się w siedzibie stowarzyszenia w trzy pierwsze środy miesiąca 
od 15:30 do 18:30. Jest dostępna dla wszystkich chętnych.

Wydarzenia okolicznościowe i spotkania organizowane przez Centrum są dostępne dla wszyst-
kich chętnych.

GLIWICKIE STOWARZYSZENIE NIESŁYSZĄCYCH

         

    44-100 Gliwice;  ul. Jagiellońska 21

  tel.: 032 270 78 423

  fax: 032 231 19 56

   e-mail: gsn_gliwice@o2.pl 

   www.gsn.free.ngo.pl

  wtorek 17:15-20:00

7. IN
STYTUCJE

66



Stowarzyszenie skupia osoby z dysfunkcją słuchu z Gliwic i okolicy. Celem stowarzyszenia jest 
zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu w celu zapewnienia im pomocy we 
wszystkich sprawach życiowych poprzez:

 udostępnianie czasopism i innych publikacji dotyczących spraw środowiska;

 spotkania klubowe i okolicznościowe z udziałem członków stowarzyszeń i kół zamiejsco-
wych (spotkania klubowe odbywają się w czwartki od 16:00 do 20:00);

 organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego;

 pomoc w sprawach socjalno-bytowych.

W stowarzyszeniu można odbywać praktyki studenckie oraz w ramach wolontariatu pomagać 
w prowadzeniu księgowości, tłumaczeniu języka migowego itp.

Uwaga: Miejsca parkingowe przy ul. Zabrskiej.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO W GLIWICACH

      

  44-100 Gliwice; ul. Zwycięstwa 1/2, skr. poczt. 129

  tel.: 032 231 37 16

  fax: 032 231 37 16

   e-mail: p.z.n.gliwice@neostrada.pl

   www.pzn.org.pl

  wtorek i czwartek 14:00-18:00

Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących.

Szkolenie dla nowo ociemniałych w świetlicy szkoleniowo-rehabilitacyjnej i w miejscu zamiesz-
kania (posługiwanie się białą laską oraz chodzenie z przewodnikiem), szkolenie rehabilitacji pod-
stawowej, orientacji przestrzennej i słuchowej oraz nauka pisma punktowego. Nie ma ograni-
czeń wiekowych.

Dwutygodniowe szkolenia dla osób niewidomych i słabo widzących w zakresie rehabilitacji 
podstawowej i orientacji przestrzennej (posługiwanie się białą laską, nauka pisma punktowe-
go, czynności dnia). Szkolenia te są organizowane przez Zarząd Główny PZN w Ośrodku Szko-
leniowym w Bydgoszczy w okresie od maja do września. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby 
niewidome i słabo widzące, będące członkami Polskiego Związku Niewidomych, powyżej 16 
roku życia, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol przyczyny nie-
pełnosprawności: 04-0). Należy wypełnić wniosek. Szkolenia są bezpłatne, uczestnik pokrywa 
jedynie koszty dojazdu.
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STOWARZYSZENIE INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA”

   44-174 Bycina, ul. Pyskowicka 8A (adres do korespondencji)

   e-mail: wtzttecza@interia.pl 

   www.wtzttecza.org

Celem stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym oraz zawodowym.

Stowarzyszenie prowadzi:

 Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Pyskowice

 Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Zabrze

JA-TY-MY STOWARZYSZENIE ŚRODOWISK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN 
I PRZYJACIÓŁ 

    44-120 Pyskowice; Sikorskiego 13 (adres do korespondencji)

  tel.: 032 333 33 56

   e-mail: suchana@wp.pl

Projekt „Wolna sobota dla mamy i taty” to projekt dla dzieci. Nie ma ograniczeń wiekowych, 
spotkania odbywają się raz w miesiącu, w drugą sobotę miesiąca w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, ul Gierymskiego 7, w godz. 9:00-15:00. Spotkania obejmują: 
warsztaty muzyczne, plastyczne, dramatyczne, zajęcia sportowe, Mszę św., słodki poczęstunek 
oraz obiad. W spotkaniach może uczestniczyć każdy, udział jest całkowicie bezpłatny, miejsce 
realizacji jest dostępne dla osób na wózkach.

Integracyjny Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy – każda osoba jadąca na turnus ma swo-
jego indywidualnego opiekuna, z którym cały czas przebywa, uczestnicząc w różnorodnych 
zajęciach i działaniach. Nie ma ograniczeń wiekowych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych nie 
jadą na turnus. W turnusie mogą brać udział osoby uczęszczające na spotkania, mające aktualne 
skierowanie lekarskie na tego rodzaju wyjazd. Koszt obejmuje przejazd, zakwaterowanie, wyży-
wienie i ubezpieczenie uczestnika. Nie ma dostępu dla wózków inwalidzkich.

Paczka Integracji – bezpłatna dystrybucja magazynu Integracja, jego promocja i zapewnienie 
utrzymywania kontaktu członków Paczki Integracji z redakcją magazynu oraz współpraca na 
rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.

Kampania Parkingowa – dążenie do tego, aby miejsca parkingowe przeznaczone dla osób nie-
pełnosprawnych nie były zajmowane przez pełnosprawnych kierowców.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I OSOBOM 
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – ODDZIAŁ W PYSKOWICACH 

  44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 42/8 (adres korespondencyjny)

  tel.: 032 233 82 39
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Zajęcia plastyczne dla niepełnosprawnych odbywają się raz w tygodniu od 15:00 do 16:00 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pyskowicach.

Wycieczki turystyczne i spotkania okolicznościowe – organizowane są dla członków stowarzy-
szenia.

Turnusy rehabilitacyjne – zgłoszenia na turnusy rehabilitacyjne przekazywane są do centrali 
w Katowicach.

