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WSTĘP 

 

 

 
Opracowanie niniejszego „Informatora dla osób 

niepełnosprawnych” zostało przewidziane, jako jedno z zadań 

„Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” 

przyjętego uchwałą Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta 

Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r. a obecne wydanie jest 

wznowieniem publikacji z 2007r. 

Znajdą w nim Państwo najważniejsze informacje przydatne 

osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. orzecznictwa 

lekarskiego, legitymacji osoby niepełnosprawnej, zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zasiłków 

a także kształcenia i przejazdów środkami komunikacji 

publicznej. 

Spośród szeregu ustaw, które określają prawa osób 

niepełnosprawnych najważniejszym aktem prawnym, w całości 

poświęconym osobom niepełnosprawnym jest ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 

ze zm.). Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym dotarcie do 

możliwie najszerszej wiedzy na temat uprawnień im 

przysługujących, zostały one zebrane i przedstawione 

w niniejszej publikacji.. 

Stan prawny informatora opracowany jest na dzień 1 stycznia 

2014r. Biorąc pod uwagę ewentualne zmiany w przepisach, 

jakie może w przyszłości wprowadzić ustawodawca, należy 

składając wniosek we właściwym urzędzie upewnić się 

o aktualności danego przepisu. 

Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce broszura spełni 

swoją rolę, a zawarte w niej informacje okażą się przydatne 

w codziennym życiu. 

    Pracownicy Miejskiego Ośrodka  

                                    Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 
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UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 

 

 

Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

do celów poza rentowych powołane są Powiatowe Zespoły do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako organy 

I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności, jako II instancja odwoławcza. 

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

jest orzecznictwem w celu korzystania z ulg i uprawnień. 

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za 

niepełnosprawną jest ustalenie, że: 

 

 ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; 

 przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia 

przekracza 12 miesięcy; 

 wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych 

w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie 

w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej 

choroby lub uszkodzenia organizmu. 

 

Wszystkie wymienione przesłanki muszą występować łącznie. 

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, 

jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 

16-go roku życia. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się 

na wniosek złożony do Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności przez przedstawiciela 

ustawowego dziecka. 

 

Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do 

realizacji celów określonych ustawą1: 

                                                 
1 Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
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 znaczny; 

 umiarkowany; 

 lekki. 

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się 

na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok 

życia. 

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności, zalicza się osobę 

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo 

zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub 

długotrwałej opieki innych osób w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zalicza się 

osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy 

albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych 

osób w celu pełnienia ról społecznych. 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności, zalicza się osobę 

o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób 

istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, 

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych 

kwalifikacjach zawodowych pełną sprawnością psychiczną 

i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról 

społecznych dające się kompensować przy pomocy 

wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

lub środki techniczne. 

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie 

sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym 

zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb 

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, 

poruszanie się i komunikację. 

Zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości 

zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego 

warunków pracy chronionej, tj. na otwartym rynku pracy. 
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Wydanie orzeczenia następuje na wniosek osoby 

zainteresowanej. 

Wniosek o wydanie orzeczenie może złożyć: 

 osoba zainteresowana; 

 przedstawiciel osoby zainteresowanej (dotyczy to przede 

wszystkim dzieci i osób ubezwłasnowolnionych); 

 kierownik ośrodka pomocy społecznej, ale za zgodą 

osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia 

należy złożyć do: 

 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Starzyńskiego 2 

70-506 Szczecin 

tel. 91 488 53 79 

pok. 415 (III piętro), godziny przyjęć interesantów: 

poniedziałek od 10.00 do15.15, 

od wtorku do piątku od 10.00 do13.00 

 

Wnioski można pobrać w: 

 

1. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

 

2. Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/2 

tel. 91 327 85 86 

pok. 106-109, I piętro 
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3. Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Starzyńskiego 2, Szczecin 

tel. 91 488 53 79 

pok. 415 (III piętro). 

Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza, pod 

którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca 

(wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem 

złożenia wniosku), 

 kserokopie dokumentacji medycznej mającą istotne 

znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

Ważne! 

Wniosek można wysłać pocztą. Należy jednak pamiętać, 

aby kserokopie dokumentacji medycznej były 

potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenia 

może dokonać pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie). 

Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (niezbędne do otrzymania świadczeń rentowych). 

 

Wnioski należy składać do: 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Świnoujściu 

ul. Piastowska 63 

tel.91 382-38-00 

Sala obsługi interesanta (stanowisko emerytalno-rentowe) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane 

przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje 

się wnioskodawca (wydane nie wcześniej niż na 30 

dni przed dniem złożenia wniosku o rentę), 

 wywiad zawodowy zawierający charakterystykę 

miejsca pracy i jej rodzaju, 

 dokumentację medyczną i rentową a także inne 

dokumenty poświadczające stan zdrowia, mające 

istotne znaczenie dla wydania orzeczenia. 
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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. 

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa 

we właściwym dla jej miejsca zamieszkania Powiatowym 

Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Legitymacje wydawane są zarówno dzieciom jak i osobom 

dorosłym na podstawie: 

 prawomocnego orzeczenia Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  

Na wniosek osoby, która uzyskała orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub przedstawiciela ustawowego dziecka 

w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny 

niepełnosprawności, jeśli może to ułatwić danej osobie 

korzystanie z należnych ulg i uprawnień. Proces uzyskania 

legitymacji jest zwolniony z opłat. 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 

można pobrać w: 

 

1.Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

 

 

2.Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Świnoujścia 

ul. Wojska Polskiego 1/2 

tel. 91 327 54 46, I piętro 
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Wnioski należy składać do: 

 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Starzyńskiego 2 

70-506 Szczecin 

tel. 91 488 53 79, pok. 415 (III piętro) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał 

do wglądu), 

 2 zdjęcia. 

 

Ważne: 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 

można wysłać pocztą. Należy jednak pamiętać, aby 

kserokopie dokumentacji medycznej były potwierdzone za 

zgodność z oryginałem (potwierdzenia może dokonać 

pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu) 
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REHABILITACJA SPOŁECZNA 

 
 
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. 

Realizowana jest przede wszystkim przez: 

 

 wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie 

aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, 

 wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania 

ról społecznych, 

 likwidację barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw 

i zachowań sprzyjających integracji z osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się 

przede wszystkim uczestnictwo osób niepełnosprawnych w: 

 

 warsztatach terapii zajęciowej, 

 turnusach rehabilitacyjnych, 

 imprezach integracyjnych. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych2 w ramach rehabilitacji społecznej 

pracownicy ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Świnoujściu realizuje następujące zadania: 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

                                                 
2  Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
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oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej. 

 

 

Wnioski należy składać w: 

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82 
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TURNUSY REHABILITACYJNE 

 

 

Turnus rehabilitacyjny jest jedną z podstawowych form 

aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych. Turnus oznacza 

zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej 

z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa 

psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności 

społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie 

i rozwijanie kontaktów społecznych, realizacje i rozwijanie 

zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu. Program turnusu 

powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do 

rodzaju schorzeń osób niepełnosprawnych oraz obejmować 

zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne 

wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, 

z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych. 

 

Ważne: 

Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać 

z leczeniem uzdrowiskowym pobytem w sanatorium, 

częściowo refundowanym przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa 

w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba 

niepełnosprawna, w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna, 

jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez 

liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony 

za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie 

przekracza kwoty: 
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 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia3- w 

przypadku osoby samotnej, 

 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 

członka rodziny – w przypadku zamieszkiwania 

niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym 

gospodarstwie domowym4. 

