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1. Wprowadzenie  
 

Potrzeba stworzenia w województwie podlaskim spójnego, kompleksowego 
systemu wspierania osób niepełnosprawnych na kaŜdym etapie i w kaŜdym obszarze 
ich Ŝycia jest podnoszona przez to środowisko i wszystkie podmioty działające na 
jego rzecz. Proces budowania takiego systemu musi odbywać sie w zgodzie 
z oczekiwaniami tego środowiska, z jego udziałem, ale równieŜ z uwzględnieniem 
zapisów zawartych w dokumentach strategicznych i programowych dotyczących 
rozwoju kraju i regionu oraz strategii adresowanych do róŜnych obszarów Ŝycia. 

ZałoŜeniem „Programu na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-
2013” jest dąŜenie do kompleksowych działań uwzględniających potrzeby fizyczne, 
psychiczne, społeczne i duchowe kaŜdego niepełnosprawnego mieszkańca 
województwa podlaskiego oraz jego rodziny w zakresie: usług rehabilitacyjnych 
i pomocowych na poziomie pozwalającym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
osiągnąć i utrzymać optymalny status społecznej i zawodowej niezaleŜności, dostępu 
do środowiska fizycznego, informacji publicznej i środków komunikacji, edukacji na 
poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyŜszym, a takŜe w formach 
pozaszkolnych, zabezpieczenia socjalnego i środków utrzymania ze wskazaniem na 
własną aktywność zawodową i społeczną, dostępu do dóbr kulturalnych, religijnych, 
wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowania pozytywnych 
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i Ŝyczliwości wobec osób 
niepełnosprawnych.  

Program składa się z sześciu głównych części. Pierwsza z nich prezentuje 
ewaluację ex post „Programu na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-
2008”. Wnioski z oceny i rekomendacje stały się punktem wyjścia do konstrukcji 
obecnej wersji Programu i właściwych celów strategicznych i operacyjnych. Druga 
część, obejmuje problematykę osób niepełnosprawnych w dokumentach Unii 
Europejskiej. Trzecia z kolei zawiera diagnozę sytuacji dotyczącej osób 
niepełnosprawnych mieszkających w województwie podlaskim, na podstawie której 
wskazane zostały obszary problematyczne, główne problemy i zagroŜenia oraz opis 
podejmowanych dotąd działań i realizowanych programów. Na czwartą część 
Programu składają się wizja, a takŜe cele  strategiczne i operacyjne do realizacji na 
lata  2009-2013, wyłonione w trakcie konsultacji społecznych 8 października 2008 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Piąta dotyczy sposobu 
monitorowania i oceny Programu. Szósta część zawiera informacje dotyczące 
finansowania Programu. Program kończą załączniki. 

 
W związku z tym, iŜ polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych odnosi 

się do stosunkowo licznej i zróŜnicowanej grupy społecznej, w przygotowaniu 
i realizacji Programu uczestniczyć będzie wielu partnerów z róŜnych dziedzin Ŝycia 
społeczno-gospodarczego. 
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Kompleksowe i interdyscyplinarne działania pozwolą bowiem na realizacje wielu 
zadań w dziedzinie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 
Program pozostaje „otwarty” na dalszą społeczną dyskusję i wszystkie 

konstruktywne uwagi i wnioski. 
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2. Ewaluacja ex post  
 

2.1. Przedmiot i kontekst badania 

„Program na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-2008”, przyjęty 10 
kwietnia 2006 r. uchwałą nr  XXXVII/472/06 SWP, stanowił rozwinięcie 
„Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2013” w zakresie realizacji 
celów strategicznych. Podstawą programu było jest dąŜenie do kompleksowych 
działań uwzględniających potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe 
kaŜdego niepełnosprawnego mieszkańca województwa podlaskiego oraz jego 
rodziny w zakresie: usług rehabilitacyjnych i pomocowych na poziomie pozwalającym 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom osiągnąć i utrzymać optymalny status 
społecznej i zawodowej niezaleŜności, dostępu do środowiska fizycznego, informacji 
publicznej i środków komunikacji, edukacji na poziomie przedszkolnym, 
podstawowym, średnim, wyŜszym a takŜe w formach pozaszkolnych, zabezpieczenia 
socjalnego i środków utrzymania ze wskazaniem na własną aktywność zawodową 
i społeczną, dostępu do dóbr kulturalnych, religijnych, wydarzeń artystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowania pozytywnych postaw społecznych, 
a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i Ŝyczliwości wobec osób niepełnosprawnych.  

Cel strategiczny został sformułowany jako: tworzenie osobom 
niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa 
w Ŝyciu społecznym i zawodowym, wspieranie integracji społecznej, kształtowanie 
pozytywnych postaw społecznych poprzez właściwe określenie kierunków działań 
i ich wspieranie. 

Cele i priorytety na lata 2006-2008, wypracowane w oparciu o diagnozę sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego i stan rozwoju polityki społecznej, 
zostały wskazane w ośmiu kierunkach działań: 

A. Stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego słuŜącego podniesieniu 
efektywności działań w zakresie poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. 

B. Poprawa dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych i pomocowych 
oraz ich jakości w celu poprawy warunków Ŝycia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych. 

C. Przystosowanie środowiska fizycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
D. Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania rodzin z osobą 

niepełnosprawną. 
E. Działania na rzecz zwiększenia dostępności edukacji dzieciom, młodzieŜy oraz 

dorosłym osobom niepełnosprawnym na wszystkich poziomach. 
F. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznego usamodzielniania 

się osób niepełnosprawnych. 
G. Wzrost wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych oraz grup 

samopomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
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H. Edukacja w społecznościach lokalnych jako czynnik poprawy warunków Ŝycia 
społecznego osób niepełnosprawnych. 

Realizację wyŜej wymienionych kierunków działań zawarto w  50 zadaniach 
załoŜonych na względnym poziomie ogólności, w taki sposób, aby mogły być 
dopracowywane i rozwijane w trakcie realizacji programu, stosownie do 
zróŜnicowanych potrzeb lokalnych.  

Zgodnie z załoŜonym w programie sposobem realizacji celów, po uchwaleniu 
programu rozpoczęto działania promocyjne zmierzające do upowszechnienia go 
w samorządach lokalnych. Program został przekazany do wybranych gmin 
województwa podlaskiego oraz do instytucji i organizacji pozarządowych 
przewidzianych jako współrealizatorzy programu. Dokument został równieŜ 
umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego, a od 1 czerwca 2007 r.  na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku. 7 maja 2006 roku, na Seminarium Wojewódzkim 
dokonano prezentacji programu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na bieŜąco 
rekomendował działania podejmowane w ramach realizowanego programu. 

 
2.2. Pytania ewaluacyjne 

Trafność kaŜdego przedsięwzięcia programu naleŜy ocenić. Ewaluacja to 
pojęcie bliskie ocenie, ale nie równoznaczne. Ewaluacja oznacza bardziej badanie 
jakości niŜ ocenę szczegółowych osiągnięć. Przeprowadzana moŜe być w róŜnych 
formach realizacji programu przedsięwzięcia. Dzięki niej moŜna: 

– określić związek między sposobami i warunkami działania a końcowymi 
wynikami,  

– sprawdzić, czy spełnione zostały oczekiwania organizatorów i uczestników 
programu, 

– lepiej planować dalsze działania. 
Głównym celem ewaluacji jest określenie wartości programu w odniesieniu do 

wybranych kryteriów. Ma ona na celu dokonanie oceny: 
a) czy w Programie właściwie zidentyfikowano problemy oraz wyzwania stojące 

przed województwem, ROPS, a co za tym idzie – czy zaproponowane 
strategie, priorytety i działania są właściwe oraz uzasadnione społecznie 
i ekonomicznie;  

b) czy dokument jest spójny z innymi dokumentami strategicznymi zarówno 
wojewódzkimi, krajowymi, jak i unijnymi;  

c) czy dokonano właściwej alokacji środków w stosunku do zidentyfikowanych 
potrzeb/problemów oraz moŜliwych do uzyskania efektów;  

d) czy załoŜone cele zostały osiągnięte;  
e) czy zaproponowany system wdraŜania był skuteczny? 

 
2.3. Kryteria oceny 

WaŜną kwestią, która wywiera wpływ na kaŜdą ewaluację jest wybór kryteriów. 
Jako kryteria oceny programu przyjęto: 
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1. skuteczność,  
2. efektywność,  
3. odpowiedniość,  
4. uŜyteczność, 
5. potencjał racjonalizatorski. 
Skuteczność oznacza ocenę wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku 

do osiągnięcia celów programu oraz tego, jaki wpływ miały załoŜenia na osiągnięcia 
programu. 

Efektywność natomiast to koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy 
wykorzystaniu których wkład i działania zostały przekształcone w wyniki oraz jakość 
osiągniętych wyników. 

Odpowiedniość to odpowiedniość celów programu i poszczególnych projektów 
realizowanych w jego ramach dla problemów, jakie program miał rozwiązać, jak 
równieŜ przydatność dla środowiska społecznego w ramach których funkcjonuje 
jednostka. 

UŜyteczność rozumiana jest jako zainteresowanie społeczeństwa województwa 
podlaskiego w zakresie realizowanych w ramach programu celów. 

Z kolei potencjał racjonalizatorski to uwagi dotyczące niedoskonałości programu 
(jakie cele, problemy zostały pominięte, a ich uwzględnienie jest potrzebne z punktu 
widzenia realizacji polityki społecznej województwa podlaskiego?) 

 
2.4. Metody badawcze 

Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu 
opracowany indywidualnie do ewaluacji ex post „Programu na rzecz poprawy 
warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim na lata 2006-2008”. Ponadto jakość programu badano na 
podstawie sprawozdań, informacji i danych statystycznych Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

  
2.5. Wyniki bada ń 

Kwestionariusz wywiadu został skierowany do pracowników Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Inicjatorem programu była administracja 
rządowa. Program jest spójny z innymi dokumentami wojewódzkimi i krajowymi.  

Na poszczególnych etapach realizacji Programu zaangaŜowanych było od 
jednego do trzech pracowników ROPS-u, w tym: na etapach analizy problemu 
i opracowania strategii działania – trzech pracowników, a na etapach przygotowania 
materiałów, koordynacji w trakcie realizacji i ewaluacji programu – jeden pracownik 
ROPS. Struktura odbiorców Programu była zróŜnicowana (wykres 2.1.). Największą 
grupę stanowiły osoby starsze (50% odbiorców), następnie dzieci i młodzieŜ (25%), 
dorosłe kobiety (15%) i dorośli męŜczyźni (10%). 

Pierwszym kryterium oceny Programu była skuteczność realizacji celu 
strategicznego i kierunków działań. Cel strategiczny, określony jako tworzenie 
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osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i zawodowym, wspieranie integracji społecznej, 
kształtowanie pozytywnych postaw społecznych poprzez właściwe określenie 
kierunków działań i ich wspieranie został zrealizowany, zdaniem pracowników 
ROPS-u, w stopniu średnim. Podobne przeciętne oceny uzyskały kierunki działań 
(tabela 2.1.). NajwyŜszą ocenę uzyskały kierunki działań A C i G, czyli: stworzenie 
kompleksowego systemu informacyjnego słuŜącego podniesieniu efektywności 
działań w zakresie poprawy warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim; przystosowanie środowiska 
fizycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych; wzrost wykorzystania potencjału 
organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Średnią ocenę uzyskały kierunki D i H: tzn.: działania 
na rzecz poprawy warunków funkcjonowania rodzin z osobą niepełnosprawną; 
edukacja w społecznościach lokalnych jako czynnik poprawy warunków Ŝycia 
społecznego osób niepełnosprawnych. Niską ocenę uzyskały kierunki działań B, E 
i F: Poprawa dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych i pomocowych 
oraz ich jakości w celu poprawy warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych; działania na rzecz zwiększenia dostępności edukacji dzieciom, 
młodzieŜy oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym na wszystkich poziomach oraz 
działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznego usamodzielniania się 
osób niepełnosprawnych. 
 
Wykres 2.1. Struktura odbiorców programu 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

Drugim kryterium oceny była efektywność Programu rozumiana jako poziom 
jakości osiągniętych wyników uwzględniający istniejące zasoby finansowe, szybkość 
podejmowania decyzji zarządczych i ich skuteczność. Łączny koszt realizacji celu 
strategicznego i kierunków działań w ramach Programu stanowił  niecałe 120 tys. zł 
w latach 2006-2007 i w I półroczu 2008 r. Dysponentem środków był Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Ponadto, niektóre z działań 
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realizowanych w ramach Programu były finansowane w formie zadań zleconych 
„Programu współpracy województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi”. 
 
Tabela 2.1. Skuteczność realizacji kierunków działań Programu 

Kierunki działa ń 

Stopie ń realizacji  A B C D E F G H 

bardzo niski                 
niski                 
średni              
wysoki             

bardzo wysoki                 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 
 
Tabela 2.2. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań A: stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego słuŜącego 
podniesieniu efektywności działań w zakresie poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim 

Stopie ń osiągni ęcia  
 

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Stworzenie bazy danych nt. liczby osób 
niepełnosprawnych w województwie, ich 
struktury ze względu na róŜnorodne kryteria 
(w szczególności rodzajów dysfunkcji) oraz 
dynamiki tych wielkości           
Identyfikacja potrzeb i problemów poprzez 
analizę zebranych danych oraz wielostronny 
dialog           
Dostosowanie podejmowanych działań do 
specyficznych potrzeb poszczególnych kategorii 
niepełnosprawności           
Wypracowanie określonych kierunków 
i standardów polityki lokalnej w celu 
kompleksowego rozwiązywania problemów osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin w środowisku           
Poprawa dostępności informacji o prawach osób 
niepełnosprawnych i moŜliwościach 
przezwycięŜania trudnej sytuacji Ŝyciowej           

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

Oceny przewidywanych efektów są bardzo zróŜnicowane w ramach 
poszczególnych kierunków działań (por. tabele 2.2.-2.8.). NajwyŜsze noty przyznano 
efektom uzyskanym w ramach realizacji kierunku działań D (tabela 2.5.) 
i kierunku F (tabela 2.7.). Wysokie efekty działania w ramach realizowanego 
Programu jakie uzyskał ROPS w Białymstoku w przeciągu trzech ostatnich lat to: 

– poprawa dostępności informacji o prawach osób niepełnosprawnych 
i moŜliwościach przezwycięŜania trudnej sytuacji Ŝyciowej (w ramach 
kierunku działań A); 
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– zwiększenie dostępności do obiektów uŜyteczności publicznej – 
szczególnie związanych z usługami świadczonymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych (w ramach kierunku działań C); 

– podniesienie wiedzy i świadomości nt. problematyki osób 
niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych (w ramach kierunku działań C); 

– doskonalenie pracy słuŜb socjalnych poprzez podniesienie wiedzy na temat 
problemów i zmian wynikających z obecności osoby niepełnosprawnej 
w rodzinie (w ramach kierunku działań D); 

– wypracowanie systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi przy 
rozwiązywaniu problemów środowiska osób niepełnosprawnych (w ramach 
kierunku działań F); 

– pracownicy socjalni pogłębili wiedzę nt. wskazania instytucji i organizacji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które się podstawowym 
źródłem informacji, pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych (w ramach 
kierunku działań G). 

 
Tabela 2.3. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań B: poprawa dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych 
i pomocowych oraz ich jakości w celu poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych 

Stopie ń osiągni ęcia

Efekt 
nieosi ągnięty  niski  średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Zwiększenie dostępności do usług medycznych, 
rehabilitacyjnych i pomocowych w środowiskach 
zamieszkania osób niepełnosprawnych           

Poprawa jakości świadczonych usług, zwiększenie 
świadomości praw osób niepełnosprawnych oraz 
stopnia ich przestrzegania           

Poprawa sprawności psychofizycznej, 
usprawnienie i zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych, a poprzez to poprawa 
warunków ich Ŝycia społecznego i zawodowego           

Zmniejszenie liczby osób oczekujących na usługi 
medyczne, rehabilitacyjne i pomocnicze 

          

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

Praktycznie nie powiodło się uzyskanie większości efektów przewidywanych 
w ramach realizacji kierunków działań B, C i E (tabele 2.3., 2.4. i 2.6.). NaleŜały do 
nich: 

– zwiększenie dostępności do usług medycznych, rehabilitacyjnych 
i pomocowych w środowiskach zamieszkania osób niepełnosprawnych 
(w ramach realizacji kierunku działań B); 
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– poprawa sprawności psychofizycznej, usprawnienie i zwiększenie 
aktywności osób niepełnosprawnych, a poprzez to poprawa warunków ich 
Ŝycia społecznego i zawodowego (w ramach realizacji kierunku działań B); 

– zmniejszenie liczby osób oczekujących na usługi medyczne, rehabilitacyjne 
i pomocnicze (w ramach realizacji kierunku działań B); 

– poprawa dostępności edukacji dla osób niepełnosprawnych na poziomie 
przedszkoli, szkół, uczelni wyŜszych, instytucji szkoleniowych (w ramach 
realizacji kierunku działań C); 

– rozszerzenie moŜliwości nauczania dzieci niepełnosprawnych wraz 
z rówieśnikami sprawnymi w szkołach ogólnodostępnych (w ramach 
realizacji kierunku działań C); 

– poprawa standardów kształcenia osób niepełnosprawnych (w ramach 
realizacji kierunku działań C); 

– zwiększenie dostępu do publicznych środków transportu (w ramach 
realizacji kierunku działań C); 

– zapewnienie jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb osób 
niepełnosprawnych z umoŜliwieniem pozostania w środowisku rodzinnym 
(w ramach realizacji kierunku działań D); 

– udzielenie pomocy wszystkim zainteresowanym w planowaniu kariery 
zawodowej (w ramach realizacji kierunku działań E); 

– zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do psychologicznych badań 
predyspozycji zawodowych (w ramach realizacji kierunku działań E); 

– wyposaŜenie niepełnosprawnych w wiedzę na temat metod i technik 
poszukiwania pracy, autoprezentacji oraz podniesienie wiary we własne 
moŜliwości jako pełnowartościowego pracownika i uczestnika rynku pracy 
(w ramach realizacji kierunku działań E); 

– zapewnienie pełnego dostępu osób niepełnosprawnych do szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe (w ramach realizacji kierunku działań 
E); 

– wzrost szans na zatrudnienie i ekonomiczne usamodzielnienie się 
(w ramach realizacji kierunku działań E); 

– podniesienie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii stanowisk pracy osób 
niepełnosprawnych (w ramach realizacji kierunku działań E); 

– projektowanie działań pomocowych i tworzenie projektów strategii rozwoju 
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych na danym terenie przy 
wykorzystaniu wszystkich sił intelektualnych w województwie (w ramach 
realizacji kierunku działań G). 

W Programie nie opisano przewidywanych efektów realizacji kierunku G, 
związanego z edukacją w społecznościach lokalnych. W związku z tym nie moŜna 
ocenić efektywności tego kierunku działań. 
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Tabela 2.4. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań C: przystosowanie środowiska fizycznego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Stopie ń osiągni ęcia

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Poprawa dostępności edukacji dla osób 
niepełnosprawnych na poziomie przedszkoli, szkół, 
uczelni wyŜszych, instytucji szkoleniowych           
Rozszerzenie moŜliwości nauczania dzieci 
niepełnosprawnych wraz z rówieśnikami 
sprawnymi w szkołach ogólnodostępnych           
Zwiększenie dostępności do obiektów 
uŜyteczności publicznej – szczególnie związanych 
z usługami świadczonymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych           

Poprawa standardów kształcenia osób 
niepełnosprawnych           
Podniesienie wiedzy i świadomości nt. 
problematyki osób niepełnosprawnych oraz 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób 
niepełnosprawnych           
Poprawa jakości komunikowania się oraz dostępu 
do informacji poprzez stworzenie systemu 
uwzględniającego potrzeby osób 
niepełnosprawnych 

          

Zwiększenie dostępu do publicznych środków 
transportu           

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

 

Tabela 2.5. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań D: działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania rodzin z osobą 
niepełnosprawną 

Stopie ń osiągni ęcia

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Rozwój doradztwa i poradnictwa na rzecz rodzin z 
osobą niepełnosprawną (szczególnie pomocy 
psychologów) w zakresie rozwiązywania ich 
problemów           
Doskonalenie pracy słuŜb socjalnych poprzez 
podniesienie wiedzy na temat problemów i zmian 
wynikających z obecności osoby niepełnosprawnej 
w rodzinie           

Zapewnienie jak najpełniejszego zaspokojenia 
potrzeb osób niepełnosprawnych z umoŜliwieniem 
pozostania w środowisku rodzinnym           

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 
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Tabela 2.6. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań E: działania na rzecz zwiększenia dostępności edukacji dzieciom, młodzieŜy 
oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym na wszystkich poziomach 

Stopie ń osiągni ęcia

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Udzielenie pomocy wszystkim zainteresowanym w 
planowaniu kariery zawodowej 

          

Zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do 
psychologicznych badań predyspozycji 
zawodowych           

Zapewnienie niepełnosprawnym dostępu do 
rzetelnej i pełnej informacji o zawodach, 
wymaganiach na poszczególnych stanowiskach 
pracy, szkołach, kierunkach kształcenia oraz 
informacji o aktualnej sytuacji i trendach na 
lokalnych rynkach pracy           

WyposaŜenie niepełnosprawnych w wiedzę na 
temat metod i technik poszukiwania pracy, 
autoprezentacji oraz podniesienie wiary we własne 
moŜliwości jako pełnowartościowego pracownika i 
uczestnika rynku pracy           

Zapewnienie pełnego dostępu osób 
niepełnosprawnych do szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe           

Wzrost szans na zatrudnienie i ekonomiczne 
usamodzielnienie się 

          

Podniesienie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii 
stanowisk pracy osób niepełnosprawnych 

          

Dostarczenie osobom niepełnosprawnym pełnej 
informacji o moŜliwościach uzyskania wsparcia i 
pomocy ze strony instytucji do tego powołanych           

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

Tabela 2.7. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań F: działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznego 
usamodzielniania się osób niepełnosprawnych 

Stopie ń os iągni ęcia  
 

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Pogłębienie wiedzy nt. problemów osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim           
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Wypracowanie systemu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi przy 
rozwiązywaniu problemów środowiska osób 
niepełnosprawnych 

          

Wzrost liczby organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
skali ich aktywności oraz systematyczności 
prowadzonej działalności 

          

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

 

Tabela 2.8. Stopień osiągnięcia przewidywanych efektów realizacji kierunku 
działań G: wzrost wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych oraz grup 
samopomocowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

Stopie ń osiągni ęcia

Efekt 
nieosi ągnięty  niski średni  wysoki  bardzo 

wysoki  

Pracownicy socjalni pogłębią wiedzę nt. wskazania 
instytucji i organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Staną się podstawowym 
źródłem informacji, pomocy i wsparcia osób 
niepełnosprawnych           
Umiejętność zrozumienia sytuacji osoby 
niepełnosprawnej oraz udzielania jej wsparcia 
poprzez wykorzystanie moŜliwości prawnych oraz 
korzystania z pomocy odpowiednich instytucji           
Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia 
osób, rodzin środowiska lokalnego instytucji i 
organizacji pozarządowych do inicjowania i 
współorganizowania działań społecznych na rzecz 
niepełnosprawnych           
Projektowanie działań pomocowych i tworzenie 
projektów strategii rozwoju polityki społecznej 
wobec osób niepełnosprawnych na danym terenie 
przy wykorzystaniu wszystkich sił intelektualnych w 
województwie           

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

Kolejnym kryterium ewaluacyjnym była odpowiedniość kierunków działań 
realizowanych w ramach Programu. Jest to bardzo waŜne kryterium z punktu 
widzenia kontynuacji wybranych kierunków polityki społecznej województwa 
podlaskiego. Zdaniem respondentów zarówno cel strategiczny, jak i cele operacyjne 
zostały sformułowane w sposób przeciętny (tabela 2.9.). W bardzo dobry sposób 
sformułowano jedynie kierunek działania G: wzrost wykorzystania potencjału 
organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Dobry zapis nazwy tego kierunku przełoŜył się na 
dość wysoki stopień osiągnięcia przewidywanych w Programie efektów. 

Poza poprawnym sformułowaniem kierunków działań bardzo waŜna z punktu 
widzenia realizacji polityki społecznej Podlasia jest ich przydatność. Pracownicy 
ROPS stwierdzili, Ŝe realizowany cel strategiczny i kierunki działań są średnio 
przydatne i przyznali im niską ocenę (tabela 2.10.). Jedynie kierunki A (dotyczący 
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stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego słuŜącego podniesieniu 
efektywności działań w zakresie poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych) i G (dotyczący wzrostu wykorzystania 
potencjału organizacji pozarządowych oraz grup samopomocowych działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin) uznano za bardzo przydatne. 

  
Tabela 2.9. Czy realizowane kierunki działań zostały sformułowane w odpowiedni 
sposób? 

Kierunek  
działań 

Stopie ń  
sformułowania  

A B C D E F G H 

niepoprawnie                 
poprawnie                 
średnio                 

prawidłowo                 
bardzo dobrze                 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

 
Tabela 2.10. Czy realizowane kierunki działań są przydatne z punktu widzenia 
realizacji polityki społecznej województwa podlaskiego? 

Kierunki 
działań 

Przydatno ść  
kierunku 

A B C D E F G H 

nieprzydatny                 
słaba                 
średnia                 
wysoka                 

bardzo wysoka                 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 

 
Tabela 2.11. Zainteresowanie społeczeństwa województwa podlaskiego w zakresie 
realizacji kierunków działań 

Kierunki 
działań

Stopie ń  
zainteresowania  

1 2 3 4 5 6 7 8 

brak                 
niski                 
średni                 
wysoki                 

bardzo wysoki                 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ewaluacyjnego 
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Tak niską ocenę potwierdza równieŜ słabe zainteresowanie społeczeństwa 
w zakresie realizacji wybranych kierunków działań. Wynik ten uzyskano jako rezultat 
badania ich uŜyteczności (tabela 2.11.). 