7.4  OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁTOWICACH

      

  44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1

  tel.: 032 301 15 28

  fax: 032 301 15 27

   e-mail: ops@gieraltowice.pl

  poniedziałek-piątek 7:00-15:00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE

            

  44-190 Knurów, ul. Ks. Koziełka 2 

  tel.: 032 335 50 00 

  fax: 032 335 50 06

   e-mail: ops@knurow.pl

  poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych: 

  poniedziałek - piątek 7:30-11:30, środa 11:30-15:30

Uwaga: Obsługa tylko na parterze, po zawiadomieniu personelu. 

Głównym celem działalności punktu jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
w korzystaniu z przepisów prawnych, a także nawiązanie kontaktów z instytucjami i organiza-
cjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie wspólnych 
działań, które ułatwią społeczne funkcjonowanie niepełnosprawnym mieszkańcom Knurowa.

W punkcie można uzyskać informacje i pomoc odnośnie:

 obowiązujących przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących osobom niepełnospraw-
nym;

 możliwości skorzystania z programów realizowanych przez PFRON;

7. IN
STYTUCJE

69



 świadczeń przysługujących w ramach dofi nansowania PFRON (pomagamy w wypełnianiu 
wniosków na turnus rehabilitacyjny, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocni-
cze, usuwanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się);

 świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym, kierowanie do odpowiednich in-
stytucji;

 możliwości uzyskania wsparcia w postaci pracy socjalnej, porady psychologa;

 uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika.

Paczka Integracji – dystrybucją prasy, prowadzoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
zajmuje się pracownik socjalny. Magazyn jest dostępny w budynku MOPS, a  magazyn dostarcza-
ny jest do DDPS, przychodni rejonowych, szpitala na oddział dla przewlekle chorych, do punktu 
PCK, poradni odwykowej i do indywidualnych odbiorców.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE – FILIA W SZCZYGŁOWICACH

              

   44-193 Knurów, ul. Staszica 1

  tel.: 032 335 50 15

  poniedziałek-piątek 8:00-16:00

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

               

  44-190 Knurów; ul. 1 Maja 9

  tel.: 032 335 50 17

   e-mail: ops@knurow.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym i starszym 
w trudnych sytuacjach życiowych, wymagającym wsparcia w organizowaniu życia codziennego 
w miejscu zamieszkania, bez konieczności korzystania z całodobowego domu pomocy społecz-
nej. Aby skorzystać z oferty domu, należy zgłosić się do siedziby MOPS. Dom pomocy oferuje:

 porady psychologa;

 całodzienne wyżywienie;

 udostępnianie urządzeń do utrzymania higieny osobistej;

 spotkania towarzyskie, imprezy okolicznościowe, wycieczki;

 zajęcia w oparciu o możliwości i zainteresowania uczestników – zajęcia muzyczne, manual-
ne, kulinarne, ruchowe, gry, zabawy.

Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych: 

  poniedziałek 15:00-17:00 (Zakres udzielanych informacji j/w.)

Uwaga:  DDPS wyposażony jest w schodołaz, udostępniany po zawiadomieniu obsługi przez   
 domofon przy furtce.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH

             

Ośrodek mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Pilchowice.

   44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6

  tel.: 032 332 71 65

  fax: 032 235 69 38
   e-mail: opieka_spol@pilchowice.pl 
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:30-15:00, czwartek 7:30-17:00

Ośrodek realizuje program UCZEŃ NA WSI

Uwaga:  Długi, około 20 metrowy podjazd. 
 W pokonaniu stopni pomaga obsługa, którą można wezwać przez domofon przy wejściu.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH

         

   44-120 Pyskowice ul. Cicha 1

  tel.: 032 233 23 55, 

  fax: 032 233 23 55

   e-mail: opspysko@oho.com.pl

   www.bip.pyskowice.pl

  poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Dyżur wyznaczonych pracowników:  

  czwartek i piątek 8:00-16:00

Uwaga:  Dostępność dotyczy głównego holu. 
 Obsługa po zawiadomieniu dowolnego pracownika placówki.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIŃCU

            

   44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26

  tel.: 032 400 07 75
   e-mail: opsrudziniec@wp.pl 
   www.ops-rudziniec.com

  poniedziałek-środa  7:30-15:30, czwartek-piątek 8:00-16:00 
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Ośrodek realizuje program UCZEŃ NA WSI.  Program realizowany będzie na terenie Gminy Ru-
dziniec do 30 czerwca 2010 r.

Kontakt: Regina Machula  tel.: 032 400 07 75

     e-mail: regina.machula@interia.eu

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOŚNICOWICACH Z SIEDZIBĄ W ŁANACH WIELKICH

          

   Łany Wielkie, 44-153 Sośnicowice, ul. Wiejska 9

  tel.: 032 238 71 83

  fax: 032 238 71 83
   e-mail: ops_sosnicowice@poczta.onet.pl

   www.sosnicowice.i-gmina.pl/osrodek-pomocy-spolecznej

  poniedziałek-środa 7:30-15:30, czwartek-piątek 8:0-16:00

Uwaga:  Dostępność podjazdu wokół budynku. 
 Pracownik schodzi po wezwaniu dzwonkiem znajdującym się na parterze. 
 Możliwość załatwienia spraw w domu interesanta.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU

      

   44-180 Toszek, Rynek 11

  tel.: 032 332 67 02 

  fax: 032 332 67 14 

   e-mail: opstosze2oho.com.pl 

  poniedziałek-czwartek 7:00-15:00, piątek 8:00-16:00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELOWSI

         

   44-187 Wielowieś, ul. Główna 1 
  tel.: 032 233 60 58

  fax: 032 233 60 58 

   e-mail: ops_wielowies@wp.pl

  poniedziałek-piątek 7:00-15:00

7. IN
STYTUCJE

72



7. IN
STYTUCJE

73

Uwaga: Ośrodek mieści się na I piętrze. 
 Osoba poruszająca się na wózku może być obsłużona na parterze w bibliotece   
 lub dostać się na piętro przy użyciu schodołazu.