 

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa 

powyżej, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą 

dochód ten został przekroczony. Wyjątek stanowi przypadek 

uzasadniony trudną sytuacją materialną lub losową osoby 

niepełnosprawnej, w którym dofinansowanie ze środków 

Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub 

dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna, może zostać 

przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo 

przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej. 

 

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek 

o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w każdym czasie. 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie 

turnusu rehabilitacyjnego składa wniosek osobiście, 

za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów do: 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82 

 
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie 

turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że: 

 została skierowania na turnus rehabilitacyjny na 

                                                 
4 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 

w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w 
formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
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wniosek lekarza, pod opieką, którego się znajduje,  

 w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie 

uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków 

PFRON,  

 weźmie udział w turnusie, który odbędzie się 

w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków 

prowadzonych przez wojewodę, 

 wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do 

rejestru organizatorów turnusów, 

 będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych 

w programie turnusu, który wybrała, 

 nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani 

nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu, 

 złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego 

zgodnie  z art.10e ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, 

poz.721 z późn. zm.) wraz z informacją o liczbie osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 

 w przypadku turnusu, którego program przewiduje 

także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas 

pierwszego badania lekarskiego na turnusie 

zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, 

w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach 

i przyjmowanych lekach. 

 

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba 

niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się 

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod 

warunkiem, że wniosek lekarza zwiera wyraźne zalecenie 

uczestnictwa opiekuna i nie jest on osobą niepełnosprawną, 

wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat albo ukończył 

16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny 

osoby niepełnosprawnej a także nie będzie pełnił funkcji 

członka kadry na tym turnusie 
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Z dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego osoba 

niepełnosprawna może skorzystać raz w roku. Czas trwania 

turnusu wynosi, co najmniej 14 dni. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność (oryginał do wglądu), 

 kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

 wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny wydany 

przez lekarza, pod opieką, którego znajduje się osoba 

niepełnosprawna,  

 w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – 

kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego oraz dokumentu 

potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby 

niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, 

postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej - 

oryginał do wglądu),  

 w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię 

dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz 

postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu), 

 w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się 

i niepracujących w wieku 16 – 24 lat, posiadających 

inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, 

do wniosku należy dołączyć oryginał aktualnego 

zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu 

nauki. 

 

     

Wysokość dofinansowania wynosi: 

27% przeciętnego wynagrodzenia5 – dla osoby 

niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby 

                                                 
5  Patrz str. 15 
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niepełnosprawnej w wieku  16-24 lat, uczącej się  

i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;  

25% przeciętnego wynagrodzenia6- dla osoby niepełnosprawnej 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

23% przeciętnego wynagrodzenia7 - dla osoby niepełnosprawnej 

z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

18% przeciętnego wynagrodzenia8 - dla opiekuna osoby 

niepełnosprawnej, 

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla· osoby niepełnosprawnej 

zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie 

od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją osoby 

niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub 

dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać 

podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. 

Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może 

nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty 

uczestnictwa opiekuna w turnusie. 

Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie 

internetowej: www.ebon.mps.gov.pl Na stronie umożliwiono 

wyszukiwanie ośrodków i organizatorów według zadanych 

kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). 

Wyszukane pozycje można następnie wydrukować wraz 

z danymi kontaktowymi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  7 8  9  Patrz str. 15 

 

 

http://www.ebon.mps.gov.pl/
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SPRZĘT REHABILITACYJNY 
 

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna, 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach 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 domowym9, 

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 

samotnej10. 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

         do 60% kosztów zakupu sprzętu, nie więcej jednak niż 

do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Minimum 40% kosztów ponosi sam zainteresowany. 

Dofinansowanie realizowane jest na podstawie umowy 

zawieranej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Świnoujściu z wnioskodawcą. MOPR proponując 

wnioskodawcy kwotę dofinansowania, odnosi się do ustalonej 

średniej ceny sprzętu, będącego w powszechnej sprzedaży. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, 

wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz 

z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie 

w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

 kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego 

                                                 
9 11 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 
Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
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niepełnosprawność (oryginał do wglądu), 

 kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

 w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię 

dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz 

postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu), 

 w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – 

kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego oraz dokumentu 

potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby 

niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, 

postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej - 

oryginał do wglądu), 

 oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, 

wystawionego przez lekarza specjalistę zawierającego, 

informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz 

wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

 fakturę pro forma (ofertę cenową) na zakup 

wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wystawioną 

przez sprzedawcę. 

 

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny mogą ubiegać się również osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli 

prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób 

niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem 

złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków 

własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków PFRON. Dla uprawnionych podmiotów mających 

siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie 

Świnoujścia  realizuje: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. 

 



21 

 

Ważne: 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu 

sprzętu poniesionych przed przyznaniem środków 

finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON. Dofinansowanie takie nie przysługuje 

również osobie, która ma zaległości wobec PFRON, lub w 

ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku była stroną 

umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn 

leżących po jej stronie. 

                          

Wnioski należy składać w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82 
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WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 
W ŚWINOUJŚCIU 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu 

ul. Żeromskiego 21 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 21 70 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

ul. Dąbrowskiego 4 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 27 65 
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 PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 
 

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ale jedynie 

te, które refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 

można starać się ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O przedmiotowe 

dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, 

jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach 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 domowym11, 

 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 

samotnej12. 

Wysokość dofinansowania wynosi: 

 do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej 

w limicie ceny, (jeśli udział taki jest wymagany), 

 do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału 

własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie 

przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupów jest 

wyższa niż limit. 

 

Wnioskodawca informowany jest o rozstrzygnięciu w sprawie, 

w formie pisemnej, zaś przyznana kwota dofinansowania 

przekazywana jest odpowiednio bądź na rachunek bankowy 

sprzedawcy, bądź wskazany przez osobę niepełnosprawną lub 

wypłacana jest osobie niepełnosprawnej w kasie Urzędu 

                                                 
11 12 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez 
Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
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Miasta.     W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, 

wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz 

z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie 

w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

 kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność (oryginał do wglądu), 

 kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 

 kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą 

określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą 

opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą 

udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od 

momentu przyjęcia go do realizacji, 

 w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię 

dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz 

postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego 

lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu), 

 w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – 

kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego oraz dokumentu 

potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby 

niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, 

postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej - 

oryginał do wglądu), 

  fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału 

własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, 

wraz z potwierdzoną za zgodność, przez 

świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią 

zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze 
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Zgłoszenia do ewidencji i potwierdzenia zlecenia 

na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dokonać 

można w: 

 

Narodowym Funduszu Zdrowia 

ul. Arkońska 45 

71-470 Szczecin 

tel.91 425-10-00 fax.91 425-11-88 

 

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze można starać się dodatkowo składając 

wniosek do: 

 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

 

BARIERY FUNKCJONALNE         

 
 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu 

ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 

codziennych czynności lub kontaktu z otoczeniem i jest 

dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może 

ubiegać się osoba niepełnosprawna mająca trudności 

w poruszaniu się. Bariery architektoniczne to wszelkie 

utrudnienia występujące w budynku i jego elementach 

zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub 

zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu 

i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi 

z niepełnosprawności. 

 

Można przyjąć, iż: 

 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, odpowiednich do 

rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub 

urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować 

sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej 

społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze 

funkcjonowanie; 
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 Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia 

uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub 

przekazywanie informacji. 