Ostatnim kryterium oceny programu był potencjał racjonalizatorski. Zdaniem 
respondentów „Program na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-
2008” posiadał duŜe niedoskonałości. Z punktu widzenia realizacji polityki społecznej 
województwa podlaskiego bardzo istotne są takie kwestie jak: 

� promocja działań profilaktycznych, 
� uwzględnienie innych źródeł finansowania zadań realizowanych w ramach 

Programu, takich jak: programy unijne (np. PO KL Priorytet VII), 
� zwiększenie oddziaływania instytucji zajmujących się pomocą osobom 

niepełnosprawnym w starszym wieku. 
PowyŜsze zagadnienia nie zostały uwzględnione w ocenianym Programie. 
 

2.6. Wnioski ewaluacyjne 

Ewaluację ex post „Programu na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006-
2008” przeprowadzono w formie kwestionariusza wywiadu skierowanego do 
pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Była to 
pierwsza ocena Programu, nie był on poddawany ocenom bieŜącym, czyli ocenom 
w trakcie jego realizacji. Wyniki przeprowadzonego badania są subiektywne, 
oznaczają opinie respondentów na temat Programu. KaŜda opinia powinna być 
uzupełniona oceną obiektywną na podstawie odpowiednich wskaźników 
monitorowania Programu dotyczących realizacji poszczególnych celów. Jednak 
w Programie nie zaproponowano zbioru takich narzędzi. 

W Programie niezbyt dokładnie zidentyfikowano problemy oraz wyzwania 
stojące przed województwem podlaskim. Zaproponowany cel strategiczny i kierunki 
działań są mało logiczne, brak konsekwencji w ich zapisie, jednak są uzasadnione 
społecznie. 

Cel strategiczny  sformułowany jako: tworzenie osobom niepełnosprawnym 
warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym 
i zawodowym, wspieranie integracji społecznej, kształtowanie pozytywnych postaw 
społecznych poprzez właściwe określenie kierunków działań i ich wspieranie został 
zrealizowany w stopniu średnim. Jest to słaba ocena, świadcząca o niedokładnym 
zdiagnozowaniu warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych województwa, na 
podstawie której przeciętnie dobrano i sformułowano cel strategiczny. Tak niską 
skuteczność realizacji celu głównego uzyskano równieŜ dlatego, Ŝe nie wszystkie 
załoŜone kierunki działań były poprawne.  

Cele działań i priorytety na lata 2006-2008 zostały wskazane w ośmiu 
kierunkach działa ń. Pierwszy z nich, sformułowany jako: stworzenie 
kompleksowego systemu informacyjnego słu Ŝącego podniesieniu 
efektywno ści działa ń w zakresie poprawy warunków Ŝycia społecznego 
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i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim  uzyskał 
wysoką ocenę pod względem skuteczności i odpowiedniości. W dobry sposób 
sformułowano ten cel.  Jednak jego prawidłowy zapis nie przełoŜył się na osiągnięcie 
przewidywanych efektów działań w ramach tego kierunku. W wysokim stopniu 
osiągnięto tylko jeden efekt dotyczący poprawy dostępności informacji o prawach 
osób niepełnosprawnych i moŜliwościach przezwycięŜania trudnej sytuacji Ŝyciowej. 
Zdaniem respondentów kierunek ten jest bardzo przydatny. Najprawdopodobniej 
problem niskiej efektywności tego kierunku wynika ze złej konstrukcji 
przewidywanych wyników. 

Drugi kierunek działań –  poprawa dost ępności do usług medycznych, 
rehabilitacyjnych i pomocowych oraz ich jako ści w celu poprawy warunków 
Ŝycia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnyc h uzyskał niskie oceny 
pod względem skuteczności, efektywności, uŜyteczności i odpowiedniości. 
Praktycznie nie osiągnięto przewidywanych efektów. 

Trzeci kierunek działań – przystosowanie środowiska fizycznego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych  uzyskał wysoką ocenę pod względem skuteczności. 
Jednak nie potwierdzają tego pozostałe oceny. Zdaniem pracowników ROPS 
w Białymstoku ten kierunek jest mało efektywny. Zaledwie dwa spośród siedmiu 
przewidywanych efektów uzyskano w stopniu wysokim, tj.: zwiększono dostępność 
do obiektów uŜyteczności publicznej – szczególnie związanych z usługami 
świadczonymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a takŜe podniesiono wiedzę 
i świadomość społeczną nt. problematyki osób niepełnosprawnych oraz 
kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Pozostałe 
przewidywane efekty nie zostały osiągnięte. 

Czwarty kierunek działań – działania na rzecz poprawy warunków 
funkcjonowania rodzin z osob ą niepełnosprawn ą został oceniony jako przeciętny 
pod względem skuteczności, efektywności, uŜyteczności i odpowiedniości. Wysoką 
ocenę uzyskał zaledwie jeden efekt dotyczący doskonalenia pracy słuŜb socjalnych 
poprzez podniesienie wiedzy na temat problemów i zmian wynikających z obecności 
osoby niepełnosprawnej w rodzinie. 

Piąty kierunek działań – działania na rzecz zwi ększenia dost ępności 
edukacji dzieciom, młodzie Ŝy oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym na 
wszystkich poziomach uzyskał bardzo niską ocenę zarówno pod względem 
skuteczności, efektywności, odpowiedniości oraz uŜyteczności. Realizacja celu 
związanego ze zwiększeniem moŜliwości zdobycia wykształcenia przez osoby 
niepełnoprawne jest bardzo waŜna z punktu widzenia polityki społecznej 
prowadzonej w regionie. Niepoprawna analiza tego problemu w części 
diagnostycznej mogła przyczynić się do nieodpowiedniego sformułowania tego 
kierunku i do jego niskiej efektywności.  

Szósty kierunek – działania na rzecz aktywizacji zawodowej 
i ekonomicznego usamodzielniania si ę osób niepełnosprawnych  został 
oceniony przez respondentów bardzo nisko pod względem wszystkich kryteriów.  Cel 
ten jest istotny z punktu widzenia poprawy warunków Ŝycia zawodowego osób 
niepełnosprawnych. Jednak podobną działalność w zakresie aktywizacji zawodowej 
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osób niepełnosprawnych prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i być 
moŜe dlatego ROPS nie traktował jego priorytetowo. 

Siódmy kierunek działań – wzrost wykorzystania potencjału organizacji 
pozarządowych oraz grup samopomocowych działaj ących na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin uzyskał bardzo wysoką ocenę zarówno pod 
względem skuteczności, odpowiedniości oraz uŜyteczności. Jedynie efektywność 
została oceniona na średnim poziomie. W wysokim stopniu uzyskano efekt związany 
z pogłębianiem wiedzy przez pracowników socjalnych nt. wskazania instytucji 
i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Ósmy kierunek działań –  edukacja w społeczno ściach lokalnych jako 
czynnik poprawy warunków Ŝycia społecznego osób niepełnosprawnych został 
oceniony przez respondentów na bardzo niskim poziomie pod względem 
skuteczności, odpowiedniości i uŜyteczności. W Programie zapisano jedynie tytuł 
tego kierunku, nie dokonano Ŝadnej analizy przewidywanych efektów, co 
uniemoŜliwiło ocenę efektywności z tego punktu widzenia. 

 
2.7. Rekomendacje 

Przeprowadzona ewaluacja ex post „Programu na rzecz poprawy warunków 
Ŝycia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim na lata 2006-2008” wskazuje zagadnienia, które powinny być 
uwzględnione w programie na kolejne lata. Są to: 

1. Struktura odbiorców Programu wskazuje, Ŝe największe zapotrzebowanie na 
instrumenty pomocy społecznej posiadają osoby starsze oraz dzieci 
i młodzieŜ. W związku z tym naleŜy bardzo szczegółowo zdiagnozować 
potrzeby tych grup odbiorców. 

2. NaleŜy bardziej zaakcentować znaczenie profilaktyki w województwie 
podlaskim, poprzez dokładną diagnozę tej problematyki. 

3. Tytuł „kierunki działań” naleŜy zastąpić nazwą – „cele operacyjne”. Wówczas 
Program będzie bardziej spójny z pozostałymi programami realizowanymi 
przez ROPS w Białymstoku. 

4. Obecny zapis zarówno celu strategicznego, jak i kierunków działań jest 
nielogiczny, nieczytelny, zbyt szczegółowy i niekonsekwentny. NaleŜy 
przeredagować wszystkie z nich, tak aby opisywały poszczególne problemy 
osób niepełnosprawnych i moŜliwości ich rozwiązania  

5. Osoby starsze stanowią 50% odbiorców programu. Niezbędna jest 
w związku z tym dokładna diagnoza problemów w zakresie pomocy osobom 
starszym, w tym równieŜ pomocy instytucjonalnej. 

6. Przy kaŜdym celu operacyjnym powinien występować zestaw działań 
(zadań), które naleŜy wykonać w ramach danego celu. 

7. Z kolei do kaŜdego działania naleŜy dobrać odpowiednie wskaźniki 
monitorowania. Analiza zmian tych wskaźników umoŜliwi bieŜącą ewaluację 
Programu. 
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8. W Programie naleŜy uwzględnić, poza własnymi środkami ROPS-u, inne 
źródła finansowania zadań, takie jak np.: programy unijne (w szczególności 
PO KL Priorytet VII). 
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3. Problematyka osób niepełnosprawnych 
w dokumentach Unii Europejskiej  

Zgodnie z definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO): 
osoba niepełnosprawna to osoba, u której istotne uszkodzenia i obniŜenie 
sprawności funkcjonowania organizmu powodują uniemoŜliwienie, utrudnienie lub 
ograniczenie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak płeć, wiek oraz czynniki zewnętrzne. Polityka społeczna ma za zadanie 
integrowanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem na płaszczyźnie 
społecznej i zawodowej. 

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w krajach Unii 
Europejskiej pochodzą z Narodowych Spisów Powszechnych przeprowadzonych 
w 2002 r. 1  Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej stanowią od 1% wśród 
noworodków do 60% wśród ludności powyŜej 65 roku Ŝycia, czyli średnio około 15% 
społeczeństwa. Liczba ta jest róŜna w ramach poszczególnych państw Unii (por. 
tabela 3.1.). DuŜe znaczenie w tym zakresie posiada definicja prawna 
niepełnosprawności, która nie jest jednolita w krajach UE. Ponadto rodzaj i skala 
związanych z niepełnosprawnością uprawnień stanowią częstą przyczynę starań 
o uzyskanie odpowiedniego urzędowego potwierdzenia niepełnosprawności. To 
równieŜ ma wpływ na występowanie znacznych róŜnic pomiędzy poszczególnymi 
państwami w oficjalnie stwierdzanym wskaźniku niepełnosprawności. 

 
Tabela 3.1. Wskaźniki niepełnosprawności* w krajach UE-15 i w Polsce w 2002 r.  

Lp.  Kraj  Wskaźnik niepełnosprawno ści (w %)  
1.  Austria 12,5 
2.  Belgia 12,9 
3.  Dania 17,4 
4.  Finlandia 22,9 
5.  Francja 15,3 
6.  Grecja 8,2 
7.  Hiszpania 9,9 
8.  Holandia 18,6 
9.  Irlandia 10,9 
10.  Luksemburg 16,5 
11.  Niemcy 17,3 
12.  Portugalia 18,4 
13.  Szwecja 17,0 
14.  Wielka Brytania 18,8 
15.  Włochy 7,8 
16.  Polska  14,3 

* Wskaźnik niepełnosprawności oznacza liczbę osób uznawanych za niepełnosprawne w stosunku do 
ogółu mieszkańców 

Źródło: „Integracja”, nr 3/2003, ss. 22-23; Narodowy Spis Powszechny, GUS, Warszawa 2003. 
 

                                                 
1 Największym problemem przy tworzeniu Programu jest brak aktualnych pełnych danych na temat 
sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Najnowsze dane pochodzą z 2002 r., 
czyli sprzed 6 lat – z Narodowych Spisów Powszechnych Ludności. 
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Niepełnosprawność w krajach UE powstaje najczęściej w wyniku: porodu lub 
prenatalnego leczenia kobiet (20%), wypadków oraz chorób i starości (80%)2. 
Ponadto widoczna jest istotna zaleŜność pomiędzy wiekiem, a liczbą osób 
niepełnosprawnych w danej grupie wiekowej. Szczególnie, w krajach takich jak: 
Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia i Wielka Brytania, charakterystyczne są 
następujące zjawiska: 

– liczba osób niepełnosprawnych wrasta wraz z wiekiem; 
– procentowy udział rodzących się dzieci niepełnosprawnych jest stały; 
– wzrost liczby osób niepełnosprawnych w starszych grupach wiekowych jest 

wielkością stałą. 
W strukturze liczby osób niepełnosprawnych w krajach Unii największy procent 

stanowią osoby z upośledzeniem fizycznym (50-80%), następnie z upośledzeniem 
umysłowym (10-18%), a najmniejszy z upośledzeniem psychicznym (5-15%). 

Szacuje się, Ŝe 45-65% osób niepełnosprawnych w krajach UE stanowią ludzie 
w wieku produkcyjnym (15-65 lat)3. Ponad połowa z nich nie jest zaangaŜowana 
w jakąkolwiek działalność ekonomiczną. Wskaźnik poziomu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych jest o 20-30%  niŜszy od poziomu zatrudnienia pozostałej części 
społeczeństwa. W szczególności zatrudniane są osoby w wieku 20-40 lat4. 
W związku z barierami w dostępie do edukacji, niepełnosprawni zatrudniani są 
w zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Konsekwencją tego jest 
niŜsze wynagrodzenie i dwukrotnie wyŜszy od średnich krajowych poziom bezrobocia 
w tej grupie. 

 
3.1.Dokumenty mi ędzynarodowe dotycz ące osób niepełnosprawnych 

W ostatnim okresie nastąpiły istotne zmiany w sposobie postrzegania osób 
niepełnosprawnych5. Niepełnosprawność nie jest juŜ rozumiana tylko jako rezultat 
uszkodzenia ciała czy choroby, ale raczej jako wynik barier – społecznych, 
ekonomicznych, fizycznych, tj., problemy: z załatwieniem róŜnych spraw urzędowych, 
w poruszaniu się poza domem, w wykonywaniu prostych spraw domowych, 
w uzyskaniu rehabilitacji medycznej, w zdobyciu potrzebnych leków, z większym 
obciąŜeniem dochodów budŜetów domowych wydatkami na leki i sprzęt 
rehabilitacyjny. O prawach osób niepełnosprawnych zaczęto mówić w kontekście 
praw człowieka. Oznacza to, Ŝe niepełnosprawni posiadają te same prawa, co 
wszyscy inni obywatele. W rzeczywistości jednak napotykają oni zbyt wiele 
przeszkód, by mogli z tych praw w pełni korzystać. 

Dopiero z końcem XX wieku Unia Europejska rozpoczęła realizację polityki 
społecznej, której głównym celem była identyfikacja i eliminacja wszelkich barier, 

                                                 
2 Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne., WyŜsza 
Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 245 
3 Gałęziak J., Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, 
www.impel.com.pl/cliparts/ON/galeziak_ue.doc, s. 3 
4 Głąbicka K., Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998, s. 185 
5 Szersze informacje nt. dokumentów międzynarodowych znajdują się na stronie: 
www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-dotycza/ 
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które stanowią przeszkodę osobom niepełnosprawnym w równym dostępie do praw 
i pełnym uczestnictwie we wszystkich dziedzinach Ŝycia.  Podstawy prawne 
zobowiązujące poszczególne instytucje Unii do realizacji tak określonego celu 
zawierają m.in. następujące dokumenty6: 

– Traktat Amsterdamski; 
– Europejska Strategia Wobec Osób Niepełnosprawnych; 
– Europejska Strategia Zatrudnienia; 
– Strategia Lizbońska; 
– Europejska Agenda Społeczna; 
– Programy i Inicjatywy Wspólnotowe. 
Traktat Amsterdamski , modyfikujący Traktat o Unii Europejskiej, wszedł 

w Ŝycie 1 maja 1999 r. Zawiera on nowe zadania Wspólnoty, podkreśla rolę 
obywateli, wzmacnia demokratyczny charakter instytucji. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje zapis Art. 13 Traktatu7, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, a takŜe 
upowaŜnia Komisję Europejską do przygotowania i przedstawienia Radzie 
i Parlamentowi projektów konkretnych działań w tym obszarze. W Traktacie po raz 
pierwszy niepełnosprawność została wprost wymieniona wraz ze wskazaniem na 
potrzebę przeciwdziałania dyskryminacji. 

Na tej podstawie, pod koniec 1999 r. Komisja przygotowała projekt dyrektywy 
w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu. Dyrektywa (2000/78/WE)  
ustanawiająca ogólne ramy w zakresie równouprawnienia w zatrudnieniu została 
przyjęta 27 listopada 2000 r. Zakazuje ona dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, 
a takŜe  molestowania (szykanowania). Dyskryminacja bezpośrednia polega na 
traktowaniu człowieka w sposób mniej korzystny tylko z powodu jego 
niepełnosprawności. Dyskryminacja pośrednia występuje, gdy pozornie neutralne 
przepisy, postanowienia czy praktyka mogą spowodować znalezienie sie osoby 
posiadającej jakiś szczególny rodzaj niepełnosprawności w niekorzystnej sytuacji w 
porównaniu z innymi ludźmi. Natomiast molestowanie (szykanowanie) oznacza 
kaŜde niepoŜądane zachowanie, które w zamiarze lub w skutku narusza godność 
osoby niepełnosprawnej lub stwarza zastraszające, wrogie, poniŜające lub obraźliwe 
sytuacje.  

Zakaz dyskryminacji, który został wprowadzony przez Dyrektywę dotyczy: 
– warunków dostępu do zatrudnienia; 
– dostępu do wszystkich typów i poziomów szkolenia zawodowego;  
– warunków zatrudnienia, w tym wynagrodzeń i zwolnień; 
– członkostwa w organizacjach zawodowych. 
Pracodawca jest zobowiązany do „rozsądnego dostosowania” miejsca pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Europejska Strategia Wobec Osób Niepełnosprawnych  z 1997 r. porusza 

m.in. problematykę współpracy pomiędzy Komisją Europejską a Państwami 

                                                 
6 Por. szerzej: Gałęziak J., Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii 
Europejskiej i wybranych państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej , 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004 
7 Traktat Amsterdamski, eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc 
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Członkowskimi, zapewnienia pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i włączenia kwestii niepełnosprawności w główny nurt polityk UE. 

Kwestia niepełnosprawności została jeszcze dogłębniej uwzględniona 
w Europejskiej Strategii Zatrudnienia , którą ustalono w trakcie posiedzenia Rady 
Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r.8 W ramach tej Strategii (zrewidowanej 
w 2003 r.) opracowywano dokumenty stanowiące wyznacznik działań Państw 
Członkowskich w dziedzinie zatrudnienia, tj.: 

– Wytyczne w Sprawie Zatrudnienia; 
– Wspólny Raport w Sprawie Zatrudnienia; 
– Rekomendacje dla Państw Członkowskich. 
Wytyczne w Sprawie Zatrudnienia to dokument przygotowywany przez Komisję 

Europejską  i uchwalany przez Radę Unii Europejskiej. Określa on cele i kierunki 
działań Państw Członkowskich w dziedzinie zatrudnienia. Aktualny dokument, 
uchwalony 22 lipca 2003 roku precyzuje trzy zasadnicze cele i zawiera dziesięć 
wytycznych. Cele wskazane w Wytycznych to: 

– pełne zatrudnienie; 
– poprawa jakości i wydajności pracy; 
– wzmocnienie spójności i włączenia społecznego. 
Największe znaczenie dla osób niepełnosprawnych mają dwie Wytyczne: 
– Wytyczna 1-Aktywne i zapobiegawcze środki skierowane do bezrobotnych 

i nieaktywnych.  
– Wytyczna 7-Promocja integracji i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku 

pracy. 
Na podstawie Wytycznych Państwa Członkowskie mają obowiązek 

opracowania Narodowych Planów Działań w Dziedzinie Zatrudnienia. W Polsce taki 
plan wszedł w Ŝycie 25 kwietnia 2006 r.9  

Kolejnym dokumentem UE jest przyjęta w marcu 2000 r. Strategia Lizbo ńska 10 
opracowana na lata 2000-2010, zakładająca długotrwały i stabilny rozwój 
gospodarczy państw Wspólnoty. Głównym celem Strategii Lizbońskiej jest stworzenie 
na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie11. Strategia 
skupia się na czterech problemach: 

1. innowacyjności, czyli promowaniu gospodarki opartej na wiedzy; 
2. liberalizacji rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków 

finansowych; 
3. przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ułatwień w zakładaniu 

i prowadzeniu działalności gospodarczej; 
4. spójności społecznej, czyli kształtowaniu nowego, aktywnego państwa 

socjalnego. 

                                                 
8 Krajewski Z., Unia Europejska – geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Wydawnictwo 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008, ss. 178-179 
9 Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 r., MPiPS, Warszawa, 25 kwiecień 2006 r. 
10 Por. szerzej: Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy., Departament Analiz 
Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2000, www.silesia-
region.pl/STRATEGIA/strat_L.pdf 
11 Strategia Lizbońska…, op. cit., s. 4 
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Realizacja tych kwestii nastąpi przede wszystkim poprzez: 
– zwiększenie rocznych nakładów przeznaczanych na rozwój zasobów 

ludzkich; 
– zmniejszenie do 2010 roku o połowę liczby osób w wieku 18-24 lat, których 

edukacja kończy się na poziomie gimnazjum; 
– tworzenie lokalnych ośrodków szkoleniowych, związanych ze szkołami, 

instytucjami naukowymi i firmami, z dostępem do Internetu; 
– określenie ram dla uzyskiwania nowych, podstawowych umiejętności 

w zakresie technologii informacyjnej, przedsiębiorczości, języków obcych, 
umiejętności społecznych;  

– ułatwienie swobody przemieszczania się studentów i nauczycieli, m.in. 
poprzez likwidację przeszkód we wzajemnym uznawaniu dyplomów 
i kwalifikacji. 

W dokumencie końcowym szczytu w Lizbonie Rada przyjęła pakiet bardzo 
konkretnych działań. Zostały one pogrupowane w obszary gospodarcze i społeczne. 

Ponadto priorytetem Strategii jest takŜe podniesienie jakości zatrudnienia, 
a w szczególności promowanie właściwego otoczenia pracy dla wszystkich, w tym 
równość szans osób niepełnosprawnych. 

W dniach 23-24 marca 2000 r. Rada Europejska w Nicei przyjęła uzgodnioną 
wcześniej przez kraje członkowskie Europejsk ą Agend ę Społeczn ą, która 
wyznaczała wspólne cele polityki społecznej państw UE na pięć lat i została 
opracowana w szerokiej konsultacji zarówno z Parlamentem Europejskim jak 
i partnerami społecznymi. W 2005 r. Komisja Europejska przyjęła drugą fazę Agendy 
Społecznej, obejmującą okres do 2010 r. Jej mottem stało się sformułowanie: 
„Społeczna Europa w gospodarce światowej: zatrudnienie i szanse dla wszystkich”. 
Propozycje zawarte w Agendzie przekładają strategiczne cele określone w trakcie 
szczytu w Lizbonie na konkretne działania, takie jak12:  

– zwiększenie ilości kwalifikowanych miejsc pracy, poprzez m.in.: wzrost 
aktywnego zatrudnienia dzięki realizacji polityki prorodzinnej na rzecz 
pogodzenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową; zwiększenie 
dostępu do zatrudnienia dla niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, 
osób starszych i mniejszości narodowych; przeciwdziałanie długotrwałemu 
bezrobociu za pomocą wczesnej identyfikacji problemu i poprawy zdolności 
do zatrudniania; zwiększenie dostępu do kształcenia i szkolenia 
ustawicznego; potęgowanie mobilności obywateli UE poprzez likwidację 
barier ograniczających przemieszczanie się studentów, nauczycieli, 
uznawanie kwalifikacji, poprawę dyrektyw dotyczących prawa do osiedlania 
się; 

– równowaga pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy, za 
pomocą  m.in.: włączenia pracowników w proces zarządzania poprzez 
informacje i konsultacje; wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; 
współpracy pomiędzy instytucjami inspekcji pracy; ustanowienie 

                                                 
12 Gałęziak J., Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, op. cit., ss. 7-8. 
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Europejskiego Centrum Monitorowania Zmian; wzmocnienie dialogu 
makroekonomicznego; uzupełnienie legislacji dotyczącej czasu pracy; 

– walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na podstawie wprowadzenia 
narodowych, dwuletnich programów walki z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; zapewnienia minimalnego dochodu gwarantowanego i ocenę 
postępu w tym zakresie; wzmocnienia polityki antydyskryminacyjnej; 

– modernizacja zabezpieczenia społecznego, poprzez kontynuację współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi w celu podtrzymania stabilności 
systemów zabezpieczenia społecznego; analizy zdolności utrzymania 
poziomu świadczeń i usług zdrowotnych; 

– promocja równouprawnienia, poprzez m.in.: wzmocnienie udziału kobiet 
w procesie decyzyjnym; ustanowienie Europejskiego Instytutu 
Równouprawnienia; promocję równości w warunkach płacowych;  

– wzmocnienie aspektów polityki społecznej w kontekście rozszerzenia 
i polityki zagranicznej, za pomocą m.in.: organizacji regularnej wymiany 
informacji i poglądów na temat wszystkich aspektów polityki społecznej 
związanych z rozszerzeniem, przy udziale partnerów społecznych; 
dostarczenia pomocy dla krajów kandydujących, aby mogły osiągnąć cele 
zawarte w Europejskiej Strategii Zatrudnienia, szczególnie w kwestii walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w krajach kandydujących; integracji międzynarodowych 
celów polityki społecznej; wzmocnienia społecznego wymiaru we współpracy 
międzynarodowej. 

Europejski model społeczny wyróŜnia tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
godzących efektywność ekonomiczną z równowagą społeczną. Zakłada, Ŝe transfery 
społeczne związane z nakładami na edukację, zdrowie, doskonalenie zawodowe, 
powinny być traktowane jako inwestycje. Wg niego polityka społeczna to nie tylko 
koszty, ale i korzyści. Eksperci Komisji Europejskiej oceniają, Ŝe brak właściwego 
podejścia w tym zakresie kosztowałoby Unię około dwa biliony euro rocznie (12-20 
procent dochodu Unii). Byłby to koszt wynikający z zaniedbań zdrowia pracowników 
i straconych dni w pracy, koszt utraty konkurencyjności w wyniku słabej edukacji, 
koszt walki z przestępczością i powstania grupy ludzi zdeklasowanych, która nie jest 
w stanie uczestniczyć w rynku pracy. 