7.5  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 
poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych 
potrzeb osób w nim przebywających.

Mieszkaniec domu pomocy społecznej ponosi częściową odpłatność miesięczną za pobyt. Kwo-
ta odpłatności ulega zmianom, ale nie może być wyższa niż 70% dochodu mieszkańca. Pozo-
stałe 30% stanowi tzw. kieszonkowe, czyli dochód pensjonariusza, z którego może swobodnie 
korzystać. Gdy osoba dorosła nie posiada własnego dochodu, opłatę za pobyt ponoszą osoby 
zobowiązane do opieki, a resztę dopłaca gmina.

Osoba, która chce zamieszkać w DPS, musi udać się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecz-
nej znajdującego się w gminie, w której jest zameldowana na pobyt stały. Po przyjęciu wniosku 
ośrodek podejmuje decyzję o skierowaniu do DPS na podstawie badań lekarskich, wywiadów 
środowiskowych itp. oraz ustala sposób odpłatności za pobyt.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydają następujące jednostki: 

 w przypadku gminnego domu pomocy społecznej – organ gminy;

 w przypadku domów prowadzonych przez powiat – starosta powiatu; 

 w przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek woje-
wództwa.

Dom oferuje mieszkańcom różne formy terapii, dostosowane do ich zainteresowań i potrzeb. 
Na terenie placówek działają pracownie terapii zajęciowej, w której mieszkańcy mogą rozwijać 
swoje zdolności.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZAKON OO. KAMILIANÓW

                

   44-145 Pilchowice, ul. Damrota 7

  tel./fax 032 235 65 26 w. 203

   e-mail: dpspilchowice@domypomocy.pl 

    www.dpspilchowice.doypomocy.pl

  liczba mieszkańców: 60

Placówka sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektu-
alnie.



Na terenie domu działają pracownie terapii zajęciowej, gdzie proponowane są następujące 
zajęcia: odlewy z gipsu, plastyczne (rysowanie, malowanie na szkle, papiero-plastyka), robótki 
ręczne, biblioterapia, zabawa ze sztuką, zajęcia kulinarne, praca z komputerem (Internet), mu-
zykoterapia. 

Obiekt położony jest w centrum Pilchowic, w otoczeniu terenów zielonych przy trasie Racibórz-
Gliwice. W budynku do dyspozycji mieszkańców znajduje się: jadalnia, gabinet pielęgniarski, po-
kój gościnny, aneks kuchenny, pracownie terapeutyczne, sala rehabilitacyjna, kaplica, biblioteka, 
kafejka internetowa. 

Uwaga:  Wewnątrz budynku, za wejściowymi drzwiami, znajduje się stromy podjazd.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OSTOJA”

            

   44-153 Sośnicowice; ul. Kozielska 1

  tel./fax: 032 238 75 42, 032 238 75 43

   e-mail: dpsostoja@poczta.onet.pl 

   www.dpsostoja.republika.pl

  liczba mieszkańców: 151

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży płci żeńskiej, niepełnosprawnej intelektu-
alnie.

W warunkach terapii zajęciowych mieszkanki mają do dyspozycji następujące pracownie: haftu, 
krawiecką, arteterapii, 4 pracownie plastyczne i gospodarstwa domowego. Na co dzień dziew-
częta korzystają z rehabilitacji, muzykoterapii oraz sali doświadczania świata, gdzie prowadzo-
na jest sensoryczna rewalidacja mieszkanek. Na terenie placówki znajduje się szkoła, w której 
odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe edukacyjno-terapeutyczne i rewalidacyjno-wy-
chowawcze. Mieszkanki biorą również udział w wycieczkach turystycznych i turnusach rehabi-
litacyjnych.

Dom mieści się w późnobarokowym pałacu otoczonym parkiem. W budynku znajduje się kaplica 
i gabinet lekarski.

Dyrekcja domu dba o integrację ze środowiskiem poprzez organizowanie imprez kulturalnych 
i spotkań z lokalną społecznością.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK”

                 

   44-189 Kuźnia Nieborowska; ul. Knurowska 13

  tel./fax: 032 235 16 30

   e-mail: dps.zameczek@vp.pl

   www.dpszameczek.isn.pl

7. IN
STYTUCJE

74



Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacz-
nym, umiarkowanym i lekkim.

Podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej i różnorodnych zajęciach, m.in.: plastycznych, mo-
delarskich, muzycznych, kulinarnego rękodzieła, malowania na szkle, ogrodnictwa.

Mieszkańcy mają dostęp do opieki medycznej, w placówce pracuje lekarz internista oraz psy-
chiatra.

Dom oferuje również stałe wydarzenia, jak: piknik rodzinny na terenie posesji dla rodzin miesz-
kańców (czerwiec), festyn dożynkowy na terenie domu (sierpień) oraz Dary Serc w Domu Kultury 
w Szczygłowicach (grudzień). Poza tym dla mieszkańców organizowane są również wyjścia do 
kina, kawiarni, dyskoteki, wycieczki w góry, Andrzejki oraz Mikołajki.

W domu znajduje się jadalnia, pomocnicza kuchenka, sala dziennego pobytu, pracownia tera-
peutyczna oraz sala gimnastyczna. Wokół domu położony jest kompleks parkowy.

Dzięki posiadaniu mini-busa placówka zapewnia uczestnictwo w imprezach wyjazdowych.

Raz w tygodniu na terenie domu odprawiana jest Msza św., w której uczestniczą również miesz-
kańcy wsi.

Uwaga:  Wewnątrz budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych,    
 uruchamiana przez portiera.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS W WIŚNICZACH K/TOSZKA

            

   44-187 Wielowieś; Wiśnicze, ul. Wiejska 42 A 

  tel.: 032 233 62 06

   e-mail: caritas-wisnicze@kuria.gliwice.pl

Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.