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli 

podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec 

Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed 

złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze 

środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie 

tego podmiotu. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych 

wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 

do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

Wymagany udział własny Wnioskodawcy to minimum 20% 

kosztów. 

 

Ważne! 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych 

i zawarciem umowy z Wnioskodawcą! 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 

 
1. Kopię orzeczenia (oryginał do wglądu), o którym mowa 

w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 

721 ze zm.). 

2. Kopie orzeczeń (oryginały do wglądu) 

o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie 

z Wnioskodawcą. 
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3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza 

specjalisty), wystawione czytelnie w języku polskim, 

zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń:  

a. w przypadku likwidacji barier architektonicznych - 

utrudniających poruszanie się, 

b. w przypadku likwidacji barier 

w komunikowaniu się - w jakim stopniu ten stan 

utrudnia komunikację, 

c. w przypadku likwidacji barier technicznych - 

aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza 

specjalisty). 

4. Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu). 

 

5. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie 

(oryginał do wglądu). 

 

6. Kserokopia dokumentu (oryginał do wglądu) 

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma 

nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. akt 

notarialny, umowa najmu). 

 

7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku, na 

wykonanie robót we wnioskowanym zakresie. 

 

8. Zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy 

o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub 

poszukującego pracy (dotyczy ubiegających się 

o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu 

się). 

 

9. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier 

architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego 

i projektowanego układu funkcjonalnego). 

 

10. W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez 

pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy 

dołączyć odpowiednio kserokopię (oryginał do wglądu) 

uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia 

Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego. 
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11.  Faktura Pro forma lub oferta cenowa (dotyczy 

ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier 

w komunikowaniu się i technicznych) 

 

 

12.  Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, wnioskodawca  

       przedkłada: 

 projekt lub kosztorys, 

 pozwolenie na budowę (w koniecznych 

przypadkach).  

13. Ewentualnie dodatkowe dokumenty. 

 

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier ze środków 

PFRON realizuje: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, 

ul. Dąbrowskiego 4,pok. 313a, III piętro, 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 
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SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

Celem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych jest m.in.: 

doskonalenie sił psychofizycznych osób niepełnosprawnych 

poprzez ruch, organizowanie zajęć rekreacyjnych, zawodów 

i imprez sportowych. W rezultacie prowadzi to do integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienia 

świadomości pełnosprawnych mieszkańców w zakresie 

problemów i potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

 

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych są 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej (np. organizacje pozarządowe, fundacje, 

stowarzyszenia), jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat, 

udokumentują zapewnienie odpowiednich dla osób 

niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania, posiadają środki własne lub pozyskane 

z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 

Ważne: 

Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego jego realizację. 

 

Dla uprawnionych podmiotów, których wniosek 

o dofinansowanie obejmuje niepełnosprawnych mieszkańców 

Świnoujścia, pomoc realizuje: Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Świnoujściu. 
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Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów 

przedsięwzięcia. Dofinansowanie realizowane jest na 

podstawie umowy zawieranej przez Dyrektora MOPR 

z wnioskodawcą.   

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizuje: 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, 

ul. Dąbrowskiego 4,pok. 313a (III piętro), 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
 

 

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo 

placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym 

do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat 

nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część większej 

struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość prawną 

lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Celem 

warsztatu jest: 

 aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych; 

 stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do 

podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej 

i zawodowej w zakresie przywracania lub pozyskania 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

 

 Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii 

zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, 

poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także 

rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych 

i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo 

podjęcie pracy. 

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu 

rehabilitacji 

Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie miasta Świnoujścia 

realizowane są w: 

Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 

ul. Basztowa 11 

tel. 91 321 35 59, e-mail  niepełnosprawni@fornet.com.pl 

mailto:niepełnosprawni@fornet.com.pl
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DOFINANSOWANIE DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB 
TŁUMACZA-PRZEWODNIKA 

 

 

 

Osoba niepełnosprawna może wystąpić z wnioskiem 

o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub 

tłumacza - przewodnika, jeżeli uzasadniają to potrzeby 

wynikające z jej niepełnosprawności. Wspomniany wniosek 

można złożyć w dowolnym czasie w: 

 

   

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego  

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

 

 

 

 Powiat ma obowiązek rozpatrzyć go niezwłocznie, tj. nie 

dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego 

wniosku. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka 

migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa 

niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę świadczenia 

usługi. Przeciętne wynagrodzenie podawane jest, co kwartał w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 

 

 

Program „Aktywny samorząd” realizowany jest w Świnoujściu 

od 2012r. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym 

i dostępie do edukacji. 

W programie przewidziano udzielenie następującego wparcia: 

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową, w tym: 

1) Obszar A likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu, 

Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia  

w społeczeństwie informacyjnym: 
Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania, 

Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

 

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 

Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym, 

Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanej protezy kończyny, 

 

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 
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MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym 
 

Adresatami programu są indywidualne osoby niepełnosprawne 

z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Każdy z modułów i obszarów programu 

ma szczegółowo określoną grupę adresatów. 

 

Wnioski dla poszczególnych modułów i zadań dostępne są na 

stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu lub siedzibie MOPR: 

ul. Dąbrowskiego 4 

pok. 313a (III piętro) 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na 

stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz MOPR  

www.mopr.swinoujscie.pl 
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REHABILITACJA ZAWODOWA 

 
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom 

niepełnosprawnym uzyskania i utrzymania odpowiedniego 

zatrudnienia oraz uzyskania awansu zawodowego przez 

umożliwienie im korzystania z poradnictwa zawodowego, 

szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz pomocy 

w zatrudnieniu.  

W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy 

w Świnoujściu zgodnie z obowiązującą ustawą o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych realizuje następujące zadania: 

 

1. ZATRUDNIENIE 

 

Osoba niepełnosprawna chcąca podjąć zatrudnienie lub 

podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe może 

zarejestrować się w: 

 

Powiatowym Urzędzie Pracy 

ul. Wojska Polskiego 1/2A 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 22 89, fax 91 321 97 75 

 

www.pup.swinoujscie.pl 

sekretariat@praca.gov.pl (sekretariat) 

przyjmowanie interesantów: 08:00 – 14:00 

 

Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należą wszelkie 

działania związane z prowadzeniem doradztwa organizacyjno-

prawnego i ekonomicznego w zakresie zatrudnienia oraz 

działalności gospodarczej lub rolniczej, podejmowanej przez 

osoby niepełnosprawne. 

http://www.pup.swinoujscie.pl/
mailto:sekretariat@praca.gov.pl
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2. DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

ROLNICZEJ LUB WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI 

SOCJALNEJ 

 

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 

Pracy, jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca 

w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

 

Wysokość otrzymanych środków nie może przekroczyć 

wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia13, 

jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. 

 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej należy złożyć do: 

 

Powiatowego Urzędu Pracy 

ul. Wojska Polskiego 1/2A 

72-600 Świnoujście 

Tel. 91 321 97 53 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego 

niepełnosprawność (oryginał do wglądu), 

 plan przedsięwzięcia, 

 dokumenty potwierdzające siedzibę działalności, 

 oświadczenie o wstępnej współpracy na rzecz 

podmiotu, 

 pisemną informację spółdzielni socjalnej o przyjęciu 

do spółdzielni socjalnej, jako członka, 

                                                 
13 Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 

w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w 

formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” 
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 aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy 

stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie 

deklarowanej działalności gospodarczej albo rolniczej, 

 kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenie zawodowe 

wnioskodawcy, 

 oświadczenie wnioskodawcy o zaprzestaniu 

prowadzenia działalności gospodarczej lub ustania 

członkostwa w spółdzielni socjalnej, co najmniej 

na 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku. 