W grudniu 2002 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ustanowieniu roku 
2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Celem tej decyzji była 
promocja równości praw i dąŜenie do zapewnienia uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym. 30 października 2003 r. Komisja Europejska 
wydała Komunikat pt. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych –  Europejs ki 
Plan Działania . EPD obejmuje działania do 2010 r. mające na celu poprawę sytuacji 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i w gospodarce. Ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz integracji społecznej osób 
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niepełnosprawnych znajdują się w tzw. Dyrektywach Antydyskryminacyjnych13, 
w Karcie Praw Podstawowych z 2000 r.14 oraz Wspólnotowym Programie Działań na 
rzecz zwalczania dyskryminacji15. Za kluczowe uznano usuwanie technicznych 
i prawnych przeszkód udziału niepełnosprawnych w społeczeństwie i gospodarce 
opartej na wiedzy, zapewnienie moŜliwości korzystania z potencjału społeczeństwa 
informacyjnego. 

 
3.2. Programy Wspólnotowe 

Istotną rolę w politykach Unii Europejskiej pełnią Programy i Inicjatywy 
Wspólnotowe16.  Obecnie, z punktu widzenia polityki społecznej, największe 
znaczenie ma Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 
finansowany ze środków EFS, w szczególności Priorytet VII: promocja integracji 
społecznej. Szczegółowe dane dotyczące działań 7.1.-7.3. w ramach Priorytetu VII 
zawiera tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2. Działania w ramach priorytetu VII: promocji integracji społecznej 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej in tegracji  
Cel działania : Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umoŜliwianie 
dostępu do nich osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa 
skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie 

Wyszczególnienie  Uwagi 

7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez o środki pomocy 
społecznej  

Projekty systemowe 

Typ 
realizowany
ch projektów  

Rozwój form aktywnej integracji oraz 
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy 

socjalnej. 

Wsparcie realizowane 
zgodnie z „Zasadami 
przygotowania, realizacji 
i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013" 

                                                 
13 - Dyrektywa 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca zasadę  równego traktowania 
osób bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne, 

- Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 
14 Artykuł 21 i 26 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. 
15 Polska przystąpiła do Programu 1 stycznia 2003 r.  
16 Informacje na temat projektów i inicjatyw zebrane i opracowane dzięki pomocy Małgorzaty Bobryk – 
kierownika Referatu WdraŜania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną, Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Marcina Nawrockiego – kierownika Referatu Strategii 
Rozwoju i Analiz Gospodarczych, Departamentu Polityki Regionalnej i Katarzyny Zalewskiej 
z Referatu Strategii Rozwoju i Analiz Gospodarczych, Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
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Typ 
beneficjentó

w 
(systemowy)  

Ośrodki Pomocy Społecznej 

Grupy 
docelowe 

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

Osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są 
w wieku aktywności zawodowej, w szczególności naleŜące do jednej (lub 
kilku) z poniŜszych grup:  
– osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej 

(do 12 miesięcy od jej opuszczenia); 
– osoby bezdomne; 
– osoby długotrwale bezrobotne; 
– osoby niepełnosprawne , w tym z zaburzeniami psychicznymi (warunkiem 

zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złoŜenie oświadczenia 
o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach 
projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL); 

– osoby uzaleŜnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające 
się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia; 

– osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi 
osobami zaleŜnymi; 

– młodzieŜ w wieku 15-25 lat zagroŜona wykluczeniem społecznym (warunkiem 
zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złoŜenie oświadczenia 
o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach 
projektów realizowanych w Działaniu 1.3. PO KL); 

– otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności 
lokalnej i wsparcia środowiskowego). 

Wyszczególnienie Uwagi 

7.1.2. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie  

Projekty systemowe 

Typ 
realizowany
ch projektów  

Rozwój form aktywnej integracji oraz 
upowszechnianie aktywnej integracji i pracy 

socjalnej 

Wsparcie realizowane 
zgodnie z „Zasadami 
przygotowania, realizacji 
i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013" 

Typ 
beneficjentó

w 
(systemowy) 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Grupy 
docelowe 

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie 
pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności naleŜące do jednej 
(lub kilku) z poniŜszych grup:  
– osoby niepełnosprawne , w tym z zaburzeniami psychicznymi (warunkiem 

zakwalifikowania jako uczestnika projektu jest złoŜenie oświadczenia 
o dotychczasowym nieskorzystaniu z tej samej formy wsparcia w ramach 
projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL); 

– uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany oraz 
cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na  
zamieszkanie na czas oznaczony,  zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, mający trudności 
z integracją zawodową i społeczną; 

– osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze 



29 
 

oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające 
trudności z integracją zawodową i społeczną; 

– otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów aktywności 
lokalnej, wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych  oraz wsparcia środowiskowego). 

Wyszczególnienie Uwagi 

7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr 
pomocy i integracji społecznej 

Projekty systemowe 

Typ 
realizowany
ch projektów  

Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla 
kadr instytucji pomocy społecznej, działających 
na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z 
potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych 
zadań 

Wsparcie realizowane 
zgodnie z "Zasadami 
przygotowania, realizacji 
i rozliczania projektów 
systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie oraz 
Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013" 

Typ 
beneficjentó

w 
(systemowy)  

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 

Grupy 
docelowe 

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

– pracownicy i wolontariusze regionalnych ośrodków polityki społecznej; 
– pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 

centrów pomocy rodzinie; 
– pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne 

i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji 
ich zadań (np. pracownicy księgowości); 

– pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania 
w zakresie integracji; 

– pracownicy publicznych słuŜb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań 
partnerskich). 

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmoc nienie sektora ekonomii 
społecznej  

Cel Działania : Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
i rozwijanie sektora ekonomii społecznej 

Wyszczególnienie Uwagi 

7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagro Ŝonych wykluczeniem 

społecznym 

Projekty konkursowe 

Typ 
realizowany
ch projektów  

– wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla 
tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów 
integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno 
zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej; 

– kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji 
i kompetencji zawodowych dla osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 

– staŜe, zatrudnienie subsydiowane i zajęcia reintegracji zawodowej 
u pracodawcy;  

– poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne prowadzące 
do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagroŜonych 
wykluczeniem i ich otoczenia;  

– promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych 
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i zagroŜonych wykluczeniem społecznym; 
– organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m.in. z zakresu 

równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowanie postaw 
aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

– wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji 
społecznej młodzieŜy (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe) 
połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej 
i społecznej. 

Typ 
beneficjentó

w 
(projektodaw

cy) 

wszystkie podmioty –  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) 

Grupy 
docelowe  

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

– osoby długotrwale bezrobotne; 
– osoby niepełnosprawne ;  
– osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych 

i macierzyńskich; 
– osoby po 50 roku Ŝycia; 
– młodzieŜ w wieku 15-25 lat zagroŜona wykluczeniem społecznym;  
– osoby bezdomne;  
– uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym; 
– członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Romów);  
– osoby opuszczające rodziny zastępcze, mające trudności z integracją 

zawodową i społeczną; 
– osoby opuszczające zakłady karne;  
– pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej działających w regionie 

(z wyłączeniem publicznych). 
Wyszczególnienie Uwagi 

7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej  Projekty konkursowe 

Typ 
realizowany
ch projektów  

Wsparcie finansowe dla utworzenia i  funkcjonowania instytucji otoczenia 
sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: 
– usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe; 
– doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia działalności 
w sektorze ekonomii społecznej; 

– rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, 
promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

Typ 
beneficjentó

w 
(projektodaw

cy) 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 

Grupy 
docelowe  

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

– podmioty ekonomii społecznej17; 
– instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie 

projektów promocyjnych i partnerskich); 
– osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub 

prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej). 

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej  int egracji  
Cel Działania : Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności 
lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich 

Typ – projekty przyczyniające się do integracji społecznej 
mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem 

Projekty 
konkursowe 

                                                 
17 W ramach PO KL do tej kategorii zaliczone zostały: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy,  
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o poŜytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 
2003 r. z późn. zm.). 
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realizowany
ch projektów  

instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej); 
– wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze 

informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. 
w formie szkoleń, spotkań, seminariów), mających na 
celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców obszarów wiejskich;  

– rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego 
i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na 
poziomie lokalnym. 

Grupy 
docelowe  

(bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) 

– mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich oraz miast do 25 
tys. mieszkańców;  

– społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów;  

– podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu: Szczegółowy opis Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 marca 
2008 r. oraz danych Referatu Strategii Rozwoju i Analiz Gospodarczych, Departamentu Polityki 
Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

 
Na działania 7.1.-7.3. w ramach Priorytetu VII województwo podlaskie 

otrzymało na lata 2007-2013 prawie 57 mln euro (tabela 3.3.), przy czym 65% ogółu 
środków zostało przeznaczonych na działanie 7.1., 28% – na działanie 7.2. i 7% – na 
działanie 7.3. Ogólna kwota stanowi zaledwie 3,67% łącznej sumy alokacji 
finansowej przeznaczonej dla Polski w ramach Priorytetu VII, czyli niewiele 
w stosunku do potrzeb Podlasia. 
 
Tabela 3.3. Alokacja środków finansowych w ramach Priorytetu VII (województwo 
podlaskie) 

Lata 
Priorytet VII Działanie 7.1. Działanie 7.2. Działanie 7.3. 

(w euro) 

2007 64 117,65 64 117,65 - - 

2008 5 694 107,49 3 701 169,79 1 594 350,00 398 587,70 

2009 8 967 100,90 5 828 615,59 2 510 788,25 627 697,06 

2010 19 075 259,95 12 398 918,97 5 341 072,79 1 335 268,20 

2011 14 235 268,62 9 252 924,60 3 985 875,21 996 468,80 

2012 6 257 445,79 4 067 339,76 1 752 084,82 438 021,21 

2013 2 647 774,08 1 721 053,16 741 376,74 185 344,19 

2007-2013        56 941 074,48           37 034 139,52      15 925 547,81  3 981 387,16 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytucji Pośredniczącej oraz raportu: Szczegółowy 
opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 13 marca 2008 r. 
 
Tabela 3.4. Harmonogram konkursów na rok 2008. Komponent regionalny PO KL 
2007-2013 

Priorytet Działanie Termin ogłoszenia konkursu 
Instytucja 

ogłaszaj ąca 
konkurs 

VII 
Promocja 
integracji 

7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji 

Projekty systemowe 
UMWP 

7.2 Przeciwdziałanie I kwartał 2008 UMWP 
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społecznej  wykluczeniu i wzmocnie nie 
sektora ekonomii społecznej 

7.2.1 konkurs otwarty od 
21.01.2008 do 27.03.2008 
7.2.2 po nowelizacji 
rozporządzenia dot. pomocy 
publicznej, konkurs otwarty od 
31.03.2008 do 05.05.2008 

7.3 Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji 

I kwartał 2008 
7.3 konkurs otwarty od 
18.02.2008 do 31.03.2008 

UMWP 

Źródło: Plan Działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2008, UMWP, Białystok 2007 
 
Tabela 3.5. Planowany harmonogram konkursów na rok 2009. Komponent 
regionalny PO KL 2007-2013 

Priorytet Działanie Poddziałanie Termin ogłoszenia 
konkursu 

Instytucja 
ogłaszaj ąc
a konkurs 

VII 
Promocja 
integracji 
społecznej 

7.1 Rozwój i 
upowszechnienie 
aktywnej 
integracji 

7.1.1. Rozwój i 
upowszechnianie 
aktywnej 
integracji przez 
ośrodki pomocy 
społecznej  

Termin składania 
wniosków 
systemowych do 15 
stycznia 2009 r. 

UMWP 

7.1.2. Rozwój i 
upowszechnianie 
aktywnej 
integracji przez 
powiatowe centra 
pomocy rodzinie  

Termin składania 
wniosków 
systemowych do 15 
stycznia 2009 r. 

7.1.3. Podnoszenie 
kwalifikacji kadr 
pomocy 
i integracji 
społecznej  

Termin składania 
wniosków 
systemowych do 15 
stycznia 2009 r. 

7.2 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
i wzmocnienie 
sektora ekonomii 
społecznej 

7.2.1. Aktywizacja 
zawodowa i 
społeczna osób 
zagro Ŝonych 
wykluczeniem 
społecznym  

I kwartał 2009 r. – 
konkurs zamknięty 

UMWP 

7.2.2. Wsparcie 
ekonomii 
społecznej  

III kwartał 2009 r. – 
konkurs zamknięty 

7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji  

II kwartał 2009 r. – 
konkurs zamknięty 

UMWP 

Źródło: Plan Działania dla Priorytetu VII na rok 2009, UMWP, Białystok 2008 
 
W kaŜdym roku Instytucja Pośrednicząca, w ramach Planu Działań ogłasza 

harmonogram konkursów. W 2008 r. harmonogram ogłaszał Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII (tabela 
3.4.). 
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Instytucje Europejskie, do których naleŜą: Rada Europejska, Rada Unii 
Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, Komitet Regionów, poza aktami prawnymi przyjmują i publikują 
komunikaty, rezolucje i rekomendacje. Dokumenty te mają znaczenie polityczne 
i informacyjne. 

W celu urzeczywistnienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowania 
polskiej polityki społecznej do praw unijnych opracowano „Program na rzecz poprawy 
warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim na lata 2009-2013”. 
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4. Diagnoza problematyki osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim  

 
Jedną z podstawowych barier w przygotowywaniu „Programu na rzecz poprawy 

warunków Ŝycia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim na lata 2009-2013” było niewystarczające rozpoznanie 
sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. System gromadzenia 
informacji dotyczący liczby i struktury osób niepełnosprawnych na Podlasiu oparty 
został na informacjach z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na 
podstawie badania działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych 
przedstawionego w Raporcie – „Gmino jaka jesteś”, realizowanego w zakresie 
działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 
Badanie zostało zrealizowane w okresie wrzesień-listopad 2006 r. i obejmowało 2114 
losowo dobranych gmin Polski, w tym 98 gmin z naszego województwa. Z uwagi na 
to, Ŝe próba jest reprezentatywna moŜna uzyskane w badaniu wyniki uogólnić na 
wszystkie gminy województwa podlaskiego. Wg badań w województwie podlaskim 
8% gmin ma dokładne dane na temat liczby osób niepełnosprawnych, 55% gmin 
posiada dane szacunkowe, a 37% charakteryzuje się brakiem wiedzy na temat liczby 
osób niepełnosprawnych w gminie.  

Ostatnie pełne dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce 
pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku. 
Zebrane i opracowane wówczas dane stanowią wszechstronne źródło informacji 
statystycznych na temat struktury społeczności osób niepełnosprawnych zarówno 
w Polsce, jak teŜ w poszczególnych regionach i powiatach.  

 
4.1. Osoby niepełnosprawne na Podlasiu 

Liczba osób niepełnosprawnych mieszkających w województwie podlaskim jest 
niŜsza od średniej krajowej. Wg danych statystycznych z Narodowego Spisu 
Powszechnego z 200218 r. średnio w Polsce przypadają 143 osoby niepełnosprawne 
na 1000 mieszkańców. W województwie podlaskim wskaźnik ten wynosi 129 osób 
niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców, co oznacza, Ŝe mniejszym wskaźnikiem 
charakteryzują się w Polsce jedynie województwa opolskie, mazowieckie i śląskie. 
Ogółem w regionie podlaskim w 2002 r. mieszkały 153 093 osoby niepełnosprawne. 
W stosunku do 1996 r. liczba osób niepełnosprawnych wzrosła o 19 506 osób 
(19,4%) a w stosunku do 2000 r. o 35 556 (30,3%). Wg danych uzyskanych 
z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na koniec 2004 r. liczba osób 
niepełnosprawnych wyniosła 142 328. RóŜnice w stosunku do Narodowego Spisu 
Powszechnego wynikają przede wszystkim z róŜnic w metodologii gromadzenia 
danych.  

                                                 
18 Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002 (cz. 1 – Osoby niepełnosprawne, 
cz. 2 Gospodarstwa domowe). 
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Osoby niepełnosprawne stanowią szczególną grupę społeczną pod względem 
miejsca, jakie zajmują i powinny zajmować w społeczeństwie. Grupa ta jest jednak 
bardzo zróŜnicowana. Struktura demograficzna stanowi jedno z podstawowych 
uwarunkowań potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Z kolei 
w zaleŜności od rodzaju schorzenia zmieniają się ich moŜliwości uczestnictwa w 
Ŝyciu społecznym i zawodowym: mogą nie być przystosowane do samodzielnego 
Ŝycia, nauki i pracy zawodowej. Dlatego teŜ zadaniem państwa jest udzielenie takiej 
pomocy, która pozwoli im na poprawę warunków Ŝycia społecznego i zawodowego. 
Pomoc ta powinna być skierowana na zapewnienie odpowiednich warunków opieki, 
dostęp do edukacji i zatrudnienia oraz dostosowaną do potrzeb profilaktykę 
i rehabilitację. 

Ogół osób niepełnosprawnych klasyfikowany jest przede wszystkim wg 
kryterium statusu prawnego na osoby niepełnosprawne prawnie (z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności) oraz niepełnosprawne biologicznie (bez orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, ale odczuwające ograniczenie sprawności).  

Strukturę grupy osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim pod 
względem stopnia niepełnosprawności i statusu prawnego przedstawia wykres 4.1. 
 
Wykres 4.1. Struktura grupy osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim wg 
stopnia niepełnosprawności 

Źródło: Dane GUS 

 
W województwie podlaskim 81% osób niepełnosprawnych posiada orzeczenie 

o stopniu niepełnosprawności. Prawie jedna piąta osób niepełnosprawnych nie ma 
uregulowanego statusu prawnego. Wynikać to moŜe z braku potrzeby posiadania 
takiego orzeczenia lub niekwalifikowania się zgodnie z przepisami do grupy osób 
niepełnosprawnych. Ponadto dla części osób niepełnosprawnych podjęcie starań 
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o uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej moŜe stanowić powaŜną trudność. 
Fakty te świadczą o niedoskonałości systemu orzekania o niepełnosprawności 
w Polsce. Skutkiem tego mogą być problemy z uzyskaniem środków do Ŝycia przez 
19% osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. MoŜe to takŜe mieć 
przełoŜenie na strukturę pod względem źródeł utrzymania (mowa o tym w dalszej 
części programu) oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Istotną informacją o osobach niepełnosprawnych w województwie podlaskim 
jest struktura pod względem stopnia niepełnosprawności. Większość osób 
niepełnosprawnych stanowią osoby o cięŜkim stopniu niepełnosprawności (osoby 
o niepełnosprawności prawnej znacznej, umiarkowanej, niepełnosprawności 
biologicznej całkowitej i powaŜnej to łącznie 68% ogółu osób niepełnosprawnych). 
Warunkuje to w istotny sposób potrzeby tej grupy. Udział osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności w Ŝyciu społecznym, a w szczególności zawodowym, jest 
znacznie mniejszy niŜ w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. 
 
Wykres. 4.2. Struktura wiekowa grupy osób niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim 

 

Źródło: Dane GUS 

 
Wśród osób niepełnosprawnych na Podlasiu ponad 52% stanowią kobiety. 

Większość (53%) osób niepełnosprawnych mieszka w miastach i udział ten jest stały 
w ostatnich latach. DuŜy udział mieszkańców wsi w grupie osób niepełnosprawnych 
wskazuje na konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na potrzeby tej grupy, gdyŜ 
nakłady finansowe na wyposaŜenie wsi w infrastrukturę ułatwiającą funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych są znacznie mniejsze. Ponadto skupienie urzędów, 
zakładów opieki zdrowotnej oraz placówek edukacyjnych ponadgimnazjalnych 
i wyŜszych w miastach kaŜe zwrócić uwagę na przystosowanie systemu 
komunikacyjnego województwa do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Biorąc pod uwagę wiek, osoby w wieku od 50 lat do 64 stanowią 30% osób 
niepełnosprawnych na Podlasiu, a osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią 44% ogółu 
społeczności (por. wykres 4.2). Natomiast 5% osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim to dzieci i młodzieŜ w wieku szkolnym (do 19 roku Ŝycia). 
Struktura ta wskazuje na znaczne potrzeby w zakresie opieki, leczenia i rehabilitacji 
oraz pomocy społecznej. Ponadto wyraźnie zmniejszona jest aktywność zawodowa 
osób niepełnosprawnych, gdyŜ spora część z nich jest w wieku emerytalnym lub są 
to osoby w wieku, w którym najtrudniej znaleźć pracę. 

 
4.2. Działania profilaktyczne i rehabilitacja medyc zna 

W strukturze osób niepełnosprawnych 5% stanowią dzieci i młodzieŜ w wieku 
szkolnym (por. wykres 4.2.). Pomoc medyczna i terapeutyczna powinna do nich 
dotrzeć jak najwcześniej, dlatego bardzo istotna jest działalność profilaktyczna. Układ 
nerwowy we wczesnym okresie rozojuju jest bardzo plastyczny, co pozwala na 
korekcję zaburzonych funkcji i kompensację deficytów19. Często zaburzenia mają 
charakter rozwojowy. Im wcześniej zostanie zahamowany rozwój zaburzeń u 
dziecka, tym mniej niekorzystnych zmian moŜe mieć miejsce. Ponadto rodzice 
małych dzieci chętniej i aktywniej uczestniczą w zajęciach przeznaczonych specjalnie 
dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, niŜ rodzice dzieci starszych, którzy są 
„oswojeni” z chorobą swojego dziecka. 

Opieką terapeutyczną powinny zostać objęte dzieci z następującymi 
diagnozami: 

� urazy porodowe: uszkodzenia układu nerwowego (ośrodkowego 
i obwodowego), rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok itp., 

� zaburzenia oddechowe i sercowo-naczyniowe swoiste dla okresu 
okołoporodowego: niedotlenienie wewnątrzmaciczne, zaburzenia 
oddychania, zamartwica urodzeniowa, 

� zaburzenia krwotoczne i hematologiczne u płodu i noworodka, 
� drgawki noworodka, 
� zaburzenia mózgowe noworodka, 
� zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka, 
� wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe: 

przepuklina mózgowa, małogłowie, wodogłowie wrodzone, 
rozszczepienia kręgosłupa, wrodzone wady rozwojowe układu 
nerwowego, 

� wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-
szkieletowego: rozszczepienia wargi i podniebienia, wrodzone 
zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, 
kręgosłupa i klatki piersiowej, palce dodatkowe, zrost palców, 
zniekształcenie zmniejszające kończyny, 

                                                 
19 Problematyka profilaktyki  została szeroko omówiona w artykule Wioletty Bartkiewicz pt. „Wczesna 
interwencja” („Przyjaciel” listopad/grudzień 2006, ss. 4-7). 
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� aberracje chromosomowe takie jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, 
zespół Patana, inne trisomie, monosomie, delacje autosomów, 

� choroby układu nerwowego: zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, 
dystonia, inne zaburzenia pozapiramidowe, padaczka, stan padaczkowy, 
choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni, dziecięce poraŜenie 
mózgowe, zespoły poraŜenne, wodogłowie, encefalopatia toksyczna, 

� zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 
� choroby oka: upośledzenie widzenia, ślepota, 
� choroby ucha: głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa. 

Zaburzenia w prawidłowym rozwoju dziecka wymagają wczesnej interwencji 
specjalistów. Wczesna interwencja skierowana jest do dzieci w wieku od 0 do 6 lat. 
Celem wczesnej interwencji jest jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości w rozwoju 
dziecka i ich zlikwidowanie lub zminimalizowanie poprzez podjęcie odpowiednich 
działań. Podstawowymi cechami wczesnej interwencji są: wielodyscyplinarność 
i kompleksowość zagwarantowane przez oddziaływanie zespołu niezbędnych 
specjalistów współpracujących ze sobą. Skład specjalistów dobierany jest 
indywidualnie dla kaŜdego dziecka i jego rodziny. Zwykle w gronie specjalistów 
znajdują się: lekarze róŜnych specjalności, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, 
terapeuci zajęciowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. 

We wrześniu 2004 r. rząd RP wcielił w Ŝycie program pilotaŜowy na lata 2005-
2007 o nazwie „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana 
i ciągła pomoc dziecku zagroŜonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu 
oraz jego rodzinie”. Program ten ukazuje skalę, jakiej dotyczy problem 
niepełnosprawnego dziecka w Polsce. Z danych statystycznych wynika, Ŝe na 
6 941 652 dzieci w wieku od 0 do 14 lat u 184 206 występuje niepełnosprawność, 
czyli co trzecie dziecko na sto jest niepełnosprawne. Przyczynami tak duŜej liczby 
dzieci niepełnosprawnych są nie tylko wady i choroby, które rozwinęły u dziecka 
niepełnosprawność, ale równieŜ zbyt późna diagnoza oraz niedostateczne 
reagowanie lekarzy na niepokojące objawy lub utrudniony dostęp do specjalistów 
róŜnych dziedzin. Ponadto, przyczynami utrudniającymi sprawną i kompleksową 
opiekę sa bariery resortowe. Obecnie chorym dzieckiem zajmują się trzy resorty: 
zdrowia, oświaty i polityki społecznej. Przepływ informacji i kompleksowa pomoc dla 
konkretnego dziecka napotyka powaŜne problemy natury formalnej. 

Celem programu jest wprowadzenie w Ŝycie takich rozwiązań, aby kaŜde 
dziecko (bez względu na miejsce zamieszkania) miało moŜliwość natychmiastowego 
skontaktowania się ze wszystkimi specjalistami, którzy są konieczni do 
zdiagnozowania problemu. Jest to moŜliwe dzięki ośrodkom wczesnej interwencji 
powstającym w całej Polsce. Niektóre z nich istnieją juŜ od 20 lat. Pierwszy powstał 
w 1978 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje 120 placówek, które prowadzą wczesną 
interwencję. W województwie podlaskim nie ma ośrodka wczesnej interwencji. Celem 
Programu powinno być podjęcie prób utworzenia takiego ośrodka w regionie. 