Mieszkańcy biorą udział w następujących zajęciach: rehabilitacja lecznicza, arteterapia (ręko-
dzieło artystyczne), ergoterapia, elementy muzykoterapii, ludoterapia, choreoterapia, biblio-
terapia, treningi umiejętności społecznych, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne, 
gry zabawy i konkursy. Zainteresowani mogą włączyć się w przygotowanie spektakli oraz we 
wspólne redagowanie gazetki „Nasz Dom”. Placówka umożliwia również uczestnictwo w impre-
zach okolicznościowych, wycieczkach, wyjazdach do teatru i pielgrzymkach.

W domu mieszczą się gabinety lekarskie, zabiegowe, sala gimnastyczna, sale rehabilitacji rucho-
wej oraz gabinety fi zykoterapii. Wokół domu znajduje się przestrzeń spacerowa.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

               

   44-194 Knurów, ul. Szpitalna 29,

  tel./fax.: 032 236 54 87 lub 032 336 22 33
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   e-mail: osrodek@caritas.knurow.pl 

    www.katowice.caritas.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz upośledzeniem umysłowym.

Terapia prowadzona jest zarówno w formie dziennej, jak i całodobowo (10 miejsc hostelowych 
– całodobowy pobyt czasowy).

Osoby, które chcą poddać się terapii, muszą udać się do psychologa ośrodka, który kwalifi kuje 
do terapii, a następnie udać się ze skierowaniem do ośrodka pomocy społecznej.

Głównym celem działalności domu jest udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji przywracają-
cej uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym oraz wydłużenie okresu 
remisji choroby.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia swoim podopiecznym psychiczną opiekę zdrowot-
ną, nadzór nad terapią farmakologiczną we współpracy z lekarzem psychiatrą oraz konsultację 
i okresowe oceny stanu psychicznego.

Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 dla grupy dochodzącej oraz w syste-
mie ciągłym dla grupy hostelowej.

Uczestnicy podzieleni są na grupy terapeutyczne, utworzone na podstawie programu terapeu-
tycznego, układanego indywidualnie dla każdego z uczestników.

Zespół terapeutyczny spotyka się raz w tygodniu w celu omawiania realizacji programu. Proces 
terapeutyczny trwa zwykle pół roku.

Uczestnicy ŚDS biorą udział w następujących zajęciach terapeutycznych: trening lekowy, higie-
niczny, budżetowy, kulinarny, techniczny, umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, nauka 
czytania i pisania (osoby upośledzone umysłowo), relaksacja, muzykoterapia, psychoedukacja, 
wydarzenia rekreacyjno-kulturalne (imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia do kina, mu-
zeum itp.).

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są także spotkania edukacyjne 
dla rodzin podopiecznych. Istnieje też możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeuty ro-
dzinnego (konsultacje i psychoterapia rodzinna i małżeńska).
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7.6  ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ
Zakład Pracy Chronionej to zakład, w którym prowadzona jest  działalność gospodarcza przez 
okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy oraz osiąga odpowiedni wskaźnik  zatrudnienia osób z różnego typu niepeł-
nosprawnościami przez co najmniej 6 miesięcy.

Pracodawca musi spełnić też szereg innych warunków, w tym: 

 przestrzegać normy BHP w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez zakład;

 przystosować stanowiska pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ciągi komunikacyjne 
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 zapewnić niepełnosprawnym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, po-
radnictwo i usługi rehabilitacyjne.

 

MTL ASCO SP. Z O.O. 

  44-120 Pyskowice, ul. Wielowiejska 53 

  tel.: 032 233 33 33

   www.mtlasco.pl

Sprzedaż i serwis wózków widłowych, regałów magazynowych.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SILESIA SP. Z O.O.

  ul. Lutycka 6, 44-101 Gliwice

  tel.: 032 775 02 21

  fax: 032 775 02 18

   e-mail: silesia@silesia.gliwice.pl

   www.silesia.gliwice.pl

Produkcja bram wraz z elementami ogrodzeniowymi, fi ltrów przeciwzakłóceniowych, osprzętu 
żeglarskiego i rehabilitacyjnego, usługi ślusarskie i spawalnicze. 

HYBRYD  SP. Z O.O

  44-120 Pyskowice, ul. Sikorskiego 28

  tel.: 032 233 98 83

  fax: 032 233 98 84

   e-mail: hybryd@hybryd.com.pl

   www.hybryd.com.pl

Produkcja opraw i systemów oświetlenia awaryjnego.



IMS. SP. Z O.O

  44-100, Gliwice, Zwycięstwa 14

  tel.: 032 332 64 33

   e-mail: kadry@ims-gliwice.pl
Firma sprzątająca.

AGR EWA ROJOWIEC

  ul. Kopalniana 2 a, 44-190 Knurów

  tel.: 032 330 49 50, 330 49 40

  fax: 032 330 49 42, 330 49 52 

   e-mail: biuro@agr-rojowiec.pl

   www.agr-rojowiec.pl
Produkcja przewodów wysokociśnieniowych.

EUROMETAL HKP S.A. 

  44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 13

  tel.: 032 230 67 51 

  fax: 032 230 82 80 

   e-mail: biuro@eurometalhkp.metalholding.eu 

   www.metalholding.pl/pl/eurometal.php
Produkcja elementów obudów górniczych.

„MEGAN” BANIA ZIELIŃSKA SP. J.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

  44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 

  tel.: 032 230 79 10, 

  fax: 032 301 46 41

   e-mail: megan@megan.pl

   www.megan.pl 
Usługi z zakresu utrzymania czystości.

INVEX GROUP SP. Z O.O.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

  44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 154

  skr. poczt. 136 A

  tel.: 032 729 80 47, 729 80 48

  tel./fax: 032 231 33 44 
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   e-mail: biuro@invex.pl

   www.invex.pl
Usługi dozorowania i kopertowania.