  

Rozpatrując wniosek bierze się pod uwagę: 

 przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na 

które mają być przeznaczone środki, 

 popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną 

działalność, 

 kalkulacje wydatków na uruchomienie działalności 

w ramach wnioskowanych środków, 

 uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, 

 wysokość środków własnych wnioskodawcy, 

 wysokość środków finansowych na ten cel w danym 

roku. 

Ważne! 

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać po 

przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie 

zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków 

finansowych PFRON na ten cel nie zostanie rozpatrzony. 

 

 
3. SZKOLENIE I PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Osoba niepełnosprawna może skorzystać ze szkolenia dla osób 

bezrobotnych lub osób poszukujących pracy i niepozostających 

w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy. 



39 

 

Ważne!                                                                                     

Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne 

będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracowników. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy kieruje osobę 

niepełnosprawną na odpowiednie szkolenie z własnej 

inicjatywy lub na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu 

właściwego organu. Może on również skierować osobę 

niepełnosprawną na szkolenie przez nią wybrane, pod 

warunkiem, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy oraz 

jeżeli spełniony zostanie jeden z warunków odnoszących się 

do osoby niepełnosprawnej a mianowicie: 

 nie posiada ona kwalifikacji zawodowych, 

 w związku z brakiem propozycji odpowiedniego 

zatrudnienie konieczna jest zmiana jej kwalifikacji 

zawodowych, 

 utraciła ona zdolność do pracy w dotychczas 

wykonywanym zawodzie. 

 

Koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć 

dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia14 

Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane 

także przez pracodawcę, na wniosek, którego poniesione przez 

niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych 

mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 

90% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 

dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.  

Ważne! Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez 

pracodawcę przed datą podpisania umowy. 

 

                                                 
14 Patrz str. 37 
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4.DOFINANSOWANIE DO WYSOKOŚCI 50% 

OPROCENTOWANIA KREDYTU BANKOWEGO 

ZACIĄGNIĘTEGO NA KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ ALBO WŁASNEGO LUB DZIERŻAWIONEGO 

GOSPODARSTWA ROLNEGO 

 

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą 

albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może 

otrzymać, ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 

50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego 

na kontynuowanie tej działalności, jeżeli: 

 nie korzystała z pożyczki na podjecie działalności 

gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w 

całości spłacona lub umorzona, 

 nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła 

tą działalność, co najmniej przez 24 miesiące od dnia 

otrzymania pomocy na ten cel. 

 

Zasięgnąć informacji i złożyć wniosek można w: 

 

Powiatowym Urzędzie Pracy 

ul. Wojska Polskiego 1/2A 

72-600 Świnoujście 

Tel. 91 321 97 77 

Fax 91 321 97 75 
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UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych zostały 

uregulowane w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych15, a także w rozporządzeniach wykonawczych 

do tej ustawy. Omówione w niniejszym rozdziale uprawnienia 

pracownicze przysługują osobie niepełnosprawnej odpowiednio od 

dnia, od którego ta osoba została wliczona do stanu zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych u danego pracodawcy.  

 

1. CZAS PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy osoby 

niepełnosprawnej (bez względu na stopień niepełnosprawności 

tej osoby) nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo. 

Natomiast osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować 

jedynie do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

Osoba niepełnosprawna nie może być również zatrudniona 

w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ustalony 

zgodnie z powyższymi zasadami wymiar czasu pracy 

obowiązuje od dnia następującego po dniu przedstawienia 

pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. 

Krótszy wymiar czasu pracy osoby zaliczonej do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie powoduje 

obniżenia przysługującego wynagrodzenia. Osobie, która 

otrzymywała wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce 

i przedstawiła orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności przysługuje wynagrodzenie 

w dotychczasowej wysokości. Natomiast pracownikowi, 

którego wysokość wynagrodzenia jest określona w stawce 

                                                 
15 Tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
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godzinowej, przechodzącemu na skrócone normy czasu pracy - 

należy stawkę wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio 

podwyższyć (w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy 

wymiar jego czasu pracy do tych norm). 

Wskazanych wyżej ograniczeń czasu pracy osób 

niepełnosprawnych nie stosuje się: 

 do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 

 gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz 

przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników 

lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad 

tą osobą wyrazi na to zgodę. 

 

                2. PRZERWY W PRACY 

 

Na podstawie art. 134 kodeksu pracy wszystkim pracownikom, 

których dobowy wymiar czasu pracy wynosi, co najmniej 6 

godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy, trwającej, co 

najmniej 15 minut. Osobie niepełnosprawnej – bez względu na 

dobowy wymiar czasu pracy – przysługuje ponadto prawo do 

dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na 

gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas obu 

wymienionych wyżej przerw jest wliczany do czasu pracy. 

 

3. PRAWO DO DODATKOWEGO URLOPU 

 

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w danym roku 

kalendarzowym. 

 Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa 

po przepracowaniu jednego roku następującego po dniu 

zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. 

Urlop dodatkowy nie przysługuje natomiast osobie 

uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego 
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w wymiarze 10 dni na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli 

osoba niepełnosprawna jest uprawniona na podstawie 

odrębnych przepisów do urlopu dodatkowego w wymiarze 

niższym niż 10 dni roboczych - zamiast tego urlopu 

przysługuje jej urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni z tytułu 

niepełnosprawności. 
 

4. DODATKOWE UPRAWNIENIA 

 

Pracownikowi niepełnosprawnemu legitymującemu się 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności przysługuje ponadto zwolnienie od pracy 

w celu: 

  wykonania badań specjalistycznych, 

 poddania się zabiegom leczniczym lub usprawniającym, 

 a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego 

lub jego naprawy, 

jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami 

pracy. 

  

5. TURNUS REHABILITACYJNY 

 

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności ma także prawo do zwolnienia od pracy 

w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia 

w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. 

Pracownik ubiegający się o udział w turnusie rehabilitacyjnym 

powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę 

wniosek o skierowanie na taki turnus. We wniosku lekarz 

określa rodzaj turnusu oraz czas jego trwania. Skierowanie na 

turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić 

pracodawcy w takim terminie, który umożliwi zapewnienie 

normalnego toku pracy w zakładzie pracy. 
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Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy 

w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest 

przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na 

turnusie (najczęściej jest to faktura), wystawiony przez 

organizatora turnusu. Za czas omawianego zwolnienia od pracy 

pracownikom niepełnosprawnym przysługuje prawo do 

wynagrodzenia obliczonego tak jak ekwiwalent pieniężny za 

urlop wypoczynkowy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może dojść do 

kumulacji nieobecności w pracy z powodu korzystania 

z dodatkowego urlopu oraz zwolnienia od pracy w celu 

uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. 

  

5. UTRATA ZDOLNOŚCI DO PRACY NA DOTYCHCZASOWYM 

STANOWISKU 

 

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na 

dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany 

wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy 

z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w 

okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę 

gotowości przystąpienia do pracy. 

Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić 

w ciągu miesiąca od dnia uznania osoby za niepełnosprawną. 

Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było 

naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez pracownika z jego winy lub w wyniku jego stanu 

nietrzeźwości - pracodawca jest zwolniony ze wskazanych 

wyżej obowiązków. 
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KSZTAŁCENIE 

 

 

Kwalifikacji do kształcenia specjalnego dzieci 

niepełnosprawnych, dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności 

dokonuje zespół orzekający działający w: 

 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

ul. Piastowska 54 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 49 11 

Zespół orzeka o: 

 kształceniu specjalnym, 

 indywidualnym nauczaniu dla dzieci i młodzieży, 

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

 potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 

dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu głębokim. 