4.3. Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych  
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Osoby niepełnosprawne w województwie podlaskim, podobnie jak w Polsce, są 
znacznie gorzej wykształcone niŜ osoby sprawne. Na Podlasiu większość osób 
niepełnosprawnych ma niski poziom wykształcenia (por. wykres 4.3.). Najliczniejsza 
grupa osób (44,7%) ma wykształcenie podstawowe. Niepełnym wykształceniem 
podstawowym lub jego brakiem legitymuje się 17% osób. Zasadnicze zawodowe 
wykształcenie ma 13,6% osób. Oznacza to, iŜ ponad 75% osób niepełnosprawnych 
nie ma wykształcenia średniego. Wykształcenie wyŜsze osiągnęło jedynie 4,1% osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim. 

 
Wykres 4.3. Struktura wykształcenia osób niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim 

 

Źródło: Dane GUS 

 
Przyczyny tej sytuacji mogą być dwojakie. Po pierwsze, stopień wykształcenia 

zaleŜy od rodzaju niepełnosprawności. DuŜy udział w populacji osób ze schorzeniami 
umysłowymi mógłby warunkować niski poziom wykształcenia. Jednak decydującą 
rolę odgrywa tu struktura wiekowa: dominują osoby w wieku powyŜej 50 lat. Jedynie 
około 7% osób niepełnosprawnych to osoby niepełnosprawne od urodzenia lub 
z niepełnosprawnością nabytą w dzieciństwie. Dlatego teŜ moŜna wnioskować, iŜ 
niski poziom wykształcenia wynika z niskiego ogólnego poziomu wykształcenia tych 
grup wiekowych w społeczeństwie oraz ich większego naraŜenia na choroby 
i wypadki prowadzące do niepełnosprawności. 

Osoby niepełnosprawne mają trudności w zdobyciu lub uzupełnieniu 
wykształcenia nie tylko na poziomie wyŜszym, ale takŜe średnim a nawet 
podstawowym. Z kolei niskie wykształcenie lub jego brak zmniejsza szanse osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, a tym samym szanse na godne Ŝycie ich 
samych. NajwyŜszą aktywnością zawodową cechują się osoby z wyŜszym 



40 
 

wykształceniem. W związku z tym jednym z podstawowych celów programu powinno 
być podejmowanie działań w celu poprawy dostępu do edukacji, szczególnie na 
poziomie ponadgimnazjalnym i wyŜszym, który często wiąŜe się z nauką poza 
miejscem zamieszkania. 

 
4.4. Edukacja specjalna i integracyjna 

Kształcenie osób niepełnosprawnych wymaga kompleksowego dostosowania 
systemu edukacji do osób tej grupy społecznej. W zaleŜności od rodzaju schorzenia 
działania w tym zakresie dotyczą przystosowania placówek oraz zapewnienia 
dostępu do placówek integracyjnych i specjalnych. Na Podlasiu wg Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku w roku szkolnym 2007/08 na terenie województwa oddziały 
integracyjne prowadziło 14 przedszkoli, 34 szkoły podstawowe, 21 gimnazja oraz 
3 szkoły ponadgimnazjalne (por. tabela 4.1) . 

 
Tabela 4.1. Przedszkola i szkoły w województwie podlaskim prowadzące oddziały 
integracyjne na rok szk. 2007/08 

Rodzaj jednostki Liczba jednostek 

Przedszkole 14 

Szkoła Podstawowa 34 

Gimanzjum 21 

Szkoła Ponadgimnazjalna 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 
Placówki specjalne w województwie podlaskim to: 5 Specjalnych Ośrodków 

Szkolno-Wychowawczych, 12 szkół i przedszkoli specjalnych dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym, 1 szkoła specjalna dla uczniow przewlekle chorych 
(przyszpitalna) oraz 4 szkoły i placówki specjalne dla uczniów niedostosowanych 
społecznie, zagroŜonych niedostosowaniem (por. tabela 4.2). 

Wśród potrzeb w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych wymienić naleŜy 
potrzeby natury techniczno-organizacyjnej, takie jak: w istniejących obiektach 
infrastruktury edukacyjnej konieczna jest likwidacja szeregu występujących barier, 
między innymi architektonicznych – budowa podjazdów, wind, modernizacja sal 
dydaktycznych i łazienek. Niezwykle waŜnym zadaniem jest takŜe likwidowanie 
barier mentalnych wśród społeczności szkolnej.  

W zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyŜszym 
konieczne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności uczelni oraz zaplecza 
socjalnego dla studentów niepełnosprawnych w ramach funkcjonujących uczelni. Ze 
względu na lokalizację uczelni konieczne jest zapewnienie odpowiednio 
przystosowanych obiektów zakwaterowania zbiorowego (domów studenta), które 
funkcjonują przy największych i wyłącznie państwowych uczelniach. RównieŜ wiele 
obiektów dydaktycznych wciąŜ nie jest przystosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: bariery architektoniczne, oznakowanie, itp. Istotnym elementem 
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poprawy dostępności kształcenia na tym poziomie jest zapewnienie odpowiednio 
dostępnego systemu komunikacji międzymiastowej (autobusowej i kolejowej) oraz 
miejskiej (dojazd z miejsc zakwaterowania do poszczególnych obiektów uczelni). 
Ponadto konieczna jest równieŜ poprawa dostępności do podręczników i innych 
materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych i niedowidzących. Usprawnienia 
wymaga równieŜ system udzielania pomocy socjalnej niepełnosprawnym studentom. 

 
Tabela 4.2. Przedszkola i szkoły specjalne w województwie podlaskim 

Rodzaj jednostki Liczba jednostek 

Specjalne Ośrodki Szkolno –Wychowawcze 5 

Szkoły i przedszkola specjalne dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym 

12 

Szkoły specjalne dla uczniów przewlekle chorych (przyszpitalne) 1 

Szkoły i placówki specjalne dla uczniów niedostosowanych 
społecznie, zagroŜonych niedostosowaniem 

4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rządowego programu 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 r. pt. „Aktywizacja 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”., który wchodzi 
w Ŝycie z dniem 15 września 2008 r. Województwo podlaskie otrzyma 1 664 320 zł, 
czyli zaledwie 3% łącznej kwoty przyznanej wszystkim województwom w Polsce. 
Jednym z czterech priorytetowych celów programu ma być wyrównywanie szans 
edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych. Jest to 
kluczowe z punktu widzenia późniejszych szans na wzrost aktywnego udziału osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy.  

 
4.5. Sytuacja osób niepełnosprawnych na runku pracy  

Sytuacja społeczno-ekonomiczna poszczególnych grup ludności, w tym osób 
niepełnosprawnych, jest pochodną ich sytuacji na rynku pracy. W regionie podlaskim 
jest ona trudna, poniewaŜ znalezienie pracy przez osoby niepełnosprawne jest 
znacznie trudniejsze niŜ przez osoby sprawne.  

Głównym problemem osób niepełnosprawnych jest ich wysoka bierność 
zawodowa, szczególnie istotna w przypadku osób w wieku produkcyjnym. 
W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby niepełnosprawne mieszkające na wsi, 
niezwiązane z gospodarstwem rolnym, chociaŜ paradoksalnie to jednak właśnie 
rolnictwo daje zatrudnienie wielu osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza starszym 
i słabo wykształconym. W 2007 r. jedynie 41,8% niepełnosprawnych mieszkańców 
polskich wsi w wieku 15 lat i więcej stanowiły osoby związane z gospodarstwem 
rolnym. Aktywność zawodowa tych osób jest znacznie wyŜsza (27,9%) niŜ osób 
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niepełnosprawnych niezwiązanych z gospodarstwem rolnym (7,6%). Na Podlasiu 
współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 20%. Jeszcze 
bardziej ta róŜnica jest widoczna w przypadku wskaźnika zatrudnienia (odpowiednio 
27,4% i 5,9%)., a w województwie podlaskim – 16,7%. Wynika to z faktu, Ŝe 
bezrobocie dotyka głównie osoby niezwiązane z gospodarstwem rolnym (stopa 
bezrobocia dla nich wynosiła 22,7%). 

Większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to 
niestety zjawisko obserwowane od wielu lat, dotyczące takŜe osób w wieku 
produkcyjnym. W 2007 r. biernych zawodowo było 84,9% osób niepełnosprawnych 
w wieku 15 lat i więcej i 77,4% osób w wieku produkcyjnym (wobec adekwatnych 
udziałów dla osób sprawnych - odpowiednio 41% i 26%). W województwie podlaskim 
biernych zawodowo było 76,85%. Dlatego bardzo istotne jest podejmowanie działań 
wspierających aktywizację zawodową tych osób. 
 
Wykres 4.10. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim 

 

Źródło: Dane GUS 

 
Kolejnym istotnym problemem osób niepełnosprawnych jest bezrobocie. 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wymaga od pracodawców uwzględnienia nie 
tylko ekonomicznych aspektów zatrudnienia, ale takŜe przystosowania się ich 
samych do współpracy z takimi osobami poprzez duŜy wysiłek i zrozumienie 
specyfiki niepełnosprawności. WaŜne jest równieŜ odpowiednie przystosowanie 
stanowisk pracy wraz z zapleczem socjalnym do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz tworzenie przyjaznego klimatu w miejscu pracy.  
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Wykres 4.6. Struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 
w województwie podlaskim jako bezrobotni wg miejsca zamieszkania (stan na dzień 
30.06.2008 r.) 

 
Źródło: Dane WUP w Białymstoku 

 
Wykres 4.7. Struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 
w województwie podlaskim jako bezrobotni wg wielu (stan na dzień 30.06.2008 r.) 

 

Źródło: Dane WUP w Białymstoku 
 

Struktura  osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy w województwie podlaskim jako bezrobotni wg stanu na 30.06.2008 r. 
przedstawia się następująco: na 2323 osób zarejestrowanych 77% mieszka 
w mieście, zaś 23% na wsi (por. wykres 4.6). Większość osób zarejestrowanych, bo 
ok. 57% stanowią męŜczyźni. Najwięcej zarejestrowanych niepełnosprawnych jest 
w wieku 45-54 lat, najmniej w wieku 60 i więcej (por. wykres 4.7). Dominuje 
wykształcenie podstawowe i podstawowe nieukończone oraz zasadnicze zawodowe 
(wykres 4.8). 

W urzędach pracy zarejesrtowani są głównie niepełnosprawni o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. Najczęściej rodzaj niepełnosprawności u zarejestrowanych to 
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upośledzenie narządów ruchu, choroby psychiczne oraz choroby układu 
oddechowego i krąŜenia (por. wykres 4.9). 
 
Wykres 4.8. Struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 
w województwie podlaskim jako bezrobotni wg wykształcenia (stan na dzień 
30.06.2008 r.) 

 

Źródło: Dane WUP w Białymstoku 

 
Według danych GUS aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 

w poszczególnych powiatach województwa jest podobna. Zdecydowana większość 
niepełnosprawnych jest bierna zawodowo. Najwięcej osób aktywnych zawodowo jest 
w powiecie sokólskim. 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski wskazują na 
znaczną poprawę sytuacji na rynku pracy w ciągu dwóch ostatnich lat, a zwłaszcza 
w 2007 roku. Nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia. 
I choć sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest znacznie trudniejsza od sytuacji 
osób sprawnych, naleŜy odnotować korzystne zmiany. W 2007 aktywnych zawodowo 
w Polsce było 15,1% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej, a 22,6% 
w wieku produkcyjnym. Dla porównania współczynnik aktywności zawodowej osób 
sprawnych w wieku 15 lat i więcej wynosił 59%, w wieku produkcyjnym 74%. 
Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 0,5 pkt. proc. 

 
Wykres 4.9. Struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 
w województwie podlaskim jako bezrobotni wg rodzaju niepełnosprawności (stan na 
dzień 30.06.2008 r.) 
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Źródło: Dane WUP w Białymstoku  
 
W związku z wykazaną statystyką moŜna stwierdzić, iŜ naleŜy podejmować 

działania mające na celu zwiększenie poziomu świadomości samych osób 
niepełnosprawnych w zakresie obowiązków i przysługujących im praw, jak równieŜ 
pracodawców. Ogromne znaczenie, z punktu widzenia aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, posiada tworzenie warunków do funkcjonowania tych osób na 
otwartych rynkach pracy. Takie działania mogą wpłynąć na zwiększenie poczucia 
własnej wartości tychŜe osób oraz odnalezienia się na rynku pracy, a poprzez to 
wyeliminowanie groźby wykluczenia społecznego. 

Istotny wpływ na poprawę sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych mają 
działania, takie jak projekt realizowany przez miasto Białystok w latach 2005-2007 pt. 
„Zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych wśród przedsiębiorców”, 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonych badań 
został przygotowany raport, który ma słuŜyć do wypracowania nowych metod 
aktywizacji rynku pracy, a takŜe do zwiększenia kompetencji pracodawców 
zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne. W dalszej 
perspektywie wyniki mają posłuŜyć do próby zmiany wizerunku osoby 
niepełnosprawnej jako pracownika. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe osoba 
niepełnosprawna jako potencjalny pracobiorca to osoba uczciwa, pracowita, 
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wytrwała, potrafiąca harmonijnie współpracować w zespole, ale teŜ osoba bardziej 
wraŜliwa i bardziej wyczulona na krzywdzące traktowanie ze strony innych. 

WaŜne znaczenie, z punktu widzenia aktywizacji zawodowej, posiada równieŜ 
projekt „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie 
psychicznej” realizowany  w ramach PIW EQUAL dla Polski w latach 2004-2006, 
temat A: Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności 
z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy 
otwartego dla wszystkich. Miejscem realizacji projektu jest północna część 
województwa podlaskiego, obejmująca powiaty: suwalski, augustowski, sejneński 
i miasto Suwałki, oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego 
obejmującą powiat olecki. Osoby po przebytym kryzysie psychicznym w regionie 
Podlasia stanowią grupę około 30 tys. mieszkańców. W obszarze bezpośredniego 
oddziaływania Projektu jest to grupa około 4,8 tys. mieszkańców. Celem realizacji 
Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych po 
przebytym kryzysie psychicznym poprzez włączenie ich w aktywność zawodową, 
bądź przywrócenie i utrzymanie w funkcjach zawodowych. Wykluczenie związane 
jest z "towarzyszącą" mu dyskryminacją na rynku pracy, jakiej doświadczają osoby 
z grupy docelowej. Partnerstwo ma więc wypracować sposób postępowania 
z klientem, który doświadczył kryzysu psychicznego, od momentu zgłoszenia do 
szpitala psychiatrycznego czy ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej, poprzez proces 
przeciwdziałania inwalidyzacji, motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, 
treningów umiejętności, szkoleń zawodowych, zatrudnienia w formie chronionej aŜ po 
wyprowadzenie na otwarty rynek pracy. 

 
4.6. Źródła utrzymania osób niepełnosprawnych  

Przedstawiona powyŜej struktura demograficzna, poziom wykształcenia osób 
niepełnosprawnych i ich dotychczasowa aktywność zawodową znajduje swoje 
odzwierciedlenie w strukturze źródła utrzymania osób niepełnosprawnych. 
Przedstawiają ją wykres 4.4. Wynika z niej, iŜ ponad 80% osób niepełnosprawnych 
utrzymuje się ze świadczeń publicznych, w szczególności rent inwalidzkich, 
stanowiących podstawowe źródło utrzymania osób niepełnosprawnych. Mniej niŜ 
jedna piąta osób utrzymuje się z dochodów z pracy. Jak pokazuje tabela 4.2. 
w szczególności jest to praca najemna, w mniejszym stopniu działalność rolnicza. 
Udział męŜczyzn utrzymujących się z pracy jest większy niŜ kobiet. Struktura ta 
niekorzystnie wpływa zarówno na sytuację materialną osób niepełnosprawnych, jak 
teŜ na ich udział w funkcjonowaniu społeczeństwa. Ponadto w znacznej mierze 
uzaleŜnia grupę osób niepełnosprawnych od sytuacji budŜetu państwa i samorządów 
terytorialnych. Osoby niepełnosprawne są równieŜ bardzo wraŜliwe na działania 
państwa w zakresie rent, emerytur i pomocy społecznej. Dlatego teŜ jednym z 
podstawowych celów programu powinna być poprawa struktury źródeł utrzymania w 
kierunku wzrostu roli dochodów z pracy oraz wzrostu roli kobiet w aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 
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Tabela 4.2. Osoby niepełnosprawne wg źródeł utrzymania 

Źródło utrzymania Ogółem M ęŜczyźni Kobiety 

Praca 

pozarolnicza - najemna 11274 6303 4971 
pozarolnicza - na własny rachunek 1948 1250 698 
rolnictwo - najemna 208 137 71 
rolnictwo - na własny rachunek 6639 4315 2324 

Niezarobkowe 

emerytura pozarolnicza 31431 14394 17037 
emerytura rolnicza 25563 8937 16626 
renta inwalidzka 64297 33025 31272 
renta socjalna 3232 1731 1501 
renta rodzinna 4248 375 3873 
zasiłek dla bezrobotnych 767 416 351 
zasiłek pomocy społecznej 1908 1112 796 
inne 4137 2003 2134 

Inne dochody 120 72 48 
Nieustalone 199 96 103 

Źródło: Dane GUS po Narodowym Spisie Powszechnym 

 
Wykres 4.4. Osoby niepełnosprawne wg źródeł utrzymania (w %) 

 
Źródło: Dane GUS po Narodowym Spisie Powszechnym 

4.7. Programy realizowane w województwie podlaskim na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych  

(PWI) 
 

Celem strategicznym programu jest szeroko rozumiane promowanie działań na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, a takŜe prezentacja, nagradzanie 
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i popularyzacja dokonań artystycznych i sportowych osób niepełnosprawnych, a 
takŜe: 

� wspieranie koniecznych przemian świadomości społeczeństwa polskiego 
w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze 
społeczeństwem, warunkujących przełamanie stereotypów,  

� kreowanie polityki promującej dokonania osób niepełnosprawnych oraz 
podmiotów i organizacji działających na rzecz tego środowiska,  

� prezentacja i honorowanie dokonań artystycznych i sportowych osób 
niepełnosprawnych,  

� promowanie kompetentnej kadry współpracującej z osobami 
niepełnosprawnymi,  

� rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę i sport. 
 
Jakie obszary działania obejmuje PWI?  
Program składa się z następujących modułów: 
� moduł A – RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP – ogólnopolski konkurs 

na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy 
i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,  

� moduł B – OTWARTE DRZWI – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę 
magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko 
niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub 
społecznym,  

� moduł C – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ogólnopolski 
konkurs plastyczny dla: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, 
uczestników środowiskowych domów samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej dla 
osób niepełnosprawnych,  

� moduł D – PRO ARTE – nagrody indywidualne dla osób 
niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub 
sportowymi,  

� moduł E – STATUETKI PFRON – nagrody Zarządu PFRON dla osób 
i instytucji o szczególnych osiągnięciach dla środowiska osób 
niepełnosprawnych.  

Beneficjentami programu s ą: 
� w module A – jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy 

i powiatu,  
� w module B – absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich oraz 

osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,  
� w module C – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 

domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych, mieszkańcy domów 
pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,  

� w module D – indywidualne osoby niepełnosprawne z wybitnymi 
osiągnięciami artystycznymi, sportowymi oraz w działalności społecznej 



49 
 

lub naukowej, w tym laureaci konkursów, festiwali, przeglądów 
artystycznych i zawodów sportowych o zasięgu co najmniej 
ogólnopolskim,  

� w module E – wybitne osoby indywidualne oraz instytucje o szczególnych 
osiągnięciach dla środowiska osób niepełnosprawnych.  

Program realizowany jest poprzez:  
� w modułach A, B, C – organizację corocznych konkursów dla 

potencjalnych beneficjentów,  
� w module D – nagradzanie indywidualnych osób niepełnosprawnych 

decyzją Zarządu PFRON na podstawie wniosków organizatorów 
przedsięwzięć artystycznych, akcji społecznych lub zawodów sportowych 
o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,  

� w module E – nagradzanie osób lub instytucji decyzją Zarządu PFRON. 
Regulamin nagradzania zawarty jest w procedurach realizacji programu.  

Warunki składania ofert konkursowych oraz inne szczegółowe informacje 
o Konkursach są wskazywane w ogłoszeniach o konkursach (www.pfron.org.pl). 
Treść ogłoszeń przyjmowana jest przez Zarząd PFRON na podstawie odrębnej 
uchwały. 

Kto jest realizatorem PWI? 
Realizatorem programu są: Biuro PFRON i Oddziały PFRON. 

Czas trwania programu 
Program realizowany będzie do 31 grudnia 2010 r. 

 
Pilota Ŝowy program SPRAWNY DOJAZD  – pomoc w nabyciu przez  osoby 

niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskani u prawa jazdy 
kategorii B  

 
Program pilotaŜowy, został zatwierdzony uchwałą nr 7/2007 Rady Nadzorczej 

PFRON z dnia 4 czerwca 2007 r., zmieniony uchwałą nr 16/2007 Rady Nadzorczej 
PFRON z dnia 26 lipca 2007 r. Fundusz zobowiązuje się do systematycznego 
powi ększania  grupy adresatów programu uprawnionych do pomocy w zakupie 
samochodu – poprzez modyfikację zasad uczestnictwa w programie 
i zagwarantowanie odpowiednich środków finansowych na jego realizację 

Realizator programu : Oddziały PFRON. 

Program pilota Ŝowy realizowany b ędzie do dnia 31 grudnia 2009 roku.  

Celem strategicznym  programu jest wyrównywanie szans osób 
niepełnosprawnych, będących adresatami programu, w dostępie do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej.  

Cele operacyjne programu:  
� realizacja prawa osób niepełnosprawnych, będących adresatami programu, 

do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier 
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transportowych utrudniających im funkcjonowanie w Ŝyciu zawodowym 
i społecznym, 

� zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami 
programu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji. 

� Program obejmuje dwa obszary: 
� Obszar A  - pomoc w zakupie samochodu osobowego lub 

oprzyrządowanego samochodu osobowego, 
� Obszar B  - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Adresatami programu w obszarze A  są: 
� zatrudnione lub uczące się, pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku 

aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, 
posiadające waŜne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równowaŜne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu 
ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną, 

� dzieci niepełnosprawne posiadające waŜne orzeczenie 
o niepełnosprawności, jeŜeli wymagają rehabilitacji leczniczej a jeden 
z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kategorii „B”.  

Adresatami programu w obszarze B  są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w 
wieku aktywności zawodowej, posiadające waŜne orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równowaŜne, wydane 
z powodu dysfunkcji narządu ruchu. 

Kryteria rozpatrywania wniosków, w szczególności:  
� stopień trudności w poruszaniu się adresata programu, wynikający z jego 

niepełnosprawności, 
� dostępność środków komunikacji zbiorowej w miejscu zamieszkania, pracy 

lub nauki adresata programu, 
� oddalenie miejsca zamieszkania od miejsca pracy lub nauki adresata 

programu, 
� trudności adresata programu w dostępie do dóbr i usług oraz 

wszechstronnej rehabilitacji, 
� liczbę osób niepełnosprawnych we wspólnym gospodarstwie domowym 

Wnioskodawcy, 
� zakres pomocy ze środków PFRON, udzielonej Wnioskodawcy lub 

członkom jego gospodarstwa domowego, w okresie ostatnich 6 lat oraz 
w przypadku dzieci niepełnosprawnych, 

� czas trwania rehabilitacji leczniczej adresata programu, 
� częstotliwość wyjazdów, związanych z rehabilitacją leczniczą adresata 

programu, 
� dostępność środków komunikacji zbiorowej oraz oddalenie miejsca 

zamieszkania adresata programu od placówki/placówek, w której/których 
poddawany jest/będzie rehabilitacji leczniczej. 

Pierwsze ństwo  w otrzymaniu dofinansowania w ramach obszaru A programu, 
w grupie wnioskodawców, którzy uzyskali równorzędną ocenę komisji społecznej 
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opiniującej wnioski, mają mieszkańcy wsi i miast do 5 tys. mieszkańców oraz 
wnioskodawcy, którzy nigdy nie otrzymali pomocy finansowej ze środków PFRON na 
zakup samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego. 

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizacj ę programu mo Ŝe być 
udzielona pomoc w formie  dofinansowania: 

� zakupu samochodu osobowego, 
� zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego – wyłącznie dla 

pełnoletnich adresatów programu,  
� kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B. 

Maksymalna kwota  udzielonego dofinansowania, zaleŜna jest od wysokości 
dochodów brutto przypadających na jednego członka rodziny w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy i jest wyznaczana dla kaŜdego wnioskodawcy zgodnie 
z algorytmem zawartym w procedurach realizacji programu, przy czym wielokrotność 
najniŜszego wynagrodzenia za pracę wyznaczająca maksymalne dofinansowanie 
jakie moŜna byłoby przyznać w ramach programu wynosi: 

� dla samochodu osobowego – 18 (w 2007 roku = 16 184 zł), 
� dla oprzyrządowanego samochodu osobowego – 22 (w 2007 roku = 19 780 

zł), 
�  dla kosztów uzyskania prawa jazdy: 

– dla kosztów kursu i egzaminów - 1,25 (w 2007 roku = 1 123,88 zł), 
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 0,75 (w 2007 roku = 

674,33 zł). 
W ramach ka Ŝdego obszaru programu mo Ŝna uzyska ć dofinansowanie 

tylko jeden raz.  
Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON musi być:  
� w przypadku samochodu osobowego - fabrycznie nowy ,  
� w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego – fabrycznie nowy 

lub nie starszy niŜ trzyletni, z uwzględnieniem pkt 3, 
� w przypadku oprzyrządowanego samochodu osobowego, którego jedyne 

oprzyrządowanie stanowi automatyczna skrzynia biegów lub inne akcesoria 
i urządzenia dostępne w wersji standardowej – samochód musi być 
fabrycznie nowy. 

