
 
Załącznik do 

Uchwały Nr IV/31/2007 
Rady Powiatu w Brodnicy 

   z dnia 11 kwietnia 2007 r. 
 
 
POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej Programem, 

określa sposoby realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i 

zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 

2. Celem Programu jest przede wszystkim stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości 

korzystania w pełni z dóbr społeczno – ekonomicznych powiatu. 

 

3. Osobą niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 

lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szcze-

gólności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej. 

 
Rozdział II 

 
Cele,  zadania i sposoby realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
§ 2 

 
Cele strategiczne działań na rzecz osób niepełnosprawnych to: 

1) integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością powiatu; 

2) stworzenie warunków do rehabilitacji fizycznej, psychicznej i zawodowej oraz do 

edukacji; 

3) wyrównywanie szans w zakresie czynności samoobsługi i potrzeb dnia codzienne-

go; 

4) ograniczanie skutków niepełnosprawności. 
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§ 3 

 
Cele operacyjne działań na rzecz osób niepełnosprawnych to: 

1) rehabilitacja społeczna realizowana poprzez: 

a) zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomoc-

nicze i sprzęt rehabilitacyjny, 

b) likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu 

się, 

c)  stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu 

kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce, 

d) wspieranie działalności warsztatu terapii zajęciowej jako placówki stwarzającej 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilita-

cji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejęt-

ności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, 

e) wspieranie aktywnej formy rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku 

poprzez dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych; 

2) rehabilitacja zawodowa realizowana poprzez stworzenie warunków do aktywizacji 

zawodowej, zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia osób niepełno-

sprawnych; 

3) edukowanie społeczeństwa idące w kierunku przeciwdziałania niepełnosprawności i 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej; 

4) integracja działań organizacji pozarządowych z działaniami samorządu lokalnego. 

 

           § 4 

 
1. Zadaniem Programu w zakresie rehabilitacji społecznej rozumianej jako wyrabianie za-

radności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wyrabia-

nie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szcze-

gólności architektonicznych, urbanistycznych,  technicznych, w komunikowaniu się i do-

stępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań 

sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi jest: 

1) zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 

i sprzęt rehabilitacyjny polegające na: 
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a) zwiększeniu zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty or-

topedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, 

b) dążeniu do ścisłej współpracy służby medycznej, rehabilitantów z  

osobą niepełnosprawną w zakresie odpowiedniego doboru sprzętu re-

habilitacyjnego, 

c) rozpowszechnieniu wśród mieszkańców Powiatu Brodnickiego in-

formacji o dostępnych przedmiotach ortopedycznych, środkach po-

mocniczych oraz sprzętach rehabilitacyjnych, 

d) organizowaniu pokazów i prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego uła-

twiającego codzienne życie osób niepełnosprawnych; 

e) doposażeniu placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełno-

sprawnych w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny. 

 2) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się polegająca 

na: 

a) systematycznym dostosowywaniu mieszkań do potrzeb osób niepełnospraw-

nych – likwidacja barier, 

b) systematycznej informacji za pomocą ośrodków pomocy społecznej, broszur 

oraz ulotek o możliwościach korzystania z likwidacji barier przez mieszkań-

ców powiatu, 

c) stwarzaniu przyjaznego osobom niepełnosprawnym otoczenia zewnętrznego    

likwidacja barier, 

 

 3) stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kultu-

ralnym, sporcie, rekreacji i turystyce polegających na: 

a) promowaniu sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych min. przez 

organizację zajęć rehabilitacyjno-usprawniających przeznaczonych dla dzieci i 

młodzieży, 

b) współpracy lokalnych władz samorządowych z organizacjami samorządowymi 

w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych dla mieszkań-

ców powiatu brodnickiego, 

c) umożliwianiu udziału osobom niepełnosprawnym we wszystkich działaniach 

kulturalnych na terenie powiatu,  

d) rozpowszechnianiu informacji o imprezach kulturalnych dla mieszkańców po-

wiatu w prasie i telewizji lokalnej oraz w internecie; 
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4) wspieranie działalności warsztatu terapii zajęciowej jako placówki stwarzającej 

osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia polegające na: 

a) koordynowaniu systematycznej współpracy władz samorządowych z Warszta-

tem Terapii Zajęciowej w Brodnicy, 

b) stwarzaniu warunków do integracji uczestników WTZ z mieszkańcami powia-

tu; 

 5) wspieranie aktywnej formy rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku polega-

jące na:  

a) rozpowszechnianiu informacji o turnusach rehabilitacyjnych wśród mieszkań-

ców powiatu, 

b) pozyskanie informacji od uczestników turnusów o warunkach lokalowych i o 

rehabilitacji w ośrodkach, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków re-

habilitacji i wypoczynku. 

 

2. Zadaniem Programu w zakresie rehabilitacji zawodowej jest kompleksowe rozwiązywanie 

problemów zawodowych osoby niepełnosprawnej w oparciu o poradnictwo zawodowe, szko-

lenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy polegające na : 

1) rozpowszechnianiu ofert związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnospraw-

nych w formie ulotek i broszur informacyjnych oraz w internecie; 

2) promowaniu wśród pracodawców zatrudniania osób niepełnosprawnych; 

3) wspieraniu i prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych 

uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowied-

niego zawodu poprzez podjęcie starań idących w kierunku utworzenia punktu infor-

macyjnego umożliwiającego osobom niepełnosprawnym ustalenie ich kwalifikacji, 

doświadczenia zawodowego