 

Wszystkie dzieci, wobec których wydano orzeczenie lub 

opinię, otrzymują skierowanie do właściwych szkół lub 

placówek: 

 

1) na poziomie wczesnego wspomagania: 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu 

oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

(OREW) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym. 

 

2) na poziomie wychowania przedszkolnego: 

Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, 

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi, 

Przedszkole Specjalne przy SOSW, Przedszkole Specjalne 

„Jeżyk” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym. 
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3) na poziomie szkoły podstawowej: 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła 

Podstawowa Specjalna w SOSW i OREW w zakresie realizacji 

obowiązku szkolnego. 

 

4) na poziomie gimnazjalnym: Gimnazjum Integracyjne 

w ZSP 4, Gimnazjum Specjalne w SOSW i OREW w zakresie 

realizacji obowiązku szkolnego. 

 

5) na poziomie ponadgimnazjalnym: 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi oraz 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła 

Przysposabiająca do Pracy w SOSW. 

 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w: 

 

Wydziale Edukacji 

Urzędu Miasta Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/5 

72-600 Świnoujście 

Tel. 91 327 06 26, pok.324 (III piętro) 
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WYKAZ PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYHC NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

 ul. Dąbrowskiego 4 

 pok. 313a (III piętro) 

 tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  

Urzędu Miasta Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/2 

tel. 91 327 54 46, I piętro 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

ul. Wojska Polskiego 1/2a 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321-97-77, fax 91 321-97-75 

www.pup.swinoujscie.pl 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

ul. Piastowska 54 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 49 11 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

ul. Piastowska 55 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 54 26 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

ul. Basztowa 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321-35-59 w. 108 

e-mail  wtz.swinoujscie@psouu.org.pl 

 

http://www.pup.swinoujscie.pl/
mailto:wtz.swinoujscie@psouu.org.pl
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Środowiskowy Dom Samopomocy  

ul. Basztowa 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321-35-59 w. 115 

e-mail  sds.swinoujscie@psouu.org.pl 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacjo - Wychowawczy ul. 

Basztowa 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321-35-59 w. 113 

e-mail  orew.swinoujscie@psouu.org.pl 

 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych  

ul. Piłsudskiego 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 23 32 

 

Punkt Konsultacyjno-Logopedyczny Dla Dzieci i Młodzieży 

z Wadą Słuchu i Mowy w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 14 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sds.swinoujscie@psouu.org.pl
mailto:orew.swinoujscie@psouu.org.pl
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PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ PKP I PKS 

 

 

Osoby niepełnosprawne są uprawnione do korzystania 

z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego kolejowego PKP i autobusowego PKS. 

 

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu 

publicznego przysługują osobom niepełnosprawnym w klasie 

drugiej pociągów oraz na podstawie określonych rodzajów 

dokumentów i biletów. 

 

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
(niezdolna do samodzielnej egzystencji) ma prawo do: 

 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP w klasie 

drugiej pociągów osobowych oraz w autobusach PKS 

w komunikacji zwykłej - na podstawie biletów 

jednorazowych, 

 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, 

IC i EC oraz w autobusach PKS pośpiesznych 

i przyspieszonych - na podstawie biletów 

jednorazowych. 

 

Osoba niewidoma nieuznana za osobę niezdolną do 

samodzielnej egzystencji ma prawo do 37 % ulgi w 2 klasie 

pociągów osobowych, pośpiesznych, ekspresowych oraz 

w autobusach PKS przyśpieszonych i pośpiesznych. 

 

Osoba niewidoma uznana za osobę niezdolną do 

samodzielnej egzystencji ma natomiast prawo do 93 % ulgi 

w 2 klasie pociągów osobowych, a 51 % w 2 klasie pociągów 

pośpiesznych i ekspresowych. 
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Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły 
- nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a studenci do 26 

roku życia, oraz ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do: 

 78% ulgi w drugiej klasie pociągów pośpiesznych, 

ekspresowych, IC i EC na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz 

w autobusach PKS przyśpieszonych i pośpiesznych na 

trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: 

szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu 

pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, placówki, opiekuńczo-

wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-

wychowawczego, środka wsparcia i z powrotem. 

 

Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności (powyżej 13 roku życia) lub 

przewodnik towarzyszący w podróży osobie ociemniałej lub 

niewidomej, na podstawie jednego z dokumentów 

podopiecznego oraz biletów jednorazowych ma prawo do 95 % 

ulgi na przejazdy w drugiej klasie pociągów pośpiesznych, 

ekspresowych, IC i EC oraz autobusach PKS przyśpieszonych i 

pospiesznych. 

 

Niezbędne dokumenty to: legitymacja osoby niepełnosprawnej 

(w stopniu znacznym, niezdolnej do samodzielnej egzystencji 

lub zaliczonej do I grupy inwalidów). 

Ważne: Powyższe dokumenty należy okazać wraz 

z dowodem tożsamości. 
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PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ NA TERENIE 
MIASTA ŚWINOUJŚCIA 

 

 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami 

komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście, 

uprawnione są: 

 dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu pozwalającego 

stwierdzić wiek dziecka oraz wózki dziecięce, 

w których przewożone są dzieci do lat 4 (ograniczenie 

wieku 4 lat nie dotyczy przypadku, gdy w zwykłym 

wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze 

niepełnosprawne), 

 uczniowie szkół specjalnych na podstawie legitymacji 

szkół, 

 osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej 

egzystencji wraz z opiekunem na podstawie orzeczenia 

lekarza orzecznika ZUS oraz osoby niepełnosprawne 

w stopniu znacznym wraz z opiekunem na podstawie 

legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (dawni 

inwalidzi I grupy), 

 osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy na 

podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku 

Ociemniałych i Niewidomych, 

 osoby z upośledzeniem umysłowym wraz z opiekunem 

na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież 

niepełnosprawna w wieku do 16 lat wraz z opiekunem, 

na podstawie legitymacji, zaświadczeń wystawionych 

przez stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz 

pomocy osobom upośledzonym lub niepełnosprawnym. 

 

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych 

uprawnieni są:  
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opiekunowie osób niepełnosprawnych i dotkniętych 

inwalidztwem wymienionych w niniejszych przepisach może 

być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez 

uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży. 
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ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH 

 

 

Poczta Polska zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do 

świadczonych powszechnych usług pocztowych przez: 

 organizację pracy placówek umożliwiającą osobom 

poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego 

korzystanie z usług świadczonych; 

 tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio 

oznakowanych stanowisk obsługi osób 

niepełnosprawnych; 

 umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych 

w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie 

z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za 

pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności 

nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w 

placówce operatora lub na nieruchomości użytkowanej 

przez tę placówkę; 

 przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej 

zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki 

niebędącej przesyłką rejestrowaną; 

 doręczanie osobom z uszkodzeniem narządu ruchu 

powodującym konieczność korzystania z wózka 

inwalidzkiego albo niewidomym lub ociemniałym, na 

ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, 

przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym 

przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot 

pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, 

z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez 

konieczności odbierania przesyłki w placówce 

operatora; 
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 przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej 

zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki 

niebędącej przesyłką rejestrowaną. 

 

Paczka dla ociemniałych o masie do 7kg – zawierająca 

korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona 

pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do 

odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe, nadana 

w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości jest 

zwolniona od opłaty pocztowej. 