Cena zakupu samochodu  nie moŜe przekroczyć trzykrotności maksymalnych 
kwot dofinansowania, odpowiednio: 

� samochodu osobowego – w 2007 roku kwoty 48 549 zł, 
� oprzyrządowanego samochodu osobowego – w 2007 roku kwoty 59 340 zł. 
Do uzyskania dofinansowania niezbędne będzie wniesienie przez 

Wnioskodawcę udziału własnego  w kwocie nie mniejszej niŜ:  
� dla samochodu osobowego i oprzyrządowanego samochodu osobowego - 

w kwocie nie mniejszej niŜ 50% ceny zakupu,  
� dla kosztów uzyskania prawa jazdy - w kwocie nie mniejszej niŜ 15% tych 

kosztów.  
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Program wieloletni „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania”  
 

Udzielenie pomocy w formie doŜywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku 
osobom, które nie są w stanie go sobie zapewnić  jest zadaniem własnym gminy 
o charakterze obowiązkowy, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami). Zadania 
własne obowiązkowe są finansowane ze środków własnych gminy.  

Od roku 1996 zadanie doŜywiania uczniów wspierane było ze środków rezerwy 
celowej budŜetu państwa, w ramach dotacji do zadania własnego lub teŜ w ramach 
Programów Rządowych. Pomimo rosnących z roku na rok środków na pomoc 
w formie doŜywiania (zarówno środków własnych gmin jaki i środków budŜetu 
państwa), pomoc  tym zakresie była niewystarczająca.  

Dotychczas realizowane programy w zakresie pomocy gminom w doŜywianiu 
dzieci były programami jednorocznymi co nie dawało gwarancji na ich kontynuację, 
uniemoŜliwiało gminom planowanie pomocy, w tym planowanie środków w dłuŜszym 
okresie czasu. Uznając za bardzo istotną konieczności kontynuacji pomocy państwa  
dla gmin w zakresie doŜywiania, przyjęta została przez Rząd  takŜe zasada gwarancji 
dofinansowana, ze środków budŜetu państwa, gmin w realizacji tego zadania 
w określonym przedziale czasowym. Dzięki nowelizacji ustawy o finansach 
publicznych stworzona została moŜliwości realizacji programów wieloletnich 
w obszarze pomocy społecznej.  

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”(Dz. U. z 2006 r. 
Nr 25, poz. 186). 

Corocznie uchwalana jest Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu 
zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata.  

Celem programu jest: 

1. Wsparcie gmin w realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym 
w zakresie doŜywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego 
pozbawionym; 

2. Działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez 
ograniczanie zjawiska niedoŜywienia; 

3. Upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia; 

4. Poprawa poziomu Ŝycia osób i rodzin o niskich dochodach; 

5. Rozwój w gminach bazy Ŝywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb dzieci i młodzieŜy. 

Sposób realizacji: 
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Wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy 
w doŜywianiu dzieci i młodzieŜy. Program realizują gminy za pośrednictwem 
ośrodków pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach 
i instytucjach posiadających bazę Ŝywieniową lub warunki do wydawania produktów 
Ŝywnościowych.  

W ramach realizacji programu przewidziane są następujące formy udzielania 
pomocy:  

� posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,  
� zasiłek celowy na zakup posiłku lub zakup Ŝywności, 
� świadczenie rzeczowe w postaci produktów Ŝywnościowych,   
� posiłku odpłatnego, osobom i rodzinom, których dochód przekracza kwotę 

przyjętego w Programie kryterium dochodowego,  
� tworzenie nowych lub doposaŜenie istniejących punktów przygotowywania 

lub wydawania posiłków, 
� dowóz posiłków do osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do miejsc 

wydawania posiłków. 

Zamierzony efekt: 
Przewiduje się osiągnięcie następujących efektów realizacji programu w okresie 

długofalowym: 

1. Zmniejszenie problemu niedoŜywienia wśród dzieci i młodzieŜy,  

2. Wyrobienie właściwych nawyków w  zakresie zdrowego Ŝywienia, poprzez 
fakt spoŜywania przez uczniów przygotowywanych i wydawanych w szkole 
posiłków, 

3. DoposaŜenie i powstanie nowych punktów przygotowywania i wydawania 
posiłków, co będzie skutkowało rozwojem bazy Ŝywieniowej, szczególnie 
w gminach jej pozbawionych, 

4. Zwiększenie dostępności bazy Ŝywieniowej poprzez jej rozwój, 

5. Zorganizowanie w gminach systemu dowozu posiłków lub produktów 
spoŜywczych do jego przygotowania do osób, które ze względu na stan 
zdrowia nie mogą samodzielnie przygotować posiłku. 

Finansowanie Programu 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” program jest finansowany ze 
środków budŜetu państwa i środków własnych gmin.  

W okresie realizacji programu tj. w latach 2006-2009 łączne środki na realizację 
programu wyniosą nie mniej niŜ 2 900 000 zł. Wielkość środków budŜetu państwa 
wynosi 2 000 000 tys. zł, tj. nie mniej niŜ 500 mln zł rokrocznie. Pozostała kwota to 
środki własne gmin.  

Środki budŜetu państwa, zgodnie z kierunkami przyjętymi uchwałą Rady 
Ministrów na lata 2007 i 2008, znajdują się w części budŜetu państwa, której są 
dysponentami oraz w rezerwie celowej budŜetu państwa.   

Wielkość środków w kolejnych latach przedstawia się następująco: 
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rok 2007  
– rezerwa celowa budŜetu państwa – 250 mln zł, 
– część budŜetu państwa, której dysponentami są wojewodowie – 250 mln zł, 
rok 2008  
– rezerwa celowa budŜetu państwa – 200 mln zł, 
– część budŜetu państwa, której dysponentami są wojewodowie – 300 mlnzł.   

Podział środków i kierunki realizacji Programu na lata 2008-2009 zostaną 
przyjęte w uchwale Rady Ministrów w roku 2008.  
 

Pegaz 2003 
 

Program podzielony jest na 3 moduły: 
� moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez 

likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się,  
� moduł pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób 

niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej,  
� moduł pomocy w dofinansowaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach 

programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Joni 
i Przyjaciele Polska”, pt. „Wózki dla Polski”, 

Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych  poprzez 
likwidacj ę barier transportowych i w komunikowaniu si ę. 

W ramach tego modułu moŜna uzyskać dofinansowanie na: 
� zakup i montaŜ oprzyrządowania do samochodu - obszar A  
� zakup sprzętu komputerowego - obszar B  
� zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - obszar C  
� pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, 
akumulatorów, dodatkowego wyposaŜenia i/lub w pokryciu kosztów jego 
niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji 
i renowacji - obszar D 

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie i monta Ŝu 
oprzyrz ądowania do samochodu  są osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji 
narządu ruchu, które: 

� wykonują pracę zarobkową;  
� uczą się; 
� są zarejestrowane w urzędzie pracy - w przypadku osób bezrobotnych. 
Osoby ubiegające się o dofinansowanie w tym obszarze muszą legitymować się 

prawem jazdy. 
Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie sprz ętu 

komputerowego  są: 
� pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne 

z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych 
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posiadające waŜne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,  

� niepełnosprawne dzieci i młodzieŜ w wieku do lat 18 z brakiem lub 
znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne 
orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  

� osoby niepełnosprawne, posiadające waŜne orzeczenie o zaliczeniu do 
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które są: 
a. uczniami szkół ponadgimnazjalnych, 
b. słuchaczami kolegiów, 
c. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów 

drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich, 
d. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyŜszych kształcącymi się 

na studiach podyplomowych, 
e. uczestnikami studiów doktoranckich, 
f. studentami uczelni zagranicznych, 
g. studentami odbywającymi staŜ zawodowy za granicą w ramach 

programów Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie 
stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym,  

� niepełnosprawne dzieci i młodzieŜ z waŜnym orzeczeniem 
o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, 
realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania 
przedszkolnego. 

Osobami uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie wózka o nap ędzie 
elektrycznym  są: 

� pełnoletnie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,  

� dzieci i młodzieŜ do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, u których 
jednoczesna dysfunkcja jednej bądź dwóch kończyn górnych oraz jednej 
bądź dwóch kończyn dolnych uniemoŜliwia korzystanie z wózka o napędzie 
ręcznym. 

Warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania jest przedstawienie 
zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, które będzie stanowić 
podstawę stwierdzenia czy rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy zgodny jest 
z warunkami zawartymi w programie. 

O dofinansowanie nie mog ą ubiega ć się osoby:  
� które w przeszłości naruszyły warunku umowy z PFRON bądź posiadają 

wymagalne zobowiązania wobec PFRON,  
� których dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym przekracza 

dwuipółkrotność najniŜszego wynagrodzenia za pracę, lub dwuipółkrotność 
najniŜszego wynagrodzenie za pracę powiększonego o specjalny 
współczynnik w przypadku osób samotnych, 
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� ubiegające się o dofinansowanie w obszarze B, których niepełnosprawni 
podopieczni przebywają w ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych 
tego typu placówkach, z wyjątkiem podopiecznych kończących naukę 
w tych placówkach. 

W ramach kaŜdego z obszarów moŜna ubiegać się o dofinansowanie raz na 
5 lat. 

Maksymalna kwota dofinansowania  uzaleŜniona jest do dochodów brutto 
wnioskodawcy, ale nie moŜe przekroczyć następujących kwot: 

� dla oprzyrządowania samochodowego – 7-krotności najniŜszego 
wynagrodzenia za pracę,   

� dla wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – 24-krotności 
najniŜszego wynagrodzenia za pracę , 

� dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla dzieci osób dorosłych 
niepełnosprawnych z powodu braku lub niedowładu obu kończyn górnych – 
20-krotności najniŜszego wynagrodzenia za pracę,  

� dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla niepełnosprawnych 
uczniów i studentów – 5-krotności najniŜszego wynagrodzenia za pracę,  

� dla sprzętu komputerowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieŜy 
z ubytkiem słuchu – 3-krotności najniŜszego wynagrodzenia za pracę. 

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach obszaru D programu wynosi 
3 500 zł., z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2b, do wykorzystania w okresie 5-ciu lat, 
zwanym dalej „okresem obowiązywania limitu”, liczonym od dnia zawarcia pierwszej 
umowy dofinansowania w ramach obszaru D. W okresie obowiązywania limitu 
wnioskodawca moŜe ubiegać się o dofinansowanie wielokrotnie, aŜ do wyczerpania 
maksymalnej kwoty dofinansowania. 

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wniesienie wkładu własnego  
w wysokości: 

� nie mniejszej niŜ 10% ceny zakupu sprzętu komputerowego, 
� nie mniejszej niŜ 1% ceny zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym. 
Dofinansowanie na oprzyrządowanie w samochodach przyznawane będzie 

tylko w przypadku samochodów nie starszych niŜ 3-letnie. 
Moduł pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier tra nsportowych osób 

niepełnosprawnych - uczestników warsztatów terapii zajęciowej.  
Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów 

przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej: 

� samochodów osobowych, w tym wyposaŜonych w windę, podjazd lub inne 
urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych, 
które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,   

� autobusów 10-cio i więcej miejscowych, w tym wyposaŜonych w windę, 
podjazd lub inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
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Pomoc skierowana jest to warsztatów terapii zajęciowej, które nie posiadają 
samochodów do przewozu uczestników - posiadają samochody starsze niŜ 5-letnie. 

Wysoko ść dofinansowania zakupu pojazdu  przeznaczonego do przewozu 
osób niepełnosprawnych - uczestników warsztatu terapii zajęciowej nie moŜe 
przekroczyć: 

1. 85% kosztów zakupu pojazdu, oraz 
2. 10 000 zł na kaŜde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w pojeździe, 

a w przypadku pojazdów słuŜących do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich – 11 500 zł. 

Moduł pomocy w dofinansowaniu przedsi ęwzięć realizowanych w ramach 
programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospraw nych „Joni 
i Przyjaciele Polska”, pt. Wózki dla Polski  

Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Joni i Przyjaciele Polska”, realizującego we współpracy z 
Okręgowym Inspektoratem SłuŜby Więziennej w Warszawie program p.n. "Wózki dla 
Polski". Stowarzyszenie prowadzi w Polsce od siedmiu lat działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, kontynuując ideę amerykańskiej organizacji „Joni & Friends”, 
która remontuje we współpracy z więzieniami, uŜywany sprzęt rehabilitacyjny 
i zapewnia jego dystrybucję na świecie w ramach programu pn. "Wózki dla świata". 
Dotychczas, w związku z realizacją ww. projektu, Stowarzyszenie sprowadziło do 
Polski i bezpłatnie przekazało uŜytkownikom około 4000 wózków inwalidzkich oraz 
kilka tysięcy kul, balkoników, lasek i chodzików. 

Termin zako ńczenia realizacji programu lub modułu programu okre śli 
Rada Nadzorcza PFRON. 

Student II  
 

Kto mo Ŝe uzyska ć pomoc finansow ą w ramach programu? 
Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równowaŜnym), które są: 

1. studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego 
stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych 
przez szkoły wyŜsze,  

2. posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyŜszych kształcącymi się na 
studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyŜsze lub przez 
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie 
odrębnych przepisów,  

3. uczestnikami studiów doktoranckich, prowadzonych przez szkoły wyŜsze 
lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na 
podstawie odrębnych przepisów,  

4. słuchaczami kolegiów pracowników słuŜb społecznych, kolegiów 
nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,  

5. uczniami szkół policealnych,  
6. studentami uczelni zagranicznych,  
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7. studentami odbywającymi staŜ zawodowy za granicą w ramach programów 
Unii Europejskiej, pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym 
(tj. w systemie dziennym) lub systemie niestacjonarnym (tj. w systemie 
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym równieŜ za 
pośrednictwem Internetu). 

O pomoc w ramach programu mogą aplikować równieŜ osoby z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem 
równowaŜnym), które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami 
studiów doktoranckich. ( Osoby te, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania 
wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego). 

Kto nie mo Ŝe uzyska ć dofinansowania w ramach programu? 
Osoby: 

1. o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających: 
� 120% najniŜszego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka 

rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (w 2008 
roku – 1 123,20 zł), 

� 150% najniŜszego wynagrodzenia – w przypadku osób samodzielnie 
gospodarujących (w 2008 roku – 1 404 zł), 

2. które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,  
3. które w przeszłości, były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej 

z przyczyn leŜących po ich stronie. 

Co jest wymagane przy ubieganiu si ę o pomoc w STUDENCIE? 
Osoba niepełnosprawna, która chce przystąpić do programu i uzyskać pomoc 

finansową z PFRON, musi:  
� posiadać orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności (lub orzeczenie równowaŜne np.: orzeczenie KRUS, 
ZUS),  

� dołączyć do wniosku, dokument potwierdzający rozpoczęcie lub 
kontynuowanie nauki, a w przypadku osób które mają wszczęty przewód 
doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument 
potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego). 

 
W jakiej formie przyznawana jest pomoc w ramach pro gramu STUDENT? 
Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów 

nauki oraz stypendium specjalnego za szczególne osiągnięcia w nauce. 
Dofinansowanie w STUDENCIE, moŜe obejmować w szczególności: 

� opłaty za naukę (czesne),  
� koszty zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania),  
� koszty dojazdów,  
� koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),  
� koszty uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie 

sprawności fizycznej lub psychicznej,  
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� koszty zakupu przedmiotów ułatwiających naukę (m.in. zakup programów 
komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) 
oraz dyskietek,  

� koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
W przypadku Wnioskodawców, którzy biorą udział programach Unii 

Europejskiej, studiujących w Polsce bądź za granicą lub odbywających staŜ za 
granicą, przyznane w ramach programu dofinansowanie moŜe obejmować równieŜ 
wkład własny, wymagany zasadami programów Unii Europejskiej. 

W ramach programu wykluczona została moŜliwość dofinansowania kosztów 
zakupu sprzętu komputerowego. 

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

Jaka jest maksymalna wysoko ść dofinansowania? 
Maksymalna wysokość dofinansowania udzielonego w jednym półroczu jednemu 
Wnioskodawcy nie moŜe przekroczyć pięciokrotności najniŜszego wynagrodzenia 
(w 2008 roku kwota ta wynosi– 4.680 zł). 

Gdzie i w jakim terminie nale Ŝy składa ć wnioski do programu STUDENT? 
Wnioski o dofinansowanie składane są w Oddziałach PFRON właściwych 
terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę 
Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szkoły 
(podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy ośrodek dydaktyczny). 
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego składane są w Biurze PFRON. Osoby 
kształcące się na uczelniach zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie 
w Oddziale Mazowieckim PFRON. 

Terminy składania wniosków w programie STUDENT  
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim (szkolnym) 
składane są w terminie od 10 września do 10 października kaŜdego roku realizacji 
programu. Wnioskodawcy, którzy nie złoŜą wniosku ww. terminie, mogą ubiegać się 
o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku 
akademickiego (szkolnego), w terminie od 1 lutego do 28 lutego kaŜdego roku 
realizacji programu. Wnioskodawcy pobierający naukę w szkołach, w których rok 
akademicki (szkolny) rozpoczyna się w pierwszym półroczu danego roku 
kalendarzowego składają wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku 
akademickim (szkolnym) w terminie od 1 lutego do 28 lutego kaŜdego roku realizacji 
programu. Wnioskodawcy, którzy nie złoŜą wniosku ww. terminie, mogą ubiegać się 
o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku 
akademickiego (szkolnego), w terminie od 10 września do 10 października kaŜdego 
roku realizacji programu. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego składane są 
przez cały rok. 

Zasięg i czas trwania programu  
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1. Program będzie realizowany na terenie całego kraju od dnia 1 stycznia 
2008 roku.  

2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą 
PFRON na podstawie odrębnej uchwały.  

 
Pitagoras 2007  

 
Adresatami programu s ą: 

1. uczelnie oraz szkoły policealne,  
2. instytucje kultury. 

Uczestnikami programu s ą: 
1. osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho 

niedowidzące, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
studiują, uczą się w szkołach policealnych lub uczą się na kursach 
przygotowawczych do egzaminów do szkół wyŜszych, organizowanych 
przez uczelnie oraz zgłaszają potrzebę korzystania z usług tłumacza 
migowego lub konieczność zastosowania urządzeń wspomagających 
słyszenie lub innych urządzeń, w tym dostosowanych do moŜliwości 
i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu i wzroku,  

2. osoby niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho 
niedowidzące, korzystające z dóbr kultury. 

Jaką form ę pomocy przewiduje program p.n. PITAGORAS 2007? 
w ramach programu przewiduje się:  

1. finansowanie usług tłumacza migowego świadczącego usługi na rzecz 
niesłyszących lub niedosłyszących, w tym głuchoniewidomych i głucho 
niedowidzących studentów, uczniów szkół policealnych lub osób uczących się 
na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyŜszych,  

2. w przypadku uczelni lub szkół policealnych: 
a) dofinansowanie zakupu i montaŜu urządzeń wspomagających słyszenie dla 
niesłyszących lub niedosłyszących, w tym głuchoniewidomych i głucho 
niedowidzących studentów, uczniów szkół policealnych lub osób uczących się 
na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół wyŜszych, 
b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego, 
elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów słuŜących 
jego uzasadnionej rozbudowie, 
c) dofinansowanie zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń 
brajlowskich oraz poszczególnych elementów słuŜących ich uzasadnionej 
rozbudowie, 
d) dofinansowanie zakupu urządzeń lektorskich, 
e) dofinansowanie zakupu kserokopiarki i faxu,  

3. w przypadku instytucji kultury dofinansowanie zakupu i montaŜu 
specjalistycznego systemu umoŜliwiającego indywidualny odsłuch i odbiór 
akcji scenicznej lub muzyki poprzez słuchawki oraz zmysł dotyku przez osoby 
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niesłyszące lub niedosłyszące, w tym głuchoniewidome i głucho niedowidzące 
korzystające z dóbr kultury” 

Co jest warunkiem uzyskania dofinansowania na urz ądzenia 
wspomagaj ące słyszenie oraz inne urz ądzenia w ramach programu 
PITAGORAS 2007 ? 

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez uczelnię, szkołę policealną lub 
instytucję kultury na urządzenia wspomagające słyszenie oraz inne urządzenia, 
w tym dostosowane do moŜliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub 
słuchu i wzroku jest wniesienie wkładu własnego w wysokości 2% ceny brutto zakupu 
urządzeń. Dopuszcza się łączne finansowanie usług tłumaczy migowych 
i dofinansowanie zakupu urządzeń.”  

Gdzie i kiedy składane s ą wnioski w programie PITAGORAS 2007? 
Wnioski naleŜy składać we właściwym dla siedziby Wnioskodawcy Oddziale 

PFRON.  

Zasięg i czas trwania programu  
1. Program realizowany będzie na terenie całego kraju od 2007 r.  
2. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON 

na podstawie odrębnej uchwały. 
 

 
 
 

Uczeń na wsi  
 

Do kogo adresowany jest program p.n. UCZE Ń NA WSI, jakiego typu 
pomoc oferuje i w jakiej wysoko ści?  

Adresatami programu w obszarze A  są osoby niepełnosprawne, posiadające 
waŜne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub 
w szkole ponadgimnazjalnej, mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, 
obszaru wiejskiego lub miasta do 5tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej. 

W ramach obszaru A programu dofinansowanie, moŜe obejmować następujące 
koszty: 

� zakupu przedmiotów ułatwiających lub umoŜliwiających naukę,  
� uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności 

fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),  
� związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), 

z wyłączeniem zakupu komputerów,  
� kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów 

językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem 
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty 
dojazdu, zakwaterowania, wyŜywienia),  

� wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych. 
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W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru 
A programu, dofinansowanie moŜe obejmować dodatkowo następujące koszty: 

� opłaty za naukę (czesne),  
� zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego 

zamieszkania),  
� dojazdów do szkoły.”  

Wysoko ść środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie w ram ach 
obszaru A programu nie mo Ŝe przekroczy ć: 

� w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2 000 zł 
w ciągu jednego roku szkolnego,  

� w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3 000 zł w ciągu 
jednego roku szkolnego,  

� w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do 
uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4 000 zł w ciągu jednego 
roku szkolnego.  

Czy istnieje mo Ŝliwo ść podniesienia wysoko ści prowizji kosztów obsługi 
przez Gmin ę zadań w ramach realizowanego obszaru A programu z 2,5% n a 
wyŜszą? 

Nie. Wysokość kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru 
A programu do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych przez Gminę na realizację 
tego obszaru programu jest analogią do postanowień Art. 54 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.), którą zastosowała Rada 
Nadzorcza PFRON przyjmując ten program. W związku z powyŜszym - w obecnym 
stanie prawnym brak jest podstaw do przyjęcia poziomu refundacji kosztów obsługi 
zadań realizowanych w ramach programu w wysokości wyŜszej niŜ do 2,5% środków 
faktycznie wykorzystanych przez Gminę na realizację programu.  

Adresatami programu w obszarze B  są gminy, na terenie których 
zamieszkują  uczniowie będący adresatami obszaru A programu. W ramach obszaru 
B programu, dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup fabrycznie 
nowych pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) słuŜących 
do przewozu niepełnosprawnych uczniów. Wysokość środków PFRON 
przeznaczonych na dofinansowanie w ramach obszaru B programu nie moŜe 
przekroczyć – 90% wydatków na zakup pojazdu, jednak nie więcej niŜ 100 000 zł na 
zakup mikrobusu i 200 000 zł na zakup autobusu.  

Realizatorami programu s ą: Oddziały PFRON i gminy.  

Zasięg i czas trwania programu 
Program pilotaŜowy realizowany jest na terenach gmin całego kraju od dnia 

1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. 
 

4.8. Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych 
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Istotnym elementem poprawy warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych jest 
zapewnienie im odpowiedniej dostępności pomocy społecznej. Rodziny z osobami 
niepełnosprawnymi są naraŜone w znacznie większym stopniu na wystąpienie 
trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej. Znaczny udział osób starszych i o wysokim 
stopniu niepełnosprawności wśród niepełnosprawnych mieszkańców województwa 
podlaskiego zwiększa wymagania tych osób w zakresie opieki oraz wydatków na 
leczenie i rehabilitację. 

W 2007 r. w województwie podlaskim pomocą społeczną z tytułu 
niepełnosprawności objętych zostało 10 987 rodzin, czyli 11% łącznej liczby 
korzystających z pomocy. Biorąc pod uwagę lata 2005-2007 moŜna zaobserwować, 
Ŝe w 2007 r. odnotowano najmniejszą liczbę rodzin korzystających z pomocy 
zarówno w mieście, jak i na wsi (por. wykres 4.11). 

Osoby niepełnosprawne korzystają najczęściej z następujacych świadczeń 
pomocy społecznej: 

� poradnictwo, 
� wsparcie psychologa, 
� pomoc finansowa, 
� pomoc rzeczowa, 
� pomoc medyczna. 

Inne rodzaje pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych to: 
� doŜywianie, 
� organizacja wypoczynku, 
� pomoc w realizacji obowiązku szkolnego, 
� logopedia, 
� pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

 
Wykres 4.11. Korzystający z pomocy z tytułu niepełnosprawności w województwie 
podlaskim w latach 2005-2007 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS 

 
Potrzeby osób niepełnosprawnych nie zawsze mogą być zaspokojone 

w miejscu zamieszkania. Dlatego teŜ istotne jest zapewnienie dostępności domów 
pomocy społecznej i środowiskowych domów pomocy społecznej. Rozmieszenie 
domów pomocy społecznej w tym placówek dla osób niepełnosprawnych 
w województwie podlaskim przedstawia mapa (por. rys. 4.1). 
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Rysunek 4.1. Przestrzenne rozmieszczenie Domów Pomocy Społecznej 
w województwie podlaskim  

 

Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 
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5. Podstawowe zało Ŝenia Programu  

Podstawowym załoŜeniem Programu dotyczącego poprawy warunków Ŝycia 
społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na 
lata 2009-2013 jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i umoŜliwienie 
pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Poza tym, u podstaw 
Programu leŜy dąŜenie do kompleksowych działań uwzględniających potrzeby 
fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe kaŜdego niepełnosprawnego mieszkańca 
województwa podlaskiego oraz jego rodziny w zakresie: 

� edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyŜszym 
a takŜe w formach pozaszkolnych, 

� aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie 
warunków do funkcjonowania tych osób na otwartych rynkach pracy, 

� dostępu do wszystkich sfer Ŝycia społecznego, informacji publicznej 
i środków komunikacji, 

� zabezpieczenia socjalnego i środków utrzymania ze wskazaniem na własną 
aktywność zawodową i społeczną, 

� usług rehabilitacyjnych i pomocowych na poziomie pozwalającym osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom osiągnąć i utrzymać optymalny status 
społecznej i zawodowej niezalezności, 

� dostępu do dóbr kultury, religijnych, wydarzeń artystycznych, sportowych 
i rekreacyjnych, 

� kształtowania pozytywnych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, 
tolerancji i Ŝyczliwości wobec osób niepełnosprawnych. 