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE TECHNIKA SP. Z O.O.

   44-102 Gliwice, ul. Toszecka 2

  tel.: 032 338 38 00 

  fax: 032 338 38 01 

   e-mail: pth@technika.gliwice.pl 

   www.technika.gliwice.pl 
Oprogramowanie, działalność wydawnicza, hydrometria.

ENKO S.A. 

  44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10

  tel.: 032 232 18 36, 032 230 28 24, 032 230 44 73 

  fax: 032 232 30 72 

   e-mail: fi rma@enko.pl 
   www.enko.pl 
Produkcja urządzeń dla oczyszczalni ścieków i produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej.

PW „INPROD” SP. Z O.O.

  44-164 Gliwice, ul. Kozielska 490

  tel.: 032 270 13 61, 032 270 12 96 

  fax: 032 270 16 63

   e-mail: info@inprod.pl
   www.inprod.pl
Produkcja odzieży, sprzedaż granitu i wyrobów granitowych, usługi transportowe, wykonaw-
stwo robót torowych, usługi hotelarskie, ubezpieczenia.

PRZEDSIĘBIORSTWO ELSIT SP. Z O. O. 

  44-100 Gliwice, ul. Grottgera 46-50

  tel.: 032 279 20 95 

  fax: 032 279 42 47 

   e-mail: biuro@elsit.pl
   www.elsit.pl

Produkcja podzespołów indukcyjnych.
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S.I. „TWÓRCZOŚĆ”

  44-101 Gliwice, ul. Daszyńskiego 154

  tel.: 032 2310322

   e-mail: tworczosc_xl@wp.pl

Produkcja drobnej elektroniki.

7.7  EDUKACJA – PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚREDNIE
Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne, ma prawo do pobierania 
nauki we wszystkich typach szkół, czyli w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach 
integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wycho-
wawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dobranych w zależności od stopnia 
i rodzaju zaburzenia.

ZASADY ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kwalifi kacja do odpowiedniej formy kształcenia odbywa się na podstawie orzeczenia wydanego 
przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych oraz innych poradniach specjalistycznych (str. 90). 

Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespoły orzekają o: 

 potrzebie kształcenia specjalnego; 

 potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemoż-
liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży  z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie jest pro-
wadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 10 roku życia – w przypadku wychowania 
przedszkolnego, 18 roku życia – w przypadku szkoły podstawowej, 21 roku życia – w przypadku 
gimnazjum, 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Prawa ucznia z niepełnosprawnością:

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do:

 bezpłatnego transportu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, a także 
ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym 
realizację obowiązku szkolnego, nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego;

 odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia;

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości w sytuacji, gdy taką po-
trzebę stwierdzi poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna;
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 przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego 
w formie dostosowanej do jego dysfunkcji;

 wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok.

KLASA INTEGRACYJNA
Klasa integracyjna liczy 15-20 uczniów – liczba ta obejmuje 3-5 dzieci z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności. W klasie pracuje równolegle dwóch nauczycieli: jeden z przygotowaniem ogól-
nym, drugi ze specjalnym, którego zadaniem jest pomoc w nauce dzieciom niepełnosprawnym. 
Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda, psycholog, rehabilitant.

KLASY SPECJALNE
Klasy specjalne mogą być tworzone w szkołach ogólnodostępnych lub w szkołach specjalnych. 
Uczą się w nich dzieci najczęściej z jednym typem niepełnosprawności (np.: upośledzone umy-
słowo, z zaburzeniami słuchowymi czy autyzmem).

W zależności od rodzaju niepełnosprawności klasy liczą 2-16 osób. 

Proces i tempo nauczania w tych klasach są dostosowane do możliwości uczniów.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 
do szkoły zapewnia się nauczanie indywidualne. Dziecko może mieć przyznane 4-16 godzin lek-
cyjnych tygodniowo (w zależności od rodzaju szkoły). Zajęcia prowadzone są w miejscu pobytu 
ucznia lub mogą być organizowane częściowo lub w całości na terenie szkoły. Istnieje również 
możliwość udziału dziecka w wybranych lekcjach w szkole.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
Dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim i dzieciom z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi spełnianie obowiązku szkolnego zapewnia się w formie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w przedszkolach, szkołach i w miejscach ich 
pobytu lub w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, które działają 8-10 godzin dziennie. 
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 3-25 lat. 
Celem tych zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowań oraz uzyskiwanie przez 
nich niezależności od innych osób w codziennym życiu.

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi funkcjonuje 3-letnia specjalna szkoła przyspo-
sabiająca do pracy. Jest to szkoła, która zapewnia uczniom niepełnosprawnym kontynuowanie 
nauki i przysposobienie do wykonywania czynności zawodowych zgodnie z ich możliwościami 
psychofi zycznymi i zdrowotnymi. Ukończenie tej szkoły stwarza szanse zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy. 
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GIERAŁTOWICE
Dzieci zakwalifi kowane do edukacji specjalnej z terenu gminy Gierałtowice dowożone są do 
szkoły specjalnej w Knurowie.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II 
W PANIÓWKACH

            
  44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44
  tel.: 032 30 11 551
   e-mail: sppaniowki@interia.pl
   www.sppaniowki.w.interia.pl

W szkole znajdują się klasy integracyjne. Zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole to: kółko 
matematyczne, polonistyczne, informatyczne, kółko małych form teatralnych, chór i SKS oraz 
Samorząd Uczniowski. 

Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, bogate zaplecze dydaktyczne oraz no-
woczesny kompleks obiektów sportowych: boisko wielofunkcyjne (piłka nożna i koszykówka), 
boisko do siatkówki, bieżnia, tor do skoku w dal oraz kort tenisowy. Szkoła wyposażona jest w 
sprzęt audiowizualny, kamerę cyfrową oraz bogaty wachlarz pomocy dydaktycznych.

KNURÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KNUROWIE

            
  44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25
  tel.: 032 235 20 22
   e-mail: zssknurow@o2.pl

Placówka prowadzona jest  dla dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Specjalna

 Gimnazjum Specjalne

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zajęcia dodatkowe odbywające się w szkołach to: kółko wokalne, taneczne, PCK, komputerowe, 
nauka gry na instrumentach, gimnastyka korekcyjna.

Szkoła jest wyposażona w salę do gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, salę kompute-
rową, salę rewalidacji indywidualnej, bibliotekę i świetlicę.

Uwagi:   Dostępność dotyczy parteru. 
 Obsługa po zawiadomieniu dowolnego pracownika placówki.
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MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KAROLA MIARKI W KNUROWIE 

             

  44 - 190 Knurów, ul. T. W. Wilsona 22 

  tel.: 032 235 27 27

  fax: 032 235 27 26 

   e-mail: msp2@poczta.onet.pl

   www.msp2.knurow.com

Szkoła prowadzi klasy integracyjne. Do tego typu klas przyjmowane są dzieci spoza obwodu, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci spoza Knurowa.

W klasach integracyjnych na poziomie 1-3 uczy nauczyciel nauczania zintegrowanego i pedagog 
specjalny, sprawujący opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi; w klasach 4-6 pedagog specjal-
ny jest wychowawcą klasy, a nauczyciele uczą poszczególnych przedmiotów. Realizując proces 
dydaktyczno-wychowawczy, nauczyciele klas wykorzystują znane metody i formy pracy, ale też 
szukają rozwiązań integrujących i aktywizujących grupę.

Zajęcia dodatkowe odbywające się w szkole to: kółko języka angielskiego, języka polskiego, bi-
blioteczne, teatralne, biblijno-różańcowe, muzyczno-taneczne, prac ręcznych, plastyczne, ma-
tematyczne, przyrodnicze, artystyczne, komputerowe, liturgiczne, indywidualne zajęcia dla nie-
pełnosprawnych, zajęcia muzyczno-taneczne, rekreacyjno-sportowe, religijne, terapia poprzez 
zabawę.

Szkole przyznane zostały tytuły: „Szkoła z klasą”, „Nauczyciele z klasą” „Uczeń z klasą” oraz cer-
tyfi kat „Szkoła promująca zdrowie”. Realizowany jest również projekt współpracy partnerskiej 
w ramach programu Socrates Comenius: „Chcę Cię poznać mój przyjacielu”.

W szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. W każdej klasie integracyjnej 
uczniowie mają indywidualne zajęcia rewalidacyjne, w tym zajęcia z muzykoterapii i zajęcia lo-
gopedyczne.

W szkole znajduje się „Sala poznawania świata” do stymulacji polisensorycznej, gabinet logo-
pedyczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, specjalistyczny sprzęt kom-
puterowy do prowadzenia zajęć z dziećmi niedowidzącymi, indywidualne stanowisko pracy 
z dzieckiem niepełnosprawnym (komputer z dostępem do Internetu, oprogramowanie do alter-
natywnego komunikowania się z dzieckiem niemówiącym).

Uwaga:  Przy ul. Szpitalnej – miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA REJA
  44-194 Knurów, ul. Stefana Batorego 7

  tel.: 032 235 27 58

   e-mail: gimnus2@poczta.onet.pl

   www.mg2gru.prv.pl

Zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole to: kółko teatralne, plastyczne, fi zyczne, chemiczne, 
biologiczne, fi lmowe, taneczne oraz gimnastyka korekcyjna.
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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

    

  44- 196 Knurów, Ul. Piłsudczyków 4

  tel/fax  032 235 27 88

   e-mail: mp13knurow@op.pl

   www.mp13knurow.cba.pl

W przedszkolu znajdują się oddziały integracyjne oraz oddział specjalny dla dzieci z upośledze-
niem umiarkowanym i znacznym.

Przedszkole posiada: salkę rehabilitacyjną, nowocześnie urządzoną salę doświadczania świata, 
gabinet do terapii indywidualnej, zaplecze kuchenne. Przedszkole otoczone jest ogrodem wy-
posażonym w sprzęt: drabinki, przeplotnie, huśtawki, zjeżdżalnie.

W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna, psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, 
zajęcia wspierające rozwój, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz koła 
zainteresowań: taneczne, rytmiczno-muzyczne, ekologiczno-przyrodnicze, komputerowe.

PYSKOWICE
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH 

         

  44-120 Pyskowice, ul. Poniatowskiego 2

  tel.: 032 233 26 51 

   e-mail: sekretariat@zsspyskowice.eu

   www.specjalna-pyskowice.neostrada.pl

   www.zsspyskowice.eu

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:
 Szkoła Podstawowa Specjalna 

 Gimnazjum Specjalne 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Poza Pyskowicami szkoła obejmuje swoim zasięgiem gminy: Rudziniec, Toszek, Wielowieś i Dom 
Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Dzieci mają zorganizowany dojazd z gmin autobusami, 
a z Sośnicowic mikrobusem.

W Szkole Podstawowej Specjalnej znajdują się oddziały dla uczniów upośledzonych w stopniu 
lekkim, oddziały edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym oraz zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla uczniów upośledzonych w stop-
niu głębokim.
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Gimnazjum Specjalne prowadzi oddziały edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów upośledzo-
nych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz oddziały dla uczniów upośledzonych w stopniu 
lekkim.

Szkoła Przysposabiająca do pracy prowadzi oddziały edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów 
upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W szkołach prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe: kółko informatyczne, sportowe, re-
cytatorskie, matematyczne, artystyczne.