Zwolnienie dotyczy przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia 

przesyłki ekonomicznej. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za 

potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnione 

z opłat są przesyłki dla ociemniałych nadane przez: 

1) osobę niewidomą lub ociemniałą i adresowane do biblioteki 

lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do 

organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz 

osób niewidomych lub ociemniałych; 

2) bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych 

bądź organizację, której celem statutowym jest działanie na 

rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowane do 

osoby niewidomej lub ociemniałej; 

3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowane do tej 

osoby zawierające wyłącznie informacje utrwalone pismem 

wypukłym. 
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USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 

 

 

Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne 

o charakterze powszechnym mają obowiązek zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych przez 

siebie usług powszechnych poprzez: 

 zorganizowanie w placówce obsługującej 

użytkowników przedsiębiorcy stanowiska 

przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych, 

wyposażonego w komputer, umożliwiający kontakt 

z osobą niesłyszącą lub niemówiącą, 

 dostosowanie placówki obsługującej użytkowników 

przedsiębiorcy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 udostępniania cennika i regulaminu świadczenia usługi 

powszechnej sporządzone przy użyciu dużej czcionki 

albo w formie elektronicznej w formacie tekstowym, 

 zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do 

używania przez osoby niepełnosprawne i udostępniania 

informacji w punktach obsługi klienta i na stronie 

internetowej przedsiębiorcy o miejscach ich 

zainstalowania, 

 wystawiania na żądanie osoby niewidomej oraz 

słabowidzącej faktury wraz z podstawowym wykazem 

wykonanych usług telefonicznych w alfabecie Braille’a 

lub przy użyciu dużej czcionki albo wysyłania ich 

pocztą elektroniczną w formacie tekstowym, 

 na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej 

szczegółowy wykaz wykonanych usług 

telekomunikacyjnych powinien być sporządzany przy 
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użyciu dużej czcionki albo powinien być przekazywany 

pocztą elektroniczną w formacie tekstowym, 

 oferowanie osobom niepełnosprawnym aparatów 

telefonicznych przystosowanych do używania przez te 

osoby. 

 

Operatorzy nie mają obowiązku stosowania wobec osób 

niepełnosprawnych ulg w opłatach. Mogą jednak w drodze 

uchwał podejmować decyzje, co do udzielenia ulg osobom 

niepełnosprawnym. Szczegółów na temat stosowanych ulg 

i innych udogodnieniach stosowanych z myślą o osobach 

niepełnosprawnych można szukać na stronach internetowych 

poszczególnych operatorów. 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie rodzajów udogodnień dla 

osób niepełnosprawnych zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi 

powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek 

uprawnionych.16 

 
 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Dz. U. z 2005 r., Nr 68, poz. 592 

http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/13/13/1313/20050324_rozporzadzenie.pdf
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ABONAMENT RADIOWO - TELEWIZYJNY 

 

 

Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu 

RTV mogą uzyskać m.in. osoby, wobec, których orzeczono o: 

 zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

 całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji, 

 znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy 

w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny. 

Zwolnienie to przysługuje ponadto: 

 osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą 

głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone 

na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu 80 dB), 

 osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie 

przekracza 15%. 

Zwolnienie nie przysługuje osobom, które pozostają we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema 

osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi 

warunków do uzyskania tych zwolnień. 

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy udać 

się do urzędu pocztowego (właściwego dla miejsca stałego 

pobytu zamieszkania) i tam przedstawić aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności lub inny dokument uprawniający do 

korzystania ze zwolnienia, a także dowód osobisty i złożyć 

oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze 

zwolnienia. 
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UPRAWNIENIA WYBORCZE 

 

 

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika 

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu równoważnym 

mają możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania 

w ich imieniu w wyborach: 

- Prezydenta RP, 

- Posłów i Senatorów RP, 

- Posłów Parlamentu Europejskiego, 

- przedstawicieli organów samorządu terytorialnego, 

- referendum. 

Pełnomocnictwo nie może być udzielone osobom będącym 

członkom obwodowej komisji wyborczej i mężom zaufania. 

Głosowanie korespondencyjne 

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

ma prawo do głosowania korespondencyjnego. Skorzystanie 

z tego prawa nie jest możliwe w sytuacji udzielenie 

pełnomocnictwa do głosowania oraz w obwodach głosowania 

utworzonych w dps, zoz, za granicą oraz na polskich statkach 

morskich. 

Aby zagłosować korespondencyjnie osoba niepełnosprawna 

powinna taki zamiar zgłosić Prezydentowi Miasta Świnoujście 

do 21 dni przed dniem wyborów. Może to uczynić ustnie, 

pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie 

powinno zawierać: 

 - nazwisko i imię (imiona), 

- imię ojca, 

- datę urodzenia, 
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- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, 

- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, 

- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 

- adres, na który Prezydent Miasta Świnoujście prześle wyborcy 

niepełnosprawnemu pakiet wyborczy, 

- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Inne prawa osób niepełnosprawnych w kodeksie 

wyborczym: 

1) możliwość utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

w zakładzie opieki zdrowotnej lub domu pomocy społecznej, 

jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać, co najmniej 

15 wyborców., 

2) dostęp do lokalu wyborczego dostosowanego do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych., 

3) możliwość głosowania przy użyciu nakładek na karty do 

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a., 

4) otrzymania wyczerpującej i szczegółowej informacji 

wyborczej o: 

 właściwym okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, 

 najbliżej położonych lokalach wyborczych dostosowanych 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 

 terminie wyborów i godzinach głosowania, 

 komitetach wyborczych, 

 zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, 

 warunkach i formach głosowania. 

Szczegółowe uregulowania dotyczące warunków technicznych, 

jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji 

wyborczej tak, aby został dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r.  w sprawie lokali 

obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych.17 

 

                                                 
17 Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 938 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111580938
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111580938
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111580938
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111580938
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ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE 

 

Ulgi z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne: 

osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczenie 

o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego 

z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą 

rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 

albo rentę szkoleniową, lub osoba, na której utrzymaniu 

pozostaje osoba niepełnosprawna, mogą odliczać od dochodu 

przed opodatkowaniem wydatki na cele rehabilitacyjne. 

Bez ograniczenia kwotowego podlegają uldze wydatki poniesione 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności między 

innymi na: 

 adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków 

mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności, 

 przystosowanie pojazdów mechanicznych, 

 zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń 

i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz 

ułatwiających wykonywanie czynności życiowych 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

(z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego), 

 odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 

 odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa 

uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych 

i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi 

rehabilitacyjne; 

 opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną 

w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej 
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poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczanych do I grupy inwalidztwa, 

 opłacenie tłumacza języka migowego, 

 kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 

roku życia. 

Z ograniczeniem kwotowym podlegają uldze wydatki poniesione 

między innymi na: 

 opłacenie przewodnika osób niewidomych, 

 utrzymanie przez osoby niewidome psa asystującego, 

 leki stosowane przez osobę niepełnosprawną (stale lub 

czasowo), 

 używanie własnego samochodu osobowego dla potrzeb 

związanych z koniecznym przejazdem na niezbędne 

zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne. 

Ważne! 

Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących 

odpisów podatkowych udzielają właściwe Urzędy Skarbowe. 

Każdego roku należy upewnić się, czy dany odpis obowiązuje! 