Obecna edycja Programu wynika z załoŜeń i zapisów „Wojewódzkiej Strategii 
Polityki Społecznej na lata 2006-2013”. W Programie określono wizję oraz dwa cele 
strategiczne, w ramach których realizowane będą cele operacyjne i szczegółowe 
działania. Dla potrzeb monitorowania Programu określono równieŜ wskaźniki 
wynikające z jego załoŜeń. 

 
5.1. Adresaci Programu  

Program skierowany jest do: 
� osób niepełnosprawnych, 
� rodzin z osobą niepełnosprawna, 
� jednostek samorządów terytorialnych, 
� organizacji pozarządowych zajmujących sie problematyką osób 

niepełnosprawnych. 
 

5.2. Miejsce realizacji Programu 

Program swoim zasięgiem będzie obejmował obszar województwa podlaskiego 
oraz jego mieszkańców we wszystkich jednostkach administracyjnych – gminach 
i powiatach. 
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5.3. Zespół wdra Ŝający i monitoruj ący Program 

Koordynatorem Programu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku. Istnieje moŜliwość powołania zespołu eksperckiego, w skład którego 
wejdą przedstawiciele instytucji działających w obszarze działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 

� Podlaski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej, 
� Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
� Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
� Przedstawiciel Pełnomocnika Rządu, 
� Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 
� Biuro Pełnomocnika ZWM ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania UzaleŜnieniom, 
� Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 
� Podlaska Rada PoŜytku Publicznego, 
� Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego, 
� Wojewódzki Konsultant ds. rehabilitacji. 
Osiągniecie załoŜonych w Programie celów wymagać będzie współdziałania 

licznych realizatorów oraz parterów takich jak: 
� administracja rządowa, 
� administracja samorządowa i jej jednostki organizacyjne, 
� Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
� organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 
� organizacje pracodawców osób niepełnosprawnych. 
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6. Wizja, cele strategiczne i operacyjne Programu  

Prace nad „Programem na rzecz poprawy warunków Ŝycia społecznego 
i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-
2013” rozpoczęto od ewaluacji ex post Programu na lata 2006-2008 oraz od 
zidentyfikowania, na podstawie aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych, głównych 
problemów dotyczących wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Biorąc pod uwagę te problemy określono wizję Programu oraz cele 
strategiczne, które uznano za priorytetowe dla realizacji wizji (wykres 6.1.). 
 
Wykres 6.1. Hierarchia celów realizowanych w ramach Programu 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Wizją: Realizacja Programu ma  przyczynić się do pogłębienia integracji 

społecznej i ekonomicznej  niepełnosprawnych mieszkańców województwa 
podlaskiego, czego skutkiem ma być eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego 
tych osób. 

 
Określono dwa cele strategiczne Programu: 
I. Poprawa warunków Ŝycia społecznego osób niepełnosprawnych 
II. Poprawa warunków Ŝycia zawodowego osób niepełnosprawnych 
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W ramach pierwszego i drugiego celu strategicznego określono trzy cele 
operacyjne, a dla kaŜdego z nich ustalono działania. 

 
6.1. Cel strategiczny I 

Poprawa warunków Ŝycia społecznego osób niepełnosprawnych 
Cele operacyjne: 
 
1.1. Wspieranie wczesnej interwencji, profilaktyki i rehabilitacji medycznej 

Działania: 

� wspieranie i wdraŜanie programów wczesnej interwencji, profilaktyki, 
� szkolenia i doradztwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
� szkolenia pracowników medycznych i socjalnych w zakresie wykrywania 

uszkodzeń i kierowania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin do 
odpowiedzialnych słuŜb i placówek, 

� popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej 
interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji, 

� wspieranie instytucji i organizacji promujących i zajmujących sie opieką 
nad matką i dzieckiem, szczególnie kobiet w ciąŜy z grup ryzyka, 

� stwarzanie warunków do prowadzenia kompleksowej, ciągłej rehabilitacji 
dla osób niepełnosprawnych wraz ze zwiększeniem jej skuteczności przez 
wsparcie doposaŜenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

 
Oczekiwane rezultaty działań: 

� wzrost liczby placówek słuŜących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
� zwiększony dostęp do rehabilitacji, szczególnie w małych miejscowościach 

i na wsiach, 
� zwiększenie wczesnej wykrywalności wad i uszkodzeń, 
� ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności, 
� zwiększenie, we współpracy z powiatami, oferty usług związanych 

z wczesną diagnozą, profilaktyką i rehabilitacją. 
 

1.2.Zwiększanie dost ępności i uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w Ŝyciu społecznym 

Działania: 

� współpraca z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi 
i pozostałymi partnerami Ŝycia społeczno-gospodarczego w zakresie 
działań na rzecz dostępności osób niepełnosprawnych do zewnętrznego i 
wewnętrznego środowiska, 

� realizowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje oraz 
inne organizacje pozarządowe, 

� dofinansowanie prac budowlanych w obiektach słuŜących osobom 
niepełnosprawnym, 
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� wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do 
uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku, 

� zapewnienie wysokiego standardu usług świadczonych w ramach 
turnusów rehabilitacyjnych, 

� współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych, 
� wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym. 
 
Oczekiwane rezultaty działań: 

� wypracowanie optymalnych metod  współpracy z lokalnymi samorządami 
w zakresie zwiększania dostępności i uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym, 

� podniesienie świadomości u osób odpowiedzialnych za tworzenie 
infrastruktury społeczno-gospodarczej w zakresie uwarunkowań i barier 
uczestnictwa w Ŝyciu społecznym osób niepełnosprawnych, 

� zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie 
świadomości o przysługujących im prawach i obowiązkach, 

� skuteczniejszy dostęp osób niepełnosprawnych do informacji. 
 

1.3.Kształtowanie wła ściwych postaw społecznych sprzyjaj ących 
realizowaniu praw osób niepełnosprawnych 

Działania: 

� promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i ich 
organizacji, 

� wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia 
obecności osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym i publicznym, 

� współpraca z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi 
i pracodawcami w zakresie zwiększenia poziomu świadomości 
społecznej, na temat występujących niepełnosprawności i ich 
problemów, 

� promowanie i propagowanie imprez kulturalnych i sportowych, w których 
współuczestniczą osoby niepełnosprawne, 

� przygotowanie słuŜb socjalnych z lokalnych środowisk do systemowego 
wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

� podniesienie poziomu świadomości samych osób niepełnosprawnych 
w zakresie obowiązków i przysługujących im praw, 

� nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zatrudnianie na otwartym 
rynku pracy. 

 
Oczekiwane rezultaty działań: 

� wydanie broszur informacyjnych na temat praw osób niepełnosprawnych, 
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� zorganizowanie szkoleń dla pracowników samorządowych 
i pracodawców, 

� zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół 
województwa podlaskiego, 

� wzrost liczby osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach 
kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych itp., 

� przeprowadzenie szkoleń skierowanych do  słuŜb socjalnych z lokalnych 
środowisk w zakresie systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin. 

 
6.2. Cel strategiczny II 

Poprawa warunków Ŝycia zawodowego osób niepełnosprawnych 
 
Cele operacyjne: 

2.1.Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dos tępie do edukacji 

Działania: 

� tworzenie warunków umoŜliwiających korzystanie dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej z masowych placówek edukacyjnych poprzez likwidacje 
barier architektonicznych, 

� zapewnienie moŜliwości realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dla 
dzieci z wadami wzroku, słuchu, zaburzeniami rozwoju mowy, 
zaburzeniami rozwoju ruchowego i psychicznego w szkołach 
powszechnych, 

� promowanie projektów edukacyjnych w klasach integracyjnych, 
� wspieranie tworzenia oddziałów integracyjnych w szkołach na wszystkich 

szczeblach kształcenia, 
� wdraŜanie rozwiązań informatycznych ułatwiających dostęp do edukacji 

osobom niepełnosprawnym (np. e-learning); dofinansowanie zakupu 
sprzętu umoŜliwiającego osobom niepełnosprawnym korzystanie z tych 
rozwiązań, 

� organizowanie dla dorosłych niepełnosprawnych szkoleń i kursów, 
umoŜliwiających zdobycie odpowiednich kwalifikacji i doskonalenie juŜ 
posiadanych umiejętności, przekwalifikowań oraz zdobycie umiejętności 
aktywnego poszukiwania pracy, 

� promowanie  współpracy z organizacjami pracodawców i pracodawcami 
w celu przekonania ich do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

Oczekiwane rezultaty działań: 

� likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 
umoŜliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych, 

� zorganizowanie warsztatów skierowanych do nauczycieli, psychologów 
szkolnych oraz szkolnych doradców zawodowych w zakresie pomocy 
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niepełnosprawnym uczniom w kształtowaniu ich ścieŜki wykształcenia 
i kariery, 

� wzrost liczby dorosłych osób niepełnosprawnych podnoszących swoje 
kwalifikacje, w efekcie zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych 
posiadających średnie i wyŜsze wykształcenie, 

� zwiększenie dostępu do informacji na temat moŜliwości zatrudnienia, 
� zwiększenie dostępu do zatrudnienia. 

 
2.2.Tworzenie warunków do rehabilitacji zawodowej o sób 

niepełnosprawnych  

Działania: 

� rozwój i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach 
ekonomii społecznej, wspieranie ochrony zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej, 

� dostosowanie i tworzenie nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych przez pracodawców, w tym organy administracji 
rządowej i samorządowej, 

� doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne, 

� wspieranie szkoleń z zakresu zmiany kwalifikacji zawodowych oraz 
poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, 

� propagowanie informacji wśród pracodawców w zakresie zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, 

� promowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
 

Oczekiwane rezultaty: 

� przeszkolenie pracodawców i pracowników administracji rządowej 
i samorządowej w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych, 

� wsparcie finansowe doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego 
prowadzonego przez instytucje otoczenia biznesu w zakresie działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne, 

� wzrost liczby osób niepełnosprawnych uczestniczących w szkoleniach 
z zakresu zmiany kwalifikacji zawodowych oraz poradnictwa 
zawodowego, 

� wydanie broszur informacyjnych na temat integracji zawodowej osób 
niepełnosprawnych skierowanych do pracodawców, 

� wzrost liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych. 
 

2.3.Stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego  obejmuj ącego 
dane nt. warunków Ŝycia osób niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim 

Działania: 
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� przeprowadzenie cyklu badań na terenie województwa podlaskiego, 
których efektem będzie:  

– określenie ilościowe populacji osób niepełnosprawnych na terenie 
województwa,  

– określenie kategorii grup dysfunkcyjnych osób niepełnosprawnych 
występujących na terenie województwa, 

– diagnoza indywidualnych ograniczeń sprawności i potencjału osób 
niepełnosprawnych, 

� poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do informacji 
o przysługujących im prawach, moŜliwościach uzyskania pomocy, pracy, 
sposobach rozwiązywania trudnych sytuacji Ŝyciowych oraz 
moŜliwościach udziału w Ŝyciu społecznym, 

� przeszkolenie pracowników socjalnych w zakresie aktualnej sytuacji 
instytucjonalnej, prawnej i ekonomicznej organizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 

� współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządami w zakresie 
poprawy warunków Ŝycia zawodowego osób niepełnosprawnych.  

 
Oczekiwane rezultaty: 

� stworzenie programu monitorowania zjawiska niepełnosprawności na 
terenie województwa podlaskiego, 

� stworzenie regionalnego systemu informacyjnego np. w formie serwisu 
internetowego, 

� opracowanie i wydanie analiz i raportów z zakresu sytuacji osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim, 

� zorganizowanie akcji informacyjnych skierowanych do osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin z wykorzystaniem dostępnych środków 
i instytucji takich jak PCPR, placówki edukacyjne, organizacje 
pozarządowe funkcjonujące w regionie oraz lokalne media. 
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7. Monitorowanie i ocena realizacji programu 
Nieodzownym elementem towarzyszącym wdraŜaniu Programu jest jego 

monitorowanie i ocena realizacji. Ocena poszczególnych działań realizowanych 
w ramach celów operacyjnych będzie dokonywana corocznie, co pozwoli na bieŜące 
śledzenie stopnia ich wykonania oraz wprowadzenie ewentualnych korekt lub zmian. 

Przedmiotem monitorowania będą wybrane wskaźniki oceny efektów realizacji 
celów strategicznych Programu. Wstępna lista takich wskaźników zawarta jest 
w tabeli 7.1. 

Ponadto, Program w latach 2009-2013, będzie poddawany ewaluacji bieŜącej 
i końcowej, przeprowadzanej w formie kwestionariusza wywiadu skierowanego do 
pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i do 
pracowników instytucji funkcjonujących w obszarze działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

Ocena ilościowa – na podstawie zmian wskaźników monitorowania 
i jakościowa – na podstawie opinii respondentów kwestionariusza wywiadu przyczyni 
się do optymalnej realizacji celów załoŜonych w ramach Programu.  

Ewaluacja ex post Programu, która zostanie przeprowadzona po zakończeniu 
jego realizacji, pozwoli określić wszystkie uzyskane efekty oraz wskazać czynniki, 
które ułatwiały bądź utrudniały jego realizację. 

 
Tabela 7.1. Wstępna lista wskaźników monitorowania Programu 

Lp.  Cel strategiczny Wska źniki monitorowania 
1. Poprawa warunków 

Ŝycia społecznego osób 
niepełnosprawnych 

Liczba placówek rehabilitacyjnych 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
Liczba zabiegów rehabilitacyjnych ogółem 
Liczba zabiegów rehabilitacyjnych w miastach 
Liczba zabiegów rehabilitacyjnych na wsiach 
Liczba pacjentów mogących skorzystać 
z rehabilitacji 
Liczba sprzętu słuŜącego rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych zakupionego w danym roku 
Liczba oferowanych usług związanych z 
wczesną diagnozą i profilaktyką 
Liczba osób korzystających z działań 
profilaktycznych 
Liczba osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w konferencjach, imprezach 
masowych, prezentacjach, przeglądach 
artystycznych 
Liczba dostępnych stron www oraz informatorów 
dla osób niepełnosprawnych 
Liczba otwartych konkursów ofert dla organizacji 
pozarządowych 
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Liczba zorganizowanych szkoleń dla 
pracowników samorządowych i pracodawców 
Liczba zorganizowanych warsztatów 
edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół 
województwa podlaskiego 
Liczba szkoleń skierowanych do  słuŜb 
socjalnych z lokalnych środowisk w zakresie 
systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin 

2. Poprawa warunków 
Ŝycia zawodowego osób 

niepełnosprawnych 

Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 
w komunikowaniu się umoŜliwiających dostęp 
osób niepełnosprawnych do placówek 
oświatowych 
Liczba zorganizowanych warsztatów 
skierowanych do nauczycieli, psychologów 
szkolnych oraz szkolnych doradców 
zawodowych w zakresie pomocy 
niepełnosprawnym uczniom w kształtowaniu ich 
ścieŜki wykształcenia i kariery 
Liczba osób niepełnosprawnych ze średnim 
wykształceniem 
Liczba osób niepełnosprawnych z wyŜszym 
wykształceniem 
Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych 
ogłoszonych przez Powiatowe Urzędy Pracy 
Liczba spotkań z organizacjami pracodawców i 
pracodawcami w celu przekonania ich do 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Liczba pracujących osób niepełnosprawnych 
Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych 
Liczba miejsc w zakładach aktywności 
zawodowej i zakładach pracy chronionej 
Liczba osób niepełnosprawnych 
uczestniczących w szkoleniach z zakresu 
zmiany kwalifikacji zawodowych oraz 
poradnictwa zawodowego 
Liczba analiz i raportów na temat sytuacji osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim 

Źródło: Opracowanie własne 
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8. Finansowanie Programu  

Podstawowymi źródłami finansowania zadań niniejszego Programu będą: 
� środki budŜetowe jednostek samorządu terytorialnego, 
� środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
� środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 
� środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
� środki w ramach Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 
� środki pozyskiwane przez organizacje pozarządowe. 

Zakres realizacji działań ujętych w Programie w znacznej części uzaleŜniony 
będzie od wielkości środków finansowych samorządu województwa, a takŜe 
powiatów i gmin, w tym przekazanych na ich realizacje ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Zadania Programu, zlecane organizacjom pozarządowym działającym na rzecz 
osób niepełnosprawnych uzaleŜnione będą od wielkości środków finansowych 
przewidzianych corocznie w budŜecie samorządu województwa oraz moŜliwości 
finansowych samych organizacji pozarządowych. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
nr 123, poz. 776 z późn. zm.) określa zadania zawarte w Programie, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON. Od wielkości tych środków, przyznawanych co 
roku według algorytmu, zaleŜy zakres realizacji zaplanowanych w Programie działań. 

Ponadto istotnym elementem moŜliwości finansowych realizacji działań 
określonych w Programie będzie zdolność podmiotów wdrąŜających Program do 
pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych, 
na realizacje części przyjętych celów. 

 
 

9. Załączniki 
 

9.1. Załącznik 1: podstawy prawne 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
2. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – nie stanowi źródła prawa, jest aktem 
ogólnym i wyrazem stosunku władzy ustawodawczej wobec osób 
niepełnosprawnych, ich problemów i potrzeb, które w miarę moŜliwości 
finansowych kraju, województwa powinny być realizowane przez władze 
administracyjne i samorządowe), 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.), 

4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593), 
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), 
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6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 

7. Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2006-2013 – Uchwała nr 
XXXV/439/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 

8. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – Uchwała nr 
XXXV/438/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. 

 
www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo 

Rozporz ądzenia: 

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielenia pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby 
niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą 
i rolniczą (Dz. U. 2008 Nr 171, poz. 1062) - art. 26c 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. 
U. Nr 144 z 2008 r. poz. 906) - art. 12a ust. 3 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz 
osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. z 2008 
r. Nr 144, poz. 907) - art. 26c1 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 144, poz. 908) - art. 26e ust. 8 

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie 
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
17, poz. 162) - art. 4a ust.2 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 
139, poz. 1328) - art. 6c ust. 9 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 
warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego 
Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, 
poz. 1681) - art. 6d ust. 6 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz.1875) - art.6b1 ust.12 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. 
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587) – art. 10b ust.7  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694) - art. 10d ust. 8 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. 
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności 
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gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 194, poz. 1403) - art.12a ust. 3  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie 
rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 100 poz. 927) - art. 20 ust.4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie 
rodzajów schorzeń uzasadniających obniŜenie wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniŜania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124 poz. 820) - art. 21 
ust.7 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniŜenie 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniŜania (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 125 poz. 1162) - art.21 ust.7 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu 
lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 969) - art. 
21 ust. 2f  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie 
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2007 r. 
Nr 240, poz. 1754) - art. 25d ust. 4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób 
niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 61 poz. 382) - art. 25d ust. 4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji 
pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia 
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. z 2007 r., Nr 107 poz. 
736) - art. 26 ust.9 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu 
kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 
niepełnosprawnemu (Dz. U. z 2004r., Nr 215, poz. 2186) - art.26 ust. 9 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom 
niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą ( Dz. U. z 2007r., Nr 
240, poz. 1756) - art.26c1 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie 
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 240, 
poz. 1755) - art. 26c ust. 6 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. , Nr 61, poz. 383 ) - art. 26c ust. 6 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. 
w sprawie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 194, poz. 1404) - art. 26e ust. 8 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. 
w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy 
zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 2007r., Nr 194, poz. 1405) - art. 26f ust. 4  
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz. U. z 2008 r. Nr 112 
poz. 718) - art. 26f ust. 4  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 242, poz. 1776) - art. 29 ust. 4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie 
wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych 
dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej 
i zakładach aktywności zawodowej (Dz. U. z 2008 r., Nr 30 poz. 180) - art. 30 ust. 6 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. 
w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy 
chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 104 poz. 968) - art. 30 ust. 8 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy 
chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 125 poz. 1161) - art. 32 ust. 2 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007r., Nr 245, poz. 
1810) - art. 33 ust. 11 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu kontroli 
prowadzonej przez organy upowaŜnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 53, 
poz. 323) - art. 34 ust. 9  

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia 
zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 - Tekst jednolity; 
Zmiana 15 listopada 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1696) - art. 35 ust. 3 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861, z późn. 
zm.) - art. 35a ust. 4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. 
Nr 3 poz.15) - art. 35a ust.4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 
rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172) - 
art. 36 ust. 4 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie 
sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-
rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością (Dz. U. z 2000 r. Nr 
51 poz. 613) – art. 39 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie 
warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 18, poz. 116) - art. 41 ust. 5 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 
sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1695) - 
art. 44 ust. 3 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. 
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do 
spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) - art. 44c ust. 7 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej gospodarowania środkami 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 138 
poz.1315) - art. 47 ust. 7 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808) - art. 48 ust. 2 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 243, poz. 
1782) - art. 48 ust. 2 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. 
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten 
Fundusz (Dz. U. z 2003 r. Nr 105 poz. 989) - art. 49 ust. 2  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a takŜe szczegółowych 
zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia 
za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. z 1998r., Nr 45, poz. 276) z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 173, poz.1677) - art. 50 ust. 8 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz 
odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, a takŜe szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej 
członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz. U. 2003 r. 
Nr 173, poz. 1677) - art. 50 ust. 8 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. 
w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 63, poz. 586) - art. 51 ust. 3f 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. 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 
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9.2. Załącznik 2: wykaz najwa Ŝniejszych instytucji 
w województwie podlaskim działaj ących na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
Do najwaŜniejszych instytucji w województwie podlaskim działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych naleŜy zaliczyć: 
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
2. Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 
3. Przedszkola i szkoły prowadzące oddziały integracyjne, 
4. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

specjalne oraz przedszkola prowadzące oddziały specjalne, 
5. Zakłady Pracy Chronionej, 
6. Placówki świadczące usługi osobom wymagającym całodobowej opieki, 
7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
9. Środowiskowe Domy Samopomocy, 
10. Domy Pomocy Społecznej. 