Na terenie kompleksu szkół pracuje pedagog, psycholog, logopeda i pielęgniarka.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

      

  44-120 Pyskowice, ul. Wyzwolenia 4

  tel.: 032 233 23 17

  fax: 032 401 04 27

   e-mail: sp6pyskowice@op.pl

Szkoła prowadzi klasy integracyjne. Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci niepełno-
sprawne spoza obwodu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci spoza Pyskowic.

Dzieci sprawne kwalifi kowane są do klasy integracyjnej za zgodą ich rodziców. 

Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci niepełnosprawne ruchowo, z lekkim upośledze-
niem rozwoju umysłowego, niedowidzące, niedosłyszące, przewlekle chore, z zaburzeniami 
zachowania, z niepełnosprawnością sprzężoną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do 
klasy integracyjnej może być przyjęte dziecko z upośledzeniem umiarkowanym.

Dzieci z różnymi dysfunkcjami są dodatkowo objęte zajęciami rewalidacyjnymi oraz logope-
dycznymi.

Uwaga:  Dostępność dotyczy parteru.

MIEJSKI ŻŁOBEK INTEGRACYJNY 

   

  44-120 Pyskowice, ul. Paderewskiego 5

  tel.: 032 233 27 17 

   e-mail: zlobek.integracyjny@neostrada.pl

W żłobku czynne są dwa oddziały dla dzieci zdrowych w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, 
a także oddział rehabilitacyjny dla dzieci specjalnej troski, który prowadzi rehabilitację ruchową 
i umysłową dzieci niepełnosprawnych.

Oddział dla dzieci niepełnosprawnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
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Na oddział przyjmowane są dzieci w wieku 2-15 lat z wszelkimi zaburzeniami psychofi zycznymi 
(różnego stopnia upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny opono-
wo-rdzeniowe, zespoły wad wynikające z uwarunkowań genetycznych, wrodzonych i dysfunkcji 
układu nerwowego, zespoły wad sprzężonych, padaczka oraz inne).

Istnieje możliwość przyjęć dzieci spoza terenu miasta na podstawie wypracowanych porozu-
mień międzygminnych.

Na oddziale zatrudnieni są: pedagog specjalny (mgr oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicz-
nej), fi zjoterapeuci, pielęgniarka i salowa.

Dzieci znajdują się pod opieką zatrudnionego w żłobku lekarza pediatry.

Wobec dzieci stosowana jest terapia grupowa i indywidualna, według szczegółowo opracowa-
nego harmonogramu zajęć.

Stosuje się specjalistyczne formy terapii: rehabilitacja metodą Vojty, rehabilitacja metodą Bo-
bath’ów, zajęcia z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, hydroterapia, hipoterapia 
(z wyłączeniem okresu zimowego), muzykoterapia, terapia światłem, zajęcia z elementami Pro-
gramów Świadomości Ciała M.Ch. Knill’ów, relaksacja, zajęcia edukacyjne, masaże, inhalacje, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Dzieci niepełnosprawne integrowane są z dziećmi zdrowymi podczas wspólnej zabawy i pracy.

Oddział obejmuje również opieką ambulatoryjną dzieci w wieku niemowlęcym, wymagające 
wczesnej rehabilitacji.

Placówka współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pyskowicach (konsulta-
cje psychologiczne i logopedyczne), Górnośląskim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym 
w Gliwicach (konsultacje neurologiczne i neurologopedyczne).

Uwaga:  Możliwa obsługa na parterze.

GLIWICE
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH

            

  44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 74

  tel./faks: 032 231 32 22, 032 231 27 24

   e-mail: zszsum-gliwice@oswiata.org.pl

   www.zszs-gliwice.pl

LICEUM PROFILOWANE
3-letnie, o profi lu ekonomiczno-administracyjnym z językiem angielskim i niemieckim.
Do liceum przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna z chorobami przewlekłymi i z niepełno-
sprawnością ruchową.

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. 
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Do liceum uzupełniającego przyjmowana jest młodzież niepełnosprawna z chorobami przewle-
kłymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz lekką niepełnosprawnością intelektualną, na pod-
stawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności młodzież może kształcić się w różnych 
zawodach.

Dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim dostępne są:

 3-letni okres nauki przygotowujący do zawodów: blacharz samochodowy, cukiernik, elek-
tromechanik, introligator, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej;

 2-letni okres nauki przygotowujący do zawodów: kucharz małej gastronomii, malarz-tape-
ciarz, posadzkarz, sprzedawca;

 3-letnia szkoła zawodowa (na podbudowie gimnazjum), przeznaczona dla osób przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych ruchowo, umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifi kacje zawodowe na poziomie robotnika wykwalifi kowanego lub czeladnika; 
do wyboru proponowane są następujące zawody: krawiec, mechanik automatyki przemy-
słowej i urządzeń precyzyjnych/monter-elektronik, introligator.

3-LETNIA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Szkoła ta przyjmuje młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
która ukończyła gimnazjum.

W szkole tej w procesie kształcenia wyodrębnia się: zajęcia edukacyjne (funkcjonowanie osobi-
ste i społeczne, wychowanie fi zyczne, przysposobienie do pracy, religia), zajęcia rewalidacyjne 
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia wad wymowy, rehabilitacja ruchowa, zajęcia spor-
towe) oraz zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowa-
nia, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu).

Przygotowanie do pracy obejmuje: wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, 
prace poligrafi czno-introligatorskie, prace ogrodnicze, zadania kurierskie, prace biurowe, przyj-
mowanie telefonów, elementy bukieciarstwa, elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego 
i maszynowego, sporządzanie i wydawanie posiłków, prace stolarskie i elementy dziewiarstwa.

PILCHOWICE
Dzieci dowożone są do Szkoły Specjalnej w Knurowie.

RUDZINIEC
Dzieci dowożone są do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach.

SOŚNICOWICE
Dzieci dowożone są do Szkoły Specjalnej w Gliwicach.