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych: Osoba 

niepełnosprawna zwolniona jest od podatku od czynności 

cywilnoprawnych, jeśli nabywa na potrzeby własne sprzęt 

rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub 

samochody, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na 

rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu 

niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów 

ruchu. 
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ULGI W MUZEACH I INNE UPRAWNIENIA 

 

Osobie niepełnosprawnej wraz z opiekunami przysługuje ulga 

w opłacie za wstęp do muzeów. Dokumentem, który 

potwierdza uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie jest 

legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność. 

Ponadto muzea udostępniają raz w tygodniu bezpłatnie swoje 

kolekcje (dotyczy wyłącznie wystaw stałych), a wstęp do 

muzeów martyrologicznych może być bezpłatny w ogóle. 

Wysokość ulgi oraz dzień wstępu bez opłaty ustala dla każdego 

muzeum jego dyrektor. 

Powyższych informacji należy szukać na poszczególnych 

stronach internetowych muzeów. 

Szczegółowe uregulowania dotyczące określenia grup osób, 

którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za 

wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów 

potwierdzających ich uprawnienia zostały zawarte 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r.18 

w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga 

w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających 

ich uprawnienia. 
Zwolnienie z opłaty od posiadania psów 

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności są zwolnione 

od opłaty za posiadanie psa. 
Ulga w opłacie paszportowej 

Osoby niepełnosprawne oraz ich małżonkowie będący na ich 

wyłącznym utrzymaniu mają prawo do 50 % ulgi przy opłatach 

związanych z wyrabianiem paszportu. 

 

                                                 
18 Dz. U. z 2008, Nr 160, poz. 994 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081600994
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KARTA PARKINGOWA 
 

 

 

Do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu 

lub postoju (pod warunkiem oznaczenia pojazdu kartą 

parkingową i zachowania szczególnej ostrożności) mogą nie 

stosować się: 

 osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności 

ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym 

oznaczonym kartą parkingową, 

 kierujący pojazdem, którym podróżuje osoba 

o obniżonej sprawności ruchowej, 

 pracownicy placówek zajmujących się opieką, 

rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 

pozostających pod opieką tych placówek. 

 

Znaki drogowe, do których wymienione wyżej osoby nie 

muszą się stosować: 

 

 
 

 

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” 
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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” 

Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą 

otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia 

przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R 

(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby 

neurologiczne). 

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej: 

 wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej, 

 załączona kserokopia orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 

 dowód opłaty, 

 aktualna fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm, 

 upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty 

parkingowej i jej odbioru, (jeśli podanie o kartę będzie 

składać i odbierać inna osoba niż uprawniona do jej 

otrzymania), 

 dowód osobisty wnioskodawcy, 

 dowód osobisty osoby upoważnionej przez 

wnioskodawcę. 

 

Wnioski należy składać do:  

 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Świnoujście 

ul. Wojska Polskiego 1/2 

tel. 91 327 85 86 
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Ważne! 

 Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 zł. 

 Karta parkingowa powinna być umieszczona za 

przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób 

umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej 

strony - z symbolem wózka inwalidzkiego). 

 Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania 

karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może 

kierować pojazdem, lub może być wieziona przez 

innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego 

pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej 

przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty. 

 Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w 

krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu 

oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na 

miejscach parkingowych oznakowanych znakiem 

drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. 

koperta dla osób niepełnosprawnych. 
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WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁĄJĄCYCH NA 
RZEZCZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE MIASTA 
ŚWINOUJŚCIE 

 

 

Polski Związek Głuchych – Oddział Zachodniopomorski 

w Szczecinie 

Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny Dla Dzieci 

i Młodzieży z Wadą Słuchu 

ul. Dąbrowskiego 4/117 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 14 60 

 

 

Polski Związek Niewidomych – Koło w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 43 45 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Zarząd Grodzki 

w Świnoujściu 

ul. Matejki 43 

72-600 Świnoujście 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym – Koło w Świnoujściu 

ul. Basztowa 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 35 59 

e-mail  biuro.swinoujscie@psouu.org.pl 

 

 

 

 

mailto:biuro.swinoujscie@psouu.org.pl
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –  

Zarząd Rejonowy w Świnoujściu 

ul. Piłsudskiego 11 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 23 32 

 

Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” 

ul. Wyspiańskiego 35c 

72-600 Świnoujście 

tel. 601 88 99 46,  91 322 20 52 

e-mail  amazonki-stow@wp.pl ,  

 anna@amazonki.swinoujscie.pl 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

ul. Dąbrowskiego 4 

72-600 Świnoujście 

tel. 91 321 27 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amazonki-stow@wp.pl
mailto:anna@amazonki.swinoujscie.pl
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ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

ul. Żeromskiego 21 

72-600 Świnoujście 

Tel. 91 321-21-70 

 

 

Zadaniem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego jest okresowe 

objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób 

przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie 

szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia 

operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie 

wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan 

zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości 

samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są 

niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, 

profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia 

opieki pielęgniarskiej. 

 

Rzecznik Praw Pacjenta w SPZOZ Zakładzie 

Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Świnoujściu 

 

Godziny przyjęć: poniedziałek, środa i piątek od 11: 00 do 

12:00. 

Tel. 91 321-21-70 wew.22 

Rzecznik Praw Pacjenta między innymi: monitoruje 

przestrzegania praw pacjenta, udziela pomocy ubezpieczonym 

w przypadku naruszenia ich praw, jako pacjenta. Przyjmuje 

skargi od ubezpieczonych na działalność Zakładu. Rozpatruje 

skargi, zażalenia oraz wnioski ubezpieczonych w zakresie 

realizacji ich uprawnień wynikających z ustawy. 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

 

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, 

z późn. zm.). 

Dla osób pobierających zasiłek rodzinny na niepełnosprawne 

dziecko przysługują dodatki z tytułu: 

 

1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 

przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych 

z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 

- do ukończenia 5 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o niepełnosprawności (w kwocie 60,00 zł miesięcznie),  

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli 

legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności (w kwocie 80,00 zł miesięcznie). 

 

2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – przysługuje w związku z zamieszkaniem 

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 

realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także 

szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub 

osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – 

w wysokości 90,00zł. 

 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli 

miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 623,00 zł. 
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ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego 

pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia 

opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia 

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała 

w wieku do ukończenia 21 roku życia, 

 osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł 

miesięcznie. 

 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na które 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
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leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy 

przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej 

opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty 623,00zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00zł 

miesięcznie. 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej przysługuje: 

 matce lub ojcu, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek 

alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności: 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego 

współudziału, na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00zł. 

Druki wniosków i niezbędne informacje można uzyskać 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, pok. 216 II piętro, nr tel. 

91 32 25 480 
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USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej19, wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje 

osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 

pomocy zapewnić.  

Wniosek o przyznanie pomocy w tej formie należy złożyć 

w sekretariacie MOPR lub bezpośrednio zgłosić u pracownika 

socjalnego tutejszego Ośrodka. Pomoc przyznawana jest na 

podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Usługi 

opiekuńcze świadczone są odpłatnie na podstawie dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub osoby gospodarującej 

w rodzinie we wszystkie dni miesiąca i obejmują pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres 

i liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych 

dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb 

świadczeniobiorcy. 

 

Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

można ubiegać się również o przyznanie pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Procedura 

przyznania powyżej opisanej pomocy jest taka sama, jak 

w przypadku ubiegania się o przyznanie pomocy w formie usług 

opiekuńczych. 

 

                                                 
19 Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm. 