 
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (PFRON)  

Fabryczna 2 
15-483 Białystok  
Telefon: (0-85) 654 57 65 Faks: (0-85) 675 01 07 
 

2. Powiatowe Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnos prawno ści  
L.p.  Miejscowo ść Ulica  Nr telefonu  
1.  Wojewódzki Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności 
w Województwie Podlaskim 

ul. Mickiewicza 3 
15-213 Białystok tel. 085 7439274, 7439275, 7439276 

2.  Miejski Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Waryńskiego 32A 
15-461 Białystok 

tel./faks faks  664-74-37 – biuro 
obsługi              
(085) 664-74-35, 664-74-36 

3.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Bielsku Podlaskim 

3-go  Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski 

(085)  833 26 77 
faks 833 26 75 

4.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Grajewie 

Mickiewicza 3 
19-200 Grajewo tel./faks (086)  273-87-09 

5.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Hajnówce 

Piłsudskiego 10 
17-200 Hajnówka 

(085) 682 36 42; 682 59 83 

6.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Kolnie 

11 Listopada 1 
18-500 Kolno 

(086)  278-47-03 
faks 278-47-17 

7.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w ŁomŜy 

Dworna 23 B 
18-400 ŁomŜa 
 

tel./faks (086) 216-64-56              

8.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Siemiatyczach 

Legionów Piłsudskiego 3 
17-300 Siemiatycze tel/faks (085) 655-27-11 wew.  315 

9.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Sokółce 

Marszałka J. Piłsudskiego 8 
16-100 Sokółka 

(085) 711-08-63 
faks 711 20 08 
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10.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Suwałkach 

Mickiewicza 3 
16-400 Suwałki 
 

(087)  563 21 80 
faks  563 0 1 86 

11.  Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 
w Wysokiem Mazowieckiem 

Ludowa 15A 
18-200 Wysokie Mazowieckie tel./faks (086) 275-35-68; 275 25 52 

 
3. Przedszkola i szkoły prowadz ące oddziały integracyjne w roku 

szkolnym 2007/2008 
L.P. Nazwa placówki  Adres  Telefon  

PRZEDSZKOLA 

Białystok 

1.  Przedszkole Samorządowe nr 26 
Integracyjne w Białymstoku 

ul. Ciepła 19 
15- 472 Białystok 085/675-42-55 

2.  
Przedszkole Samorządowe nr 41 
Integracyjne w Białymstoku 

ul. Świętojańska 13/4b  
15-082 Białystok 085/741-28-13 

3.  Przedszkole Samorządowe nr 55 w 
Białymstoku 

ul. Kozłowa 25  
15-868 Białystok 085/662-88-99 

4.  
Przedszkole Samorządowe nr 58 
Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w 
Białymstoku 

ul. Palmowa 20a  
15-795 Białystok 085/654-03-63 

Łom Ŝa 

5.  Przedszkole Samorządowe nr 4 w ŁomŜy ul. Spółdzielcza 8  
18-400 ŁomŜa 086/218-39-77 

Suwałki  

6.  Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym 
w Suwałkach 

ul. Skłodowskiej 7  
16-400 Suwałki 087/567-90-84 

7.  
Przedszkole nr 5  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Suwałkach 

ul. Witosa 4 
16-400 Suwałki 

087/ 567-76-29 
 

8.  Przedszkole Samorządowe nr 8 w 
Suwałkach 

ul. Putry 4b  
16-400 Suwałki 087/567-15-54 

Powiat AUGUSTOWSKI  

9.  Przedszkole nr 3 w Augustowie ul. Tytoniowa 12  
16-300 Augustów 087/643-36-52 

Powiat BIAŁOSTOCKI  

10.  Przedszkole  
z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu 

ul. J. Piłsudskiego 1a 
16-030 Supraśl 

 085/ 718 36 23 
 

11.  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Łapach 
ul. Polna 27  
18-100 Łapy 085/715-27-44 

Powiat BIELSKI  

12.  
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bielsku 
Podlaskim 

ul. śeromskiego 4  
17-100 Bielsk Podlaski 085/730-26-21 

Powiat HAJNOWS KI 

13.  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Hajnówce ul. Rzeczna 3  
17-200 Hajnówka 085/684-35-05 

Powiat WYSOKOMAZOWIECKI  

14.  Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem 

ul. Wołodyjowskiego 2  
18-200 Wysokie Mazowieckie 086/275 24 81 

Powiat ZAMBROWSKI  

15.  Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie ul. PapieŜa Jana Pawła II 8a 
18-300 Zambrów 086/271-32-19 

16.  Miejskie Przedszkole Nr 6 w Zambrowie 18-300 Zambrów 086/271-47-77 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Białystok  

1.  Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego 
Kazimierza Królewicza w Białymstoku 

ul. Jesienna 8  
15-151 Białystok 085/675-08-62 

2.  Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kazimierza 
Pułaskiego w Białymstoku 

ul. Pułaskiego 25  
15-337 Białystok 

085/742-03-64; 085/744-91-59 

3.  Szkoła Podstawowa nr 45 im..Jana Pawła II 
w Białymstoku 

ul. Łagodna 10  
15-756 Białystok 085/654-00-49; 085/664-46-80 



83 
 

4.  
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana 
Klemensa Branickiego w Białymstoku 

ul. Palmowa 21  
15-795 Białystok 085/653 19 81 

5.  
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa 
Tysiąclecia w Białymstoku 

ul. Armii Krajowej 32  
15-661 Białystok 085/661-51-56; 085/661-74-71 

6.  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Świętej 
Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 

ul. Pułaskiego 96  
15-338 Białystok 085/748-90-41 

7.  Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Pawła II ul. Łagodna 10 
15-757 Białystok 

085/654 00 49 
085/664 46 80 

8.  Szkoła Podstawowa nr 51 Białymstoku ul. J. K. Kluka 11a  
15- 197Białystok 

085/678-50-60 

9.  Szkoła Podstawowa Specjalna  ul. Wojska Polskiego 17 
17-100 Białystok 085/833 26 80 

Łom Ŝa 

10.  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stanisława 
Staszica w ŁomŜy 

ul. Polna 40a  
18-400 ŁomŜa 086/216-20-38; 086/216-52-90 

11.  Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II 
w ŁomŜy 

ul. Niemcewicza 17  
18-400 ŁomŜa 086/218-90-10 

Suwałki  

12.  Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach ul. Antoniewicza 5  
16-400 Suwałki 087/567-74-05 

13.  Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Suwałkach 

ul. Szpitalna 66  
16-400 Suwałki 

087/565-52-86 

Powiat AUGUSTOWSKI  

14.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie 
ul. Rajgrodzka 1  
16-300 Augustów O87/643-22-27; 087/643-28-55 

15.  
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi w 
Augustowie 

ul. Mickiewicza 1  
16-300 Augustów 087/643-29-33; 087/643-51-08 

16.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie ul. M. Konopnickiej 5  
16-300 Augustów 087/643-22-29; 087/643-61-38 

Powiat BIAŁOSTOCKI  

17.  Szkoła Podstawowa nr 1 im. PapieŜa Jana 
Pawła II w Łapach 

ul. Polna 9  
18-100 Łapy 085/715-24-19 

18.  Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta 
Augusta w Wasilkowie 

u. Polna 1/4A  
16-010 Wasilków 085/7185498 

Powiat BIELSKI  

19.  
Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława 
Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 

ul. Poniatowskiego 9  
17-100 Bielsk Podlaski 085/730-25-08 

Powiat GRAJEWSKI  

20.  Szkoła Podstawowa nr 1 im.  
K. I. Gałczyńskiego w Grajewie 

ul. Szkolna 12  
19-200 Grajewo 086/272–24-53 

21.  Szkoła Podstawowa nr 4 im H. Sienkiewicza 
w Grajewie 

ul. Konstytucji 3 Maja 23  
19-203 Grajewo 086/272-30-18 

22.  Szkoła Podstawowa w Szczuczynie ul. Kilińskiego 12 
19-230 Szczuczyn 

086/272-50-32 

Powiat  HAJNOWSKI  

23.  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce 

ul. Wróblewskiego 2  
17-200 Hajnówka 085/682-28-66; 085/682-29-70 

Powiat KOLNE ŃSKI 

24.  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. 
Sienkiewicza w Kolnie 

ul. Szkolna 2 
18-500 Kolno 086/278-23-36 

Powiat ŁOM śYŃSKI 

25.  Szkoła Podstawowa w Śniadowie ul. ŁomŜyńska 29 
18-411 Śniadowo 086/217-61-43 

Powiat MONIECKI  

26.  Szkoła Podstawowa w Goniądzu ul. Konstytucji 3 Maja  
18 19-110 Goniądz 086/272-00-04; 086/272-01-67 

27.  Szkoła Podstawowa w Knyszynie ul. Białostocka 36  
16-140 Knyszyn 085/716-70-23 

28.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach ul. Planetarna 13  
19-100 Mońki 085/716-27-95; 085/716-32-11 

Powiat SIEMIATYCKI  
29.  Szkoła Podstawowa w Sidrze ul. Szkolna 1 085/721-16-14 



84 
 

16-124 Sidra 

30.  
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w 
Siemiatyczach 

ul. Gen. Wł. Andersa 4  
17-300 Siemiatycze 085/655-67-71 

Powiat SOKÓLSKI  

31.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej 

ul. Południowa 13  
16-200 Dąbrowa Białostocka 

085/712-10-23 

32.  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Sokółce 

ul. Szkolna 2  
16-100 Sokółka 085/711-21-36 

Powiat WYSOKOMAZOWIECKI  

33.  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem 
Mazowieckiem 

ul. Kościelna 1  
18-200Wysokie Mazowieckie 086/275-20-08 

Powiat ZAMBROWSKI  

34.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie ul. M. Konopnickiej 13  
18-300 Zambrów 086/271-44-68 

35.  Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6 18-
300 Zambrów 086/271-25-39 

GIMNAZJA  
Białystok  

1.  Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białymstoku ul. Ciepła 32  
15-472 Białystok 085/675-21-34 

2.   Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Sługi BoŜego 
Jana Pawła II w Białymstoku 

ul. Pułaskiego 25  
15-337 Białystok 085/746-56-30 

3.  Publiczne Gimnazjum nr 13 w Białymstoku 
ul. Piastowska 3d  
15-207 Białystok 085/740-30-90 

4.  Publiczne Gimnazjum nr 14 w Białymstoku ul. Upalna 26  
15-668 Białystok 085/661-32-27 

5.  Gimnazjum nr 17 Integracyjne w 
Białymstoku 

ul. Łagodna 10  
15-757 Białystok 085/664-46-80 

Łom Ŝa 

6.   Gimnazjum nr 2 w ŁomŜy ul. Niemcewicza 17  
18-400 ŁomŜa 086/473-59-43 

Suwałki  

7.   Gimnazjum nr 5 w Suwałkach ul. Szpitalna 66  
16-400 Suwałki 087/567-80-63 

8.  Gimnazjum nr 7 w Suwałkach ul. Antoniewicza 5  
16-400 Suwałki 087/567-82-98 

Powiat AUGUSTOWSKI  

9.  Gimnazjum nr 1 w Augustowie ul. Młyńska 35  
16-300 Augustów 087/643-22-26 

10.  Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w 
Augustowie 

ul. Nowomiejska 41  
16-300 Augustów 

087/643-22-30 

11.  Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Augustowie 

ul. Mickiewicza 1  
16-300 Augustów 087/643-29-33; 087/643-51-08 

Powiat BIAŁOSTOCKI  

12.  Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19  
18-100 Łapy 085/719-29-42 

Powiat BIELSKI  

13.  Gimnazjum Specjalne przy ZSP w Bielsku 
Podlaskim 

ul. Wojska Polskiego 17 
17-100 Bielsk Podlaski 085/833 26 80 

Powiat GRAJEWSKI  

14.  Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie ul. Szkolna 12  
19-200 Grajewo 086/2724828 

15.  Gimnazjum w Radziłowie ul. Sportowa 1  
19-213 Radziłów 086/2736480 

Powiat HAJNOWSKI  

16.  Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce 

ul. Wróblewskiego 2  
17-200 Hajnówka 085/6822866 

Powiat ŁOM śYŃSKI 

17.  Gimnazjum w Śniadowie ul. ŁomŜyńska 29  
18-411 Śniadowo 086/4738399 

Powiat MONIECKI  

18.  Gimnazjum w Goniądzu ul. Konstytucji 3 Maja  
18 19-110 Goniądz 085/738-01-67 

19.  Gimnazjum w Mońkach ul. Leśna 3  085/716-22-37 
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19-100 Mońki 
Powiat SIEMIATYCKI  

20.   Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach ul. Gen. Wł. Andersa 4  
17-300 Siemiatycze 085/655-67-71 

Powiat SOKÓLSKI  

21.  Gimnazjum nr 3 Integracyjne w Sokółce ul. Szkolna 2  
16-100 Sokółka 

085/711-21-36 

Powiat ZAMBROWSKI  

22.  Miejskie Gimnazjum nr 1 w Zambrowie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6a 
18-300 Zambrów 

086/271-29-08 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  
Białystok  

1.  X liceum Profilowane w Zespole Szkół 
OdzieŜowych w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 57  
15-002 Białystok 085/675-00-77 

2.  
XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 9 w 
Białymstoku 

ul. Upalna 26  
15-668 Białystok 085/6613227 

Powiat AUGUSTOWSKI  

3.  ZSZ nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w 
Augustowie 

ul. Tytoniowa 6  
16-300 Augustów 087/643-28-29 

 
4. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoł y ponadgimnazjalne 
specjalne oraz przedszkola prowadz ące oddziały specjalne w województwie 
podlaskim w roku szkolnym 2007/2008  

L.p.  Nazwa placówki  Adres  Telefon  
PRZEDSZKOLE  

Białystok  

1.  
Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” 
w Białymstoku (z oddziałami specjalnymi)  

ul. Podleśna 3a                
15-227 Białystok 0857327771 

2.  

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jasny 
Cel” w Białymstoku (dla dzieci z 
niepełnosprawnościami występującymi na tle 
wczesnego uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego) 

ul. Warszawska 43/45  
15-062 Białystok 0857322345 

Łom Ŝa 

3.  Przedszkole Publiczne Nr 8 w ŁomŜy 
ul. Wojska Polskiego161             
 18-400 ŁomŜa 0862169541 

Powiat ZAMBROWSKI  

4.  Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu 

Pierwszy 5                 
 18-301 Długobórz 0862718416 

SZKOŁA PODSTA WOWA 
Białystok  

1.  

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Kornela 
Makuszyńskiego z oddziałami specjalnymi dla 
dzieci z wadą słuchu oraz ze sprzęŜona 
niepełnosprawnością w Białymstoku 

ul. Poleska 27                
 15 – 476 Białystok 0856750661 

2.  Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w 
Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku 

ul. Rzemieślnicza         
16 15-733 Białystok 0856530784 

3.  
Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zespole Szkół Nr 
17 przy Pogotowiu Opiekuńczo – 
Wychowawczym w Białymstoku 

ul. Orla 2                      
15-021 Białystok 0857325688 

4.  Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna w 
Zespole Szkół Nr 12 w Białymstoku 

ul. Krakowska 19        
15-875 Białystok 0857420675 

5.  
Szkoła Podstawowa Nr 39 w Zespole Szkół Nr 
14 w Białymstoku przy Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym im. J. Śniadeckiego 

ul. M.C. Skłodowskiej 26                          
15-276 Białystok 0857447322 

6.  
Szkoła Podstawowa Nr 40 w Zespole Szkół Nr 
15 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. 
Zamenhofa w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17   
 15-274 Białystok 0857450567 

7.  Szkoła Podstawowa Nr 41 Szkoła przy 
Zakładzie Poprawczym w Białymstoku 

ul. 27-Lipca 89              
15-181 Białystok 0856754755 

8.  Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w 
Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku 

ul. Słonimska 38                                   15-
029 Białystok 0857415661 
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9.  

Szkoła Podstawowa Specjalna przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym im. W. Kikolskiego w 
Białymstoku 

ul. Antoniuk Fabryczny 40  
15-741 Białystok 0856540163 

10.  

Szkoła Podstawowa Nr 10 dla Dzieci z 
Cechami Autyzmu przy Ośrodku Szkolno – 
Terapeutyczno – Opiekuńczym w Białymstoku 
(niepubliczna)  

ul. Pułaskiego 96  
15-338 Białystok 

0857453744 

Łom Ŝa 

11.  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 8 w Zespole 
Szkół Specjalnych w ŁomŜy 

ul. Nowogrodzka 4  
18-400 ŁomŜa 0862165764 

Suwałki  

12.  
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1 w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach 

ul. Przytorowa 8   
16 – 400 Suwałki 0875662953 

Powiat AUGUSTOWSKI  

13.  Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych w Augustowie 

ul. Mickiewicza 2  
16-300 Augustów 0876434336 

Powiat BIELSKI  

14.  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim 

ul. Kleszczelowska 5  
17-100 Bielsk Podlaski 
(Od grudnia 2008 planowana zmiana 
adresu na ul. Wojska Polskiego 17) 

0858332680 

Powiat GRAJEWSKI  

15.  Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych w Grajewie 

ul. Ełcka 11  
19-200 Grajewo 0862723115 

Powiat HAJNOWSKI  

16.  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 
4 w Hajnówce 

ul. Wróblewskiego 2  
17-200 Hajnówka 0856822405 

Powiat SIEMIATYCKI  

17.  Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole 
Szkół Specjalnych w Siemiatyczach 

ul. Pałacowa 16  
17-300 Siemiatycze 0856552126 

18.  
Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SP 
ZOL dla dzieci i młodzieŜy w Bacikach 
Średnich 

Baciki Średnie 68  
17-300 Siemiatycze 0856552501 

Powi at SOKÓLSKI  

19.  
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. 
Korczaka w Sokółce 

ul. Osiedle Zielone 1a  
16-100 Sokółka 0857112678 

20.  

Szkoła Podstawowa Specjalna w 
Salezjańskim Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w RóŜanymstoku 
(niepubliczna) 

16-200 RóŜanystok 13b 0857128408 

Powiat ZAMBROWSKI  

21.  
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Długoborzu 

18-301 Długobórz Pierwszy 5 0862718416 

GIMNAZJUM  
Białystok  

1. Publiczne Gimnazjum Nr 21 Specjalne w 
Zespole Szkół Nr 11 w Białymstoku 

ul. Rzemieślnicza 16 
 15-733 Białystok 0856530784 

2. 
Publiczne Gimnazjum Nr 22 Specjalne w 
Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku 

ul. Słonimska 38  
15-029 Białystok 0857415661 

3. 
Publiczne Gimnazjum Nr 23 w Zespole Szkół 
Nr 17 przy Pogotowiu Opiekuńczo – 
Wychowawczym w Białymstoku 

ul. Orla 2  
15-021 Białystok 0857325688 

4. 
Publiczne Gimnazjum Nr 24 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. W. 
Kikolskiego w Białymstoku 

ul. Antoniuk Fabryczny 40  
15-741 Białystok 0856540163 

5. 
Publiczne Gimnazjum Nr 25 Szkoła przy 
Zakładzie Poprawczym w Białymstoku 

ul. 27-Lipca 89  
15-181 Białystok 0856754755 

6. Publiczne Gimnazjum Nr 26 w Zespole Szkół 
Nr 12 w Białymstoku 

ul. Krakowska 19 
 15-875 Białystok 0857420675 

7. Publiczne Gimnazjum Nr 27 w Zespole Szkół ul. M.C. Skłodowskiej 26 0857447322 
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Nr 14 w Białymstoku przy Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w 
Białymstoku 

 15-276 Białystok 

8. 
Publiczne Gimnazjum Nr 28 w Zespole Szkół 
Nr 15 przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. 
L. Zamenhofa w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17           
   15-274 Białystok 0857450567 

Łom Ŝa 

9. 
Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr7 w 
Zespole Szkół Specjalnych w ŁomŜy 

ul. Nowogrodzka 4  
18-400 ŁomŜa 0862165764 

Suwałki  

10. 
Gimnazjum Specjalne Nr 8 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w 
Suwałkach 

ul. Przytorowa 8 
 16 – 400 Suwałki 0875662953 

Powiat Augustowski  

11. 
Gimnazjum Nr 5 Specjalne w Zespole Szkół 
Specjalnych w Augustowie 

ul. Mickiewicza 2 
 16-300 Augustów 0876434336 

12. 
Gimnazjum Specjalne przy MłodzieŜowym 
Ośrodku Wychowawczym w Augustowie 
(niepubliczna – dla chłopców 

ul. Jeziorna 31  
16-300 Augustów 876443161 

Powiat BIELSKI  

13. Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół 
Specjalnych w Bielsku Podlaskim 

ul. Kleszczelowska 5      
 17-100 Bielsk Podlaski 
(Od grudnia 2008 planowana zmiana 
adresu na ul. Wojska Polskiego 17) 

0858332680 

Powiat GRAJEWSKI  

14. Publiczne Gimnazjum Nr4 Specjalne w 
Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie 

ul. Ełcka 11 „ 
19-200 Grajewo 0862723115 

Powiat HAJNOWSKI  

15. Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 
4 w Hajnówce 

ul. Wróblewskiego 2  
17-200 Hajnówka 0856822405 

Powiat MONIECKI  

16. 
Gimnazjum Specjalne w MłodzieŜowym 
Ośrodku Wychowawczym „PROMYK” w 
Goniądzu (dla dziewcząt) 

ul. Pl.11 Listopada 37                            
19-110 Goniądz 0857380023 

17. Gimnazjum Specjalne przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach 

ul. 1000-lecia 15  
19 – 100 Mońki 0857162738 

Powiat SIEMIATYCKI  

18. Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół 
Specjalnych w Siemiatyczach 

ul. Pałacowa 16  
17-300 Siemiatycze 0856552126 

Powiat SOKÓLSKI  

19. 
Gimnazjum Specjalne w Salezjańskim 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
RóŜanymstoku (niepubliczna – dla chłopców) 

16-200 RóŜanystok 13b 0857128408 

20. 
Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w 
Sokółce 

ul. Osiedle Zielone 1a  
16-100 Sokółka 0857112678 

Powiat ZAMBROWSKI  

21. Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Długoborzu 18-301 Długobórz Pierwszy 5 0862718416 

Zasadn icza Szkoła Zawodowa  
Białystok  

1. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. 
M. Grzegorzewskiej w Zespole Szkół Nr 16 w 
Białymstoku 

ul. Lipowa 41D  
15-424 Białystok 0857422569 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła przy 
Zakładzie Poprawczym w Białymstoku 

ul. 27-Lipca 89  
15-181 Białystok 0856754755 

Łom Ŝa 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Zespole Szkół Specjalnych w ŁomŜy 

ul. Nowogrodzka 4  
18-400 ŁomŜa 0862165764 

Suwałki  

4. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach 

ul. Przytorowa 8  
16 – 400 Suwałki 0875662953 

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w ul. Wojska Polskiego 9  0875665878 
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Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym Nr 2 w Suwałkach 

16-400 Suwałki 

Powiat BIELSKI  

6. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku 
Podlaskim 

ul. Kleszczelowska 5    
17-100 Bielsk Podlaski 
(Od grudnia 2008 planowana zmiana 
adresu na ul. Wojska Polskiego 17) 

0858332680 

Powiat GRAJEWSKI  

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Zespole Szkół Specjalnych w Grajewie 

ul. Ełcka 11 
 19-200 Grajewo 0862723115 

Powiat  MONIECKI  

8. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Mońkach 

ul. Szkolna 22  
19 – 100 Mońki 0857162705 

Powiat  SOKÓ LSKI  

9. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Długoborzu 

18-301 Długobórz  
Pierwszy 5 0862718416 

10. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce 

ul. Osiedle Zielone 1a 
 16-100 Sokółka 0857112678 

Szkoła Przysposabiaj ąca do Pracy  
Białystok  

1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Nr 16 w Białymstoku 

ul. Lipowa 41D  
15-424 Białystok 

0857422569 

Łom Ŝa 

2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Specjalnych w ŁomŜy 

ul. Nowogrodzka 4        
 18-400 ŁomŜa 0862165764 

Suwałki  

3. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach 

ul. Przytorowa 8  
16 – 400 Suwałki 0875662953 

Powiat Augustowsk i 

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Specjalnych w Augustowie  

ul. Mickiewicza 2  
16-300 Augustów 0876434336 

Powiat BIELSKI  

5. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim  

ul. Kleszczelowska 5    
17-100 Bielsk Podlaski 
(Od grudnia 2008 planowana zmiana 
adresu na ul. Wojska Polskiego 17) 

085833-26-80 

Powiat GRAJEWSKI  

6. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Specjalnych w Grajewie 

ul. Ełcka 11  
19-200 Grajewo 0862723115 

Powiat HAJNOWSKI  

7. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole 
Szkół Nr 4 w Hajnówce 

ul. Wróblewskiego 2  
17-200 Hajnówka 0856822405 

Powiat MONIECKI  

8. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Mońkach 

ul. Szkolna 22  
19 – 100 Mońki 0857162705 

Powiat SOKÓLSKI  

9. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce 

ul. Osiedle Zielone 1a  
16-100 Sokółka 0857112678 

Powiat ZAMBROWSKI  

10. 
Szkoła Przysposabiająca do Pracy w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Długoborzu 

18-301 Długobórz  
Pierwszy 5 0862718416 

    
 

5. Zakłady Pracy Chronionej 

 
LP. 

NAZWA ZAKŁADU   
PRACY CHRONIONEJ  

ADRES TELEFON/ FAKS  RODZAJ PRODUKCJI 
USŁUGI 
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Białystok  

1.  
Spółdzielnia Inwalidów 
„MEDBIAL” 

Al. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 6  
15-111 Białystok 

(085) 6761064  
(f) (085) 6761029 

- przemysł odzieŜowy  
- usługi introligatorskie  
- wyrób stempli 

2.  Podlaska Spółdzielnia Pracy 
„JUBILAT” 

ul. Krakowska 5  
15-875 Białystok 

(085) 7487070  
(085) 7487050  
(f) (085) 7487051 

-ochrona mienia  
-archiwizowanie akt  
-tapicerstwo  
-plakatowanie  
-krawiectwo 

3.  
Podlaska Spółdzielnia 
Produkcyjno- Handlowo-
Usługowa 

ul. 27 Lipca 40/3  
15-182 Białystok (085) 6754802 -usługi poligraficzne 

4.  Spółdzielnia Inwalidów 
„SPINWAR” 

ul. Chmielna 21  
15-471 Białystok 

(085) 6750165  
(085) 6750210 

-produkcja w branŜy 
metalowej 

5.  Spółdzielnia SNB ul. Kraszewskiego 26/2  
15-025 Białystok 

(085) 7322077  
(085) 7325357  
(085) 7324304 

-galanteria metalowa  
-AGD 

6.  
Wojewódzka Handlowa 
Spółdzielnia Inwalidów 
„PODLASIE” 

ul. Lipowa 4/6  
15-427 Białystok 

(085) 7321023  
(f) (085) 7416884 

-handel detaliczny  
-usługi  
-konfekcjonowanie 
papieru toaletowego 

7.  
„AC” Wytwórnia Części 
Samochodowych Sp. z o. o 

ul. 27 Lipca 64  
15-182 Białystok (085) 6538771 

-przetwórstwo tworzyw 
sztucznych  
-elektronika 
samochodowa 

8.  
„DIKPAK” spółka jawna 
Dołęgowski, Ignaciuk, 
Kasjański 

ul. Usługowa 13  
15-530 Białystok-
Zaścianki 

(085) 7418706  
(085) 7418609  
(f) (085) 7418514 

-przetwórstwo tworzyw 
sztucznych  
-handel opakowaniami 

9.  
„NORD- SERWIS” spółka 
jawna  
Kamiński, Jasiulewicz 

ul. Mickiewicza 95 E  
15-879 Białystok (085) 7460540 -dozór i ochrona mienia 

10.  

Przedsiębiorstwo Handlowe 
„NITKA” s. c. Export- Imprt  
BoŜena Miller, Helena 
Kamińska 

ul. Gen. W. Andersa 5  
15-124 Białystok (085) 6539540 -produkcja pasmanterii 

11.  

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Handlowo- 
Usługowe „AG-BART” 
Włodzimierz Kiersznowski 

ul. Grottgera 6A  
15-225 Białystok (085) 7320752 -usługi poligraficzne 

12.  

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne „D.K.LAMIN” 
spółka jawna  
Piotr Daniluk, Wiktor 
Kiersznowski 

Szosa Baranowicza 72 D 
15-522 Białystok- 
Zaścianki 

(085) 7418900 -produkcja opakowań z 
tworzyw sztucznych 

13.  „LOTOS” spółka jawna 
Dąbrowscy, Święcicki 

ul. Gen. F. Kleeberga 24 
15-124 Białystok 

(085) 6535601  
(f) (085) 6530488 

-krawiectwo odzieŜy 
lekkiej 
-przetwórstwo tworzyw 
sztucznych  

14.  
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Handlowo- 
Usługowe „ASTOP”  

ul. Rycerska 28  
15-157 Białystok (085) 6762385 -dziewiarstwo 

15.  Przedsiębiorstwo „TOOLCO”  
Kazimierz Mieroszewski 

ul. Elewatorska 17  
15-620 Białystok 

(085) 6513489  
(085) 6513272 

-produkcja w branŜy 
metalowej 

16.  

„INTER DRUK” spółka 
jawna  
Grzech, Polkowski, 
Zdrojewski 

ul. Dolistowska 5  
15-197 Białystok (085) 6760492 -usługi poligraficzne 

17.  
Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe „JARD” 
Jarosław Dziemian 

ul. Jana Pawła II 54  
15-703 Białystok 

(085) 6628104  
(085) 6628100  
(f) (085) 6511211 

działalność 
wielobranŜowa: 
-handel  
-hotele  
-turystyka  
-radio  
usługi poligraficzne 

18.  „MASTERPRESS” Spółka z ul. Ge. Andersa 40 A  (085) 6647530  -poligrafia 
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o. o. w Olsztynie, Oddział w 
Białymstoku 

15-113 Białystok (085)6647540 

19.  
„IMPEL SECURITY 
POLSKA” Wrocław, Oddział 
w Białymstoku 

ul. Branickiego 17 A  
15-085 Białystok 

(085) 7320313 -dozór mienia 

20.  
„IMPEL CLEANING” 
Wrocław, Oddział w 
Białymstoku 

ul. Branickiego 17A/313 
15-085 Białystok (085) 7320435 -usługi sprzątania 

21.  
„SANPOL” Spółka z o.o. 
Poznań, Oddział w 
Białymstoku  

ul. Hurtowa 13  
15-399 Białystok 

(085) 7432802  
(0) 606822220 

-handel armaturą 
grzewczą, sanitarną i 
instalacyjną 

22.  