TOSZEK
Dzieci dowożone są do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach.

WIELOWIEŚ
Dzieci dowożone są do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach.
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7.8  EDUKACJA – SZKOŁY WYŻSZE
Kandydaci niepełnosprawni zdają przewidywane regulaminem uczelni wyższej egzaminy 
wstępne na wybrany przez siebie kierunek. W biurach do spraw osób niepełnosprawnych kan-
dydaci na studia lub studenci niepełnosprawni mogą zwracać się o poradę, informację i pomoc 
odnośnie konkretnego wsparcia (dostosowania) w trakcie egzaminów na studia oraz w trakcie 
trwania studiów. Niektóre uczelnie wyższe powołują także, w ramach autonomicznych decyzji 
swoich władz, pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Rolą pełnomocnika jest m. 
in. reprezentowanie rektora w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie 
informacji na temat niepełnosprawnych studentów w uczelni.

Stypendium specjalne
Student niepełnosprawny, poza wszystkimi innymi świadczeniami przysługującymi studentom 
pełnosprawnym (tj. stypendium socjalnym, stypendium za wyniki w nauce, stypendium mini-
stra za osiągnięcia w nauce, dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do zasiłków), może ubiegać 
się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Jest to stypendium przyznawane 
w związku z ponoszeniem przez studenta dodatkowych kosztów z tytułu swej niepełnospraw-
ności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu i jest przyznawane na wniosek studenta. 
Student może otrzymywać stypendium specjalne przez cały okres studiów, również na pierw-
szym roku studiów – przez 9 miesięcy w roku; wypłata może być kumulowana. Jeśli studiuje na 
kilku kierunkach, stypendium specjalne może otrzymywać na każdym z tych kierunków.

Pożyczki studenckie i kredyty studenckie
Osoby niepełnosprawne, które korzystały w trakcie studiów z tej formy pomocy, mogą ubiegać 
się o jej umorzenie w całości w przypadku, gdy przedstawią orzeczenie o trwałej niezdolności 
do pracy.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych – Gabriela Wilczyńska

  40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 410a

  tel.: 032 359 16 72

  fax: 032 359 19 98,

   e-mail: sn@us.edu.pl

   www.student.us.edu.pl/konsultant-ds-osob-niepelnosprawnych

Osoby niepełnosprawne studiujące na UŚ mogą korzystać z porad psychologa oraz doradcy za-
wodowego. Specjaliści będą dyżurować w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Psycholog – Anna Wandzel przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 17:00-19:00 oraz w pierwszą 
sobotę miesiąca w godz. 09:00-12:00.

Doradca zawodowy – Dariusz Hywel przyjmuje w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 15:00-
17:00 oraz w trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00-12:00

Studenci niepełnosprawni mogą również korzystać z bezpłatnej rehabilitacji ruchowej. Informa-
cje są dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych – Dział Nauczania i Spraw Studenckich 
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

  44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, pok. 28

  tel.: 032 237 23 50

   e-mail: bon@polsl.pl

  poniedziałek-piątek 9:00-14:00

Dyżury pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych: poniedziałek, środa w godz. 12:00-15:00.

Na spotkanie najlepiej umówić się wcześniej telefonicznie lub mailowo.

Z usług Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać studenci niepełnosprawni lub prze-
wlekle chorzy, kandydaci na studentów, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administra-
cyjni Politechniki Śląskiej.

ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA
Dział ds. studiów i studentów

  40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, pokój 507

  tel 032 208 35 07

   e-mail: rekst@slam.katowice.pl

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO
Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych – dr Sławomir Kantyka

  40-226 Katowice, ul. Bogucicka 14, Budynek „D”

  tel.: 032 257 73 66

   e-mail: aepelnomocnik.on@ekonom.ae.katowice.pl
Pełnomocnik dyżuruje w każdy wtorek w godz. 15:00-16:00 i w czwartek w godz. 10:00-11:00

AKADEMIA MUZYCZNA W KATOWICACH
Kierownik Sekcji Dział Nauki i Nauczania – Gabriela Gruszka

  40-025 Katowice, ul Wojewódzka 33, pokój 111

  tel.: 032 779 23 01

   e-mail: tokstudiow@am.katowice.pl

AWF KATOWICE
Pełnomocnik rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych – dr Krystyna Gawlik

  40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a

  tel.: 032 207 51 00

   e-mail: k.gawlik@awf.katowice.pl



7.9  WIĘCEJ INFORMACJI

STRONY INTERNETOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
www.niepelnosprawni.pl – portal dla osób z niepełnosprawnością

www.pfron.pl – strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pomocspoleczna.ngo.pl – serwis dla pracowników instytucji pomocy społecznej

www.niepelnosprawni.gov.pl – strona Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.rehabilitacja.pl – Centrum Polskiej Rehabilitacji

www.idn.org.pl – Internet dla niepełnosprawnych

INFOLINIE
0 801 801 015
Infolinia Integracja – pomoc i porady dla niepełnosprawnych; 

Całkowity koszt połączenia wynosi 0,40 zł brutto;

poniedziałek-piątek 8:00-17:00

0 800 533 335
Infolinia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Połączenie bezpłatne;

poniedziałek-piątek 10:00-18:00

INNE
OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KATOWICACH
Caritas Archidiecezji Katowickiej
40-042 Katowice; ul. B-pa Domina 1

tel: 032 251 67 22

e-mail: info@katowice.caritas.pl

Gadu-Gadu: 5557640

Skype: KatowiceOION

poniedziałek-piątek 8:00-15:00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH
44-100 Gliwice; ul. Zygmunta Starego 17

Siedziba Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych

tel.: 032 332 66 70; 0601 915 900

e-mail: porady@bpogieraltowice.pl

www.bpogieraltowice.pl

poniedziałek 13:00-15:00 czwartek13:00-17:00
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