73 

 

 

 

Dokumenty należy składać w: 

  

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu 

ul. Dąbrowskiego 4 

sekretariat pok. 314 (III piętro) w godzinach od 7:30 – 15:30 

oraz 

pok. 225-229, 203, 203a (II piętro) w godzinach od 7: 30 - 10: 

00 i 14:00-15:30 

 

w godz. 10: 00 - 14: 00 (pok. dyżurny) 

tel. 91322 54 60 fax 91322 54 61 
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ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005r 

o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi – 542 zł, 

2) w przypadku osoby w rodzinie kryterium wynosi – 456 zł, 

przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z wielu okoliczności w 

tym niepełnosprawności. 

 

Rodzaje świadczeń pieniężnych: 

 

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie 

gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz 

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej 

dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego:  

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego rodziny. 

 

Zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków 

i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 



75 

 

kosztów pogrzebu. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie 

o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być 

przyznany: 

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej 

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; 

2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod 

warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub 

wydatków na pomoc rzeczową. 

 

 

 

Dokumenty należy składać w: 

    

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, 

ul. Dąbrowskiego 4,pok. 111 i 112 (III piętro), 

tel. 91 322 54 91-92, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 
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PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI - OPIEKI NAD RODZINĄ Z 
DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
 

 

 

W sytuacji powstania niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej 

u dziecka pracownik szpitala informuje o możliwości udzielenia 

wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Świnoujściu. Celem działania MOPR jest objęcie rodziny 

z dzieckiem niepełnosprawnym profesjonalną opieką 

psychologiczną, wsparciem materialnym i niematerialnym 

a także pomocą pracownika socjalnego, który po rozpoznaniu 

sytuacji rodziny proponuje konkretne formy pomocy, 

dostosowane do jej potrzeb.  

Wszystkie osoby, które zostały dotknięte problemem 

niepełnosprawności (osoby dorosłe i rodzice lub opiekunowie 

dziecka niepełnosprawnego), zgłaszając się do MOPR uzyskają 

kompleksową informację o formach pomocy finansowej dla 

osób niepełnosprawnych, w tym o konieczności ustalenia 

niepełnosprawności dziecka potwierdzonej stosownym 

dokumentem – orzeczenie o niepełnosprawności i wynikających 

z jej posiadania uprawnieniach (m. in. zniżki PKP, komunikacji 

miejskiej, karta parkingowa). 

Dodatkowo udzielane zostaną informacje o formach wsparcia ze 

strony działających na terenie Miasta i poza nim, fundacjach 

i stowarzyszeniach pomagającym osobom niepełnosprawnym 

a także o możliwościach dotyczących wczesnego wspomagania 

oraz kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji. 

Wszystkie wymienione formy wsparcia, szczegółowo zostały 

omówione w niniejszym informatorze. 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w: 

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, 

ul. Dąbrowskiego 4, pok. 313a, III piętro, 

tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 
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Jeśli w twojej rodzinie pojawiło się niepełnosprawne dziecko i 

towarzyszą ci różne stany emocjonalne 

skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy psychologicznej 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

ul. Dąbrowskiego 4,pok. 212, II piętro, 

tel. 91 322 54 88, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 

oraz 

Dział Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego,                             

ul. Dąbrowskiego 4, pok. 217, II piętro, 

tel. 91 322 54 96, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61 
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ORGANIZACJE I INSTYTUCJE OGÓLNOPOLSKIE SŁUŻĄCE PORADĄ I 
INFORMACJĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

Informacji na temat uprawnień osób niepełnosprawnych można 

znaleźć na portalu internetowym: www.niepełnosprawni.pl  

 

PFRON 

Ogólnopolska informacyjna linia telefoniczna  

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 

20.00. 

Pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 533 335 wszyscy 

zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat uprawnień, 

orzecznictwa, zatrudnienia, możliwości korzystania 

z programów PFRON 

Informacje te można również uzyskać pocztą elektroniczną pod 

adresem: pfron@tai.pl, komunikator internetowy chat:www.pfron.tai.pl, 

istnieje też możliwość otrzymania informacji zwrotnej przez SMS 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

www.mpips.gov.pl  

Centrum Integracja w Warszawie 
ul. Dzielna 1,00-162 Warszawa 

tel.: 22 831 85 82, fax.: 22 635 11 82 

e-mail: warszawa@integracja.org 

Centrum Integracja w Warszawie czynne jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-17.00. Centrum powstało 

z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Jest to 

miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym, w którym 

zespół specjalistów i wolontariuszy udziela porad prawnych, 

zawodowych, obywatelskich oraz wsparcia psychologicznego. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) 

ul. Inspektowa 1,02-711 Warszawa 

mailto:pfron@tai.pl
http://www.mpips.gov.pl/
mailto:warszawa@integracja.org
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tel. 22 651 88 02, 22 858 26 39 

e-mail: info@far.org.pl 

 

Biuro FAR - woj. zachodniopomorskie 
ul. Łucznicza 64, p.16,17 

71-472 Szczecin 

tel/fax:  91 423 77 03 

e-mail: biuro.zachodniopomorskie@far.org.pl 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych  
ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz  

tel. 67 387 39 17  

www.oion.walcz.pl , infopunkt_walcz@tlen.pl  

czynny: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00  

 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

w Chojnie przy PCPR w Gryfinie  

ul. Dworcowa 1, 74- 500 Chojna  

tel. 91 414 27 89  

osrodek.informacji.kmieciak@wp.pl  

osrodek.informacji.zawendowski@wp.pl  

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  

ul. Oleandrów 4/10, 00-629 Warszawa 

tel. 22 825 98 39, fax. 22 825 70 50 

e-mail: twk@twk.org.pl, www. twk.org.pl 

 

Oddział TWK w Szczecinie  
ul. Wielkopolska 32/1, 70-450 Szczecin  

tel/fax. 91 433 42 11 email: twkszczecin@gmail.com 

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz 

tel. 52 516 46 14, 52 516 46 15 

tel.kom. 508 501 361, 508 501 377 

e - mail: bydgoszcz@idn.org.pl 

mailto:info@far.org.pl
mailto:biuro.zachodniopomorskie@far.org.pl
http://www.oion.walcz.pl/
mailto:infopunkt_walcz@tlen.pl
mailto:osrodek.informacji.kmieciak@wp.pl
mailto:osrodek.informacji.zawendowski@wp.pl
mailto:twk@twk.org.pl
mailto:twkszczecin@gmail.com
mailto:bydgoszcz@idn.org.pl
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Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) 

ul. Jana Pawła Woronicza 29a, 02 - 640 Warszawa 

tel. 22 852-01-82 

e-mail: centrumkarier@tus.org.pl 

Czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 900 do 1600. 

 

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym BETANIA 

ul. Modrzykowa 10, 04-772 Warszawa 

tel. 22 615 66 10 

www.betania.pl  

 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pokonać 

Bariery" 

Zielonki 17a, 28-340 Sędziszów 

tel. kom. 793440354 

e-mail: pokonacbariery@wp.pl 

 

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SPRAWNI” 

ul. Idźkowskiego 3/20, 00-442 Warszawa 

tel. 504 274 629, 501 082 201 

e-mail: biuro@sprawni.org.pl  

http://www.sprawni.org.pl 

 

Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 
ul. A Grottgera 25 a, 00-785 Warszawa 

tel/fax: 22 840 66 40 - dyżur w każdą środę godz. 16.00 - 18.00 

e-mail: integracja.grottgera@gmail.com 

mailto:centrumkarier@tus.org.pl
http://www.betania.pl/
mailto:biuro@sprawni.org.pl
http://www.sprawni.org.pl/
mailto:integracja.grottgera@gmail.com