Telefoniczna Agencja 
Informacyjna w Warszawie 
Informacja Gospodarcza, 
Oddział Podlaski w 
Białymstoku 

ul. Ciepła 12/2  
15-472 Białystok (085) 6642150 -telemarketing 

23.  Telewizja Kablowa 
„VECTRA” S.A. 

ul. Starobojarska 27  
15-073 Białystok (085) 7417231 

usługi:  
-telewizja kablowa  
-internet  
-telefonia 

24.  

Przedsiębiorstwo Usługowe 
„ROKA” w Piotrkowie 
Trybunalskim Region 
Północny Filia w 
Białymstoku 

ul. Fabryczna 1  
15-482 Białystok (085) 6750044 -ochrona mienia  

-sprzątanie 

25.  
Firma Handlowo- Usługowa 
„TOMPOL” s.c. Burian Ewa i 
Sławomir 

ul. Choroszczańska 24  
15-732 Białystok (085) 6526039 -skup surowców 

wtórnych 

Łom Ŝa 

26.  
Polska Grupa 
Farmaceutyczna  
Spółka z o. o. 

ul. Nowogródzka 151 A 
18-400 ŁomŜa (086) 2167729 

-handel artykułami 
farmaceutycznymi i 
drogeryjnymi 

27.  Zakłady SpoŜywcze „BONA” ul. Fabryczna 9 A 
18-400 ŁomŜa (086) 2160850 -produkcja spoŜywcza 

28.  „TMT” Spółka z o. o. 
ul. Wojska Polskiego 161 
18-400 ŁomŜa (086) 2160985 

-branŜa spoŜywcza 
(pakowanie sera i 
artykułów sypkich) 

29.  
Przedsiębiorstwo Ochrony 
„PURZECZKO”  
Spółka z o. o. 

ul. Nowa 3 A 
18-400 ŁomŜa (086) 2167081 -ochrona i dozór mienia 

30.  PPHU „OKRUSZEK” s. c. 
ul. Przykoszarowa 16 
18-400 ŁomŜa (086) 2180052 -produkcja piekarnicza 

31.  Polski Komitet Pomocy 
Społecznej 

ul. Sikorskiego 222 
18-400 ŁomŜa 

(086) 2186187 -usługi pomocy 
społecznej 

32.  „EBS” Spółka z o. o. 
Warszawa Oddział w ŁomŜy 

ul. Poznańska 36 B 
18-400 ŁomŜa 

(086) 4737030 
(086)4737031 

-montaŜ sprzętów 
elektronicznych (alarmy) 

Suwałki  

33.  

„AGEMA- SERWIS”  
sp. z o. o. 
Agencja Ochrony Osób i 
Mienia 

ul. Kościuszki 110 
16-400 Suwałki 

(087) 5665877 
(087) 5663429 

-ochrona osób i mienia 
-usługi detektywistyczne 

Powiat AUGUSTOWSKI  

34.  Zakład Usług 
WielobranŜowych „SENIOR” 

ul. Orzeszkowej 17  
16-300 Augustów 

(087) 6433394 -usługi ochrony mienia 

35.  
Zakład Produkcyjno- 
Usługowo- Handlowy 
„ATVA” 

ul. Mickiewicza 33  
16-300 Augustów (087) 6434092 

-produkcja urządzeń 
elektronicznych 

Powiat BIAŁOSTOCKI  

36.  
Spółdzielnia Inwalidów 
Głuchych im.  
J. Rogowskiego „SIGNA” 

ul. Warszawska 52  
16-070 Choroszcz (085) 7191163 -przetwórstwo tworzyw 

sztucznych 

37.  
„STEKOP”  
Spółka Akcyjna 

Porosły kolonia 52 
16-070 Choroszcz (085) 7489000 -dozór i ochrona mienia 
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38.  „KAJA” Alfred Olszewski Łyski 1B 
16-070 Choroszcz (085) 7193127 -produkcja i sprzedaŜ 

sprzętu oświetleniowego 

39.  „MARPOL” S. A. Ignatki 40/1 
16-100 Kleosin 

(085) 7474397 
(085) 6631096 
(f) (085) 6631150 

-produkcja folii i 
opakowań foliowych 

Powiat BIELSKI 

40.  
„HOOP” S.A. Warszawa 
Zakład Produkcyjny w 
Bielsku Podlaskim 

ul. Mickiewicza 200  
17-100 Bielsk Podlaski 

(085) 7306140 -produkcja wód 
mineralnych 

41.  Spółdzielnia Inwalidów 
„PRZYSZŁOŚĆ” 

ul. Dąbrowskiego 3  
17-100 Bielsk Podlaski 

(085) 7307765  
(f) (085)730 73 
70 

-produkcja opakowań, 
papieru falistego i tektury  
-usługi introligatorskie 

Powiat GRAJEWSKI  

42.  Spółdzielnia Inwalidów 
„SPINS” 

ul. Kilińskiego 19 A 
19-230 Szczuczyn (086) 2735142 -produkcja odzieŜy 

roboczej 

Powiat HAJNOWSKI  

 
43.  

„EURO POSTĘP”  
sp. z o. o. 

ul. Warszawska 69 
17-200 Hajnówka (085) 6834231 

-szycie odzieŜy roboczej 
i konfekcji 

Powiat KOLNE ŃSKI 

44.  PPHU „HETMAN” s. c. ul. Wojska Polskiego 52 
18-500 Kolno (086) 2784193 -produkcja odzieŜy 

roboczej 

Powiat ŁOM śYŃSKI 

45.  PPHU „EWA” 
Strękowski 

ul. Leśna 3 
18-408 Wygoda 

(086) 2718371 
(f) (086) 2760163 

-produkcja makaronu 
-produkcja opakowań 
-poligrafia 

Powiat WYSOKOMAZOWIECKI 

46.  
Zakład Produkcji Obuwia 
„DREWAGRO”  
Tadeusz Dmochowski 

ul. Wojska Polskiego 12 
18-230 Ciechanowiec (086) 2771012 -produkcja obuwia 

 
6. Placówki świadcz ące usługi osobom wymagaj ącym całodobowej opieki 

L.P. NAZWA/ADRES  LICZBA MIEJSC/  
TYP PLACÓWKI  

TEL/FAKS  

1. Dom Opieki Społecznej Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących  
ul. Proletariacka 8, 15-448 Białystok 

25 miejsc-  dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych i w 
podeszłym wieku 

tel./faks 085 652 40 97 
dosfranciszkanki@poczta.onet.eu 

2. Dom Opieki Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Białymstoku 
 ul. Kujawska 24  
15-552 Białystok. 

66 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, w 
podeszłym wieku. 

085 741 00 46 
 

3. Gościnny Dom Opieki  
Nurzec 1 
17-111 Boćki 

76 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, w 
podeszłym wieku. 

085 731 36 09 
faks  
085 731 42 82 

4. Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Dom Opieki 
„Zacisze”  
Ostra Góra 50 
16-140 Korycin 

28 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

 085 721 81 48 

5. 
Prawosławny Dom Opieki w Trześciance 
17-210 Narew w. Trześcianka 126 

27 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

085 681 55 04 

6. Dom Miłosierdzia „Samarytanin” 45 miejsc - dla osób 085 6826150 
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ul. 3 Maja 63 
 17-200 Hajnówka 

niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

7. 
Dom „Złota Jesień” 
Wólka Ratowiecka 42 
16-020 Czarna Białostocka 

50 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

085 7109162 

8. 
Dom Gościnny w Dzięciołówce 19 
16-140 Korycin 

12 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

085 7219623 

9. Ośrodek opiekuńczy PKPS w Starzynie 
17-204 Dubicze Cerkiewne 

35 miejsc - dla osób w 
podeszłym wieku 

0 85 68521 29 
 

10. Zakład Opiekuńczy dla Dorosłych 
„Samarytanka” 
ul. Sikorskiego 22, 18-100 Łapy 

27 miejsc – dla osób 
niepełnosprawnych i w 
podeszłym wieku. 

085 715 24 40 
faks 085 715 24 40 

11. Prawosławny Dom Opieki „Eleos” Diecezji 
Warszawsko-Bielskiej 
17-310 Siemiatycze 3 w. Grabarka 

24 miejsca – dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych i w 
podeszłym wieku. 

085 7493558 

12. 
Dom Opieki Społecznej „Arka”  
w KoŜynie 66 
17-100 Bielsk Podlaski 

38 miejsc - dla osób 
niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych lub 
w podeszłym wieku. 

085 731 03 11 

13. Dom Pogodnej Starości „Sokół” 
Sokole Białostockie 59A 
16-050 Michałowo 

68 miejsc - dla osób w 
podeszłym wieku 

085 717 51  90 
 

 
 

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
Lp. NAZWA ADRES TELEFON/FAX.  

Białystok  
1.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 1  
w Białymstoku 

ul. Piotrkowska 2 
15-439 Białystok 
 

tel./faks 0 85 744 53 50  

2.  Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 2  
w Białymstoku 

ul. Mazowiecka 35 
15-301 Białystok 
 

tel. 085 742 34 34 
faks 085 742 99 78 

3.  Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna  w 
Białymstoku 

ul. Słonimska 15/1 
15-950 Białystok 
 

tel./faks  085 741 62 35 
 

4.  Specjalistyczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
dla Dzieci i MłodzieŜy 
z Zaburzeniami Emocjonalnymi w 
Białymstoku 

ul. Mickiewicza 31/2 
15-213 Białystok 
 

tel./faks  085 732 86 66 
 

Łom Ŝa 
5.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna nr 2 w ŁomŜy 
ul. Kopernika 16 
18-400 ŁomŜa 

tel. 086 215 03 18 
faks 086 216 26 87 

6.  Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
 nr 1 w ŁomŜy 

ul. Szosa Zambrowska 1/27  
18-400 ŁomŜa 
 

tel./faks 086 215 69 47  

Suwałki  
7.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Suwałkach 

ul. Nowomiejska 10 
16-400 Suwałki 
 

tel. 087 566 41 49 

Powiat AUGUSTOWSKI  
8.  Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Augustowie 

ul. Młyńska 52 
16-300 Augustów 
 

tel./faks 087 643 36 21 

Powiat BIAŁOSTOCKI  
9.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Łapach 

ul. Główna 50 
18-100 Łapy 
 

tel. 085 715 23 34 
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Powiat BIELSKI  
10.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Bielsku Podlaskim 

ul. 3 Maja 17 
17-100 Bielsk Podlaski 
 

tel. 085 833 26 74 

Powiat Grajewski  
11.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Grajewie 

ul. Mickiewicza 3 
19-200 Grajewo 
 

tel. 086 272 35 87 

Powiat HAJNOWSKI  
12.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Hajnówce 

ul. Piłsudskiego 10a 
17-200 Hajnówka 
 

tel. 085 682 23 05 
faks 085 682 37 00 

Powiat KOLNE ŃSKI 
13.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Kolnie 

ul. 11-go listopada 1 
18-500 Kolno 
 

tel./faks 086 278 21 81 

Powiat MONIECKI  
14.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Goniądzu 

ul. RóŜana 2 
19-110 Goniądz 
 

tel./faks 086 272 02 93 

15.  Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna  
w Mońkach 

ul. Tysiąclecia 15 
19-100 Mońki 
 

tel. 085 716 25 44 

Powiat SEJNE ŃSKI 
16.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Sejnach 

ul. Piłsudskiego 24 
16-500 Sejny 
 

tel./faks 087 516 22 56 

Powiat SIEMIATYCKI  
17.  Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Siemiatyczach 

ul. Leg. Piłsudskiego 3 
17-300 Siemiatycze 
 

tel. 085 655 26 12 

Powiat SOKÓLSKI  
18.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Dąbrowie Białostockiej 

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 
24a 
16-200 Dąbrowa Białostocka 

tel. 085 712 13 46 

19.  Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna  
w Sokółce 

ul. Mickiewicza 11A 
16-100 Sokółka 
 

tel. 085 711 32 91 

Powiat WYSOKOMAZOWIECKI  
20.  Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna  
w Ciechanowcu 

ul. Kościelna 12a 
18-230 Ciechanowiec 
 

tel./faks  086 277 11 54 

21.  Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
 w Wys Mazowieckiem 

ul. Ludowa 15A 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
 

tel./faks 086 275 25 52 

Powiat ZAMBROWSKI  
22.  Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna  
w Zambrowie 

ul. Obwodowa 2 
18-300 Zambrów 
 

tel./faks 086 271 21 78 

 
8. Warsztaty Terapii Zaj ęciowych 

L.P. Nazwa Adres  Tel. / Faks/e -mail  
Białystok  

1. WTZ 
(Spółdzielnia SNB) 

ul. Kraszewskiego 26/2 
15-025 Białystok 

(085) 741 62 35 
(085) 732 43 04 
wtz@snb.pl 

2. WTZ 
(Caritas Archidiecezji 
Białostockiej) 

ul. 27 Lipca 26 
15-147 Białystok 

(085) 675 20 46 
(085) 742 32 18 
wtz@piasta.pl 

3. WTZ 
(Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe „JARD”) 

ul. Transportowa 4 
15-399 Białystok 

(085) 742 91 38 
pcm@jard.pl 
(z dop.WTZ) 

4. WTZ 
(AC Wytwórnia Części 

ul. Pogodna 4 
15-354 Białystok 

(085) 742 32 18 
(tel.+ fax.) 
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Samochodowych) 
Łom Ŝa 

5. 
WTZ 
(Zakład SpoŜywczy BONA) 

ul. Bernatowicza 3 
18-400 ŁomŜa 

(086) 216 02 64 
(tel. + fax.) 
mcychol@bona.lomza.pl 

Suwałki  
6. WTZ 

(Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Suwałkach) 

ul. Utrata 9 
16-400 Suwałki 

(087) 566 36 08 
wtzsuwalki@neostrada.pl 
 

Powiat AUGUSTOWSKI  
7. WTZ 

(MOPS) 
ul. Portowa 12 
16-300 Augustów 

(087) 643 55 09 
(tel. + fax.) 
wtz@onet.eu 

Powiat BIAŁOSTOCKI  
8. WTZ  

(Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 
„RAZEM”) 

ul. Czajkowskiego 9 
16-020 Czarna Białostocka 

(085) 710 36 65 
(tel. + fax.)  
razem.wtz@wp.pl 

9. WTZ 
(przy Podlaskim 
Stowarzyszeniu Sportowym 
Osób Niepełnosprawnych 
„START”) 

ul. Białostocka 62 
Ogrodniczki 
16-030 Supraśl 

(085) 710 81 00 
ogrodniczki@neostrada.pl 
 

Powiat  GRAJEWSKI  
10. WTZ 

(Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Społecznych na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych) 

ul. Os. Południe 61 
19-200 Grajewo 

(086) 273 88 17 
wtz_grajewo@tlen.pl 
 

Powiat HAJNOWSKI  
11. WTZ 

(przy Parafii Św. Trójcy) 
ul. 3-go Maja 63 
17-200 Hajnówka 

(085) 682 38 03 
wtz-hajnowka@o2.pl 
 

Powiat KOLNE ŃSKI 
12. WTZ 

(przy Powiatowym 
Zrzeszeniu LZS) 

ul. Wojska Polskiego 48 
18-500 Kolno 

(086) 278 14 89 
wtzkolno@bona.lomza.pl 

Powiat ŁOM śYŃSKI 
13. WTZ 

(Stowarzyszenie Rodzice 
Dzieciom Troski Specjalnej) 

Marianowo 5 
18-421 Piątnica 

(086) 219 29 80 
WTZ Marianowo 
wtz_zbig@tlen.pl 

Powiat MONIECKI  
14. WTZ 

(Gospodarstwo Pomocnicze 
przy Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej 

ul. Aleja Niepodległości 3 
19-100 Mońki (085) 716 40 79 

 Powiat SEJNE ŃSKI 
15. WTZ  

(Regionalne Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w 
Sejnach) 

ul. Wojska Polskiego 60d 
16-500 Sejny 

087 517 34 16 
rsonsejny@wp.pl 
 

Powiat SIEMIATYCKI  
16. WTZ 

(PCPR w Siemiatyczach) 

ul. Bartosza Głowackiego 2 
17-300 Siemiatycze 
 

(085) 656 11 78 
wtzsiemiatycze@wp.pl 
 

Powiat SOKÓLSKI  
17. WTZ 

(Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Radość śycia”) 

ul. Gen. N. Sulika 1 
16-200 Dąbrowa Białostocka 

(085) 712 02 18 
(tel. + fax.) 
stow.wtz.d@wp.pl 
 

18. WTZ 
(„ADAMET” mgr Adam 
Waszczeniuk) 

ul. Oś. Buchwałowo 10 
16-100 Sokółka 

(085) 711 85 08 
(085) 711 22 65 
wtzsokolka@interia.pl 

Powiat SUWALSKI  
19. WTZ im. Ks. Prałata ul. Pl. St. Batorego 25 (087) 569 62 57 
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Kazimierza Hamerszmita 
(Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości w 
Suwałkach) 

16-424 Filipów wtz@srp.pl 
 

Powiat WYSOKOMAZOWIECKI  
20.  

WTZ 
(Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
Natura) 

Kozarze 63  
18-230 Ciechanowiec 086 277 90 04 

21. WTZ 
(Stowarzyszenie Pomocy 
„Szansa”) 

Stare Racibory 4 
18-218 Sokoły 
 

(086) 476 12 22 
wtzracibory@gazeta.pl 
 

Powiat ZAMBROWSKI  
22. 

WTZ 
(Zgromadzenie Sióstr SłuŜek 
NMPN) 

ul. Cmentarna 11 
18-305 Szumowo 

(086) 476 90 90 
wtz.szumowo@op.pl 
 

 
 

9. Środowiskowe Domy Samopomocy 
 

L.P. ADRES TEL/FAX PRZEZNACZENIE PLACÓWKI  
Białystok  

1.  Biała 13/33 
15-434 Białystok 

0-85 653 77 43 Dla osób psychicznie chorych i 
upośledzonych umysłowo. 

Łom Ŝa 

2.  Wojska Polskiego 161 
18-402 ŁomŜa 

0-86 216 98 05 Dla osób psychicznie chorych i 
upośledzonych umysłowo 

Suwałki  
3.  23 Października 20, 16-400 

Suwałki 
087 565 28 80 Dla osób zaburzeniami 

psychicznymi 
 

Powiat Augustowski  
4.  Tytoniowa 12 

16-300 Augustów 
0-87 643 49 48 
fax (0-87) 643 49 48 

Dla osób psychicznie chorych i 
upośledzonych umysłowo. 

Powiat Białostocki  
5.  Leśnikowska 54 

18-100 Łapy 
0-85 715 25 50 wew. 40 Dla osób psychicznie chorych i 

upośledzonych umysłowo 
Powiat Bielski  

6.  Kazimierzowska 18 lok. 2 
17-100 Bielsk Podlaski 

0-85 833 10 10,  Dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Powiat Grajewski  
7.  Konstytucji 3 Maja 2b 

19-200 Grajewo 
0-8) 272 84 89,  Dla osób zaburzeniami 

psychicznymi 
Powiat Hajnowski  

8.  Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
Ptaszyńskiego 14 
17-200 Hajnówka 

0-85 683 32 12 Dla osób psychicznie chorych i 
upośledzonych umysłowo 

Powiat Moniecki  
9.  Wyzwolenia 12 

19-100 Mońki 
0-85 716 25 67 Dla osób psychicznie chorych i 

upośledzonych umysłowo 
Powiat Sokólski  

10.  Pl. Kościuszki 9 
16-100 Sokółka 

0-85 711 29 22 Dla osób psychicznie chorych i 
upośledzonych umysłowo 

Powiat Suwalski  
11.  Powiatowy Ośrodek Wsparcia  

Lipniak 3 
16-402 Suwałki 

087 562 10 02 
 

Dla osób zaburzeniami 
psychicznymi 
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10. Domy Pomocy Społecznej 

L.P. Nazwa Domu,  
adres 

Tel./fax./e -mail  Typ Domu  Liczba 
miejsc 

MIASTO BIAŁYSTOK  
1 

Dom Pomocy Społecznej  
ul. Baranowicka 203 
15-530 Białystok 
 

0 85 743-35-75  
fax 743-36- 68 
dpsb@wp.pl 

Dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie 
– 26 miejsc,  dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie 
– 244 miejsca.  
 

270 

Bobrowa 22, 16-060 
Zabłudów 085 717 71 52 

Filia w Bobrowej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych – 
na 30 miejsc 

30 

2 Dom Pomocy Społecznej  
ul. Świerkowa 9 
15-328 Białystok 
 

0 85 742-22-73 
joanna@dps.bialystok.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 

160 
Docelowo 

184 

MIASTO ŁOMśA 
3 Dom Pomocy Społecznej  

ul. Polowa 39 
18-400 ŁomŜa 
 

0 86 216-52-52 
dpslomza@op.pl 

dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie - 
dziewczęta 

102 

MIASTO SUWAŁKI  
4 Dom Pomocy Społecznej 

KALINA  
ul. Pułaskiego 66 
16-400 Suwałki 
 

0 87 562-85-00 ; 562-85-01  
fax. 562-85-07 
dps_kalina@mgmnet.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 195 

POWIAT AUGUSTOWSKI  
5 Dom Pomocy Społecznej  

dla Dzieci i MłodzieŜy 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi  
ul. 3-go Maja 57 
16-300 Augustów 
 

0 87 643-23-08 
dps.augustow@epf.pl 

dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie - 
dziewczęta 

80 

6 Dom Pomocy Społecznej  
dla Dzieci i MłodzieŜy 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi  
ul. Studzieniczna 2 
16-301 Augustów 

 
087 643-20-35 

dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie - 
dziewczęta 

50 

POWIAT BIAŁOSTOCKI  
7 Dom Pomocy Społecznej  

Aleja Niepodległości 4 
16-070 Choroszcz 
 

0 85 719-11-80,713-14-41;  
dps_choroszcz@tlen.pl 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 302 

8 Dom Pomocy Społecznej  
Czerewki 1 
16-061 Juchnowiec 
Kościelny 
 

0 85 719-61-66 ; 719-67-56 
dpsczerewki@poczta.tp.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 103 

9 Dom Pomocy Społecznej  
w Jałówce  
ul. Leśna 11 
16-050 Michałowo 

0 85 713-16-90 ; 
dpsjalowka@op.pl 

Dom Pomocy Społecznej  
w Jałówce dla osób przewlekle 
psychicznie chorych  
 

85 

DPS w Łaźniach  
16-030 Supraśl 085 718 31 44 Dla osób przewlekle somatycznie 

chorych 35 

10 Dom Pomocy Społecznej 
w Uhowie 
ul. SuraŜska 67 
18-100 Łapy 
 

0 85 715-28-91 ; 715-28-92 
dpsuhowo@pro.onet.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych – 61 miejsc, 
dla osób w podeszłym wieku -64 
miejsca 

125 
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11 Dom Pomocy Społecznej 
„Spokojna Przystań”  
w Garbarach  
16-050 Michałowo 
 

0 85 717-60-90 
dps@wp.pl 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 200 

POWIAT BIELSKI  
12 Dom Pomocy Społecznej 

im. Jana Pawła II 
ul. Jana Pawła II 14 
17-120 Brańsk 

0 85 737-51-32 ; 737-50-60 
dpsbransk@dpsbransk.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych – 40 miejsc,  
dla osób w podeszłym wieku  
– 74 miejsc 

114 

POWIAT GRAJEWSKI  
13 Dom Pomocy Społecznej  

ul. dr T. Nowickiego 1 
19-200 Grajewo 

0 86 272-27-24 
tkruszewska@poczta.onet.pl 

dla dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnych intelektualnie 
–                                             
chłopcy 

39 

POWIAT HAJNOWSKI  
14 Dom Pomocy Społecznej  

ROKITNIK  
ul. Centura 2 
17-230 BiałowieŜa 

0 85 681-24-24 
dpsbial@neostrada.pl 

dla osób w podeszłym wieku – 50 
miejsc  
dla osób przewlekle somatycznie 
chorych – 21 miejsc 

71 

POWIAT ŁOMśYŃSKI 
15 Dom Pomocy Społecznej  

im. Wiktorii Kowalewskiej  
ul. Gen. W. Sikorskiego 
222 
18-401 ŁomŜa 

0 86 218-61- 87 ; 218-23-28 
pkpslomza@poczta.onet.pl 

dla osób w podeszłym wieku 26 

16 Dom Pomocy Społecznej 
pod wezwaniem św. 
Franciszka z AsyŜu 
ul. Klasztorna 1 
16-080 Tykocin 

0 85 718-74-00;718-72-37 
fax. w.44 
astypek@interia.pl 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych - kobiety 33 

POWIAT MONIECKI  
17 Dom Pomocy Społecznej 

DOM KOMBATANTA  
Mociesze 4a 
19-124 Jaświły 

0 85 716-88-93 
dps@jaswily.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 47 

18 Dom Pomocy Społecznej  
ul. PCK 15 
19-101 Mońki 

0 85 716-22-12 
dpsmonki@wp.pl dla osób w podeszłym wieku 30 

POWIAT SEJNIEŃSKI 
19 Dom Pomocy Społecznej  

dla Dorosłych 
Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny 
Maryi  
ul. Mickiewicza 10 
16-500 Sejny 

0 87 516-21-02 
dpssejny@op.pl 

dla osób w podeszłym wieku 
(kobiety) 25 

POWIAT SIEMIATYCKI  
20 Powiatowy Dom Pomocy 

Społecznej  
ul. Szpitalna 10 
17-300 Siemiatycze 

0 85 655-22-52 ; 655-58-99 
656-49-00 
pdps_siemiatycz@post.pl 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 62 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI  
21 Dom Pomocy Społecznej  

Kozarze 63 
18-230 Ciechanowiec 

0 86 277-90-04 dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie 114 

 
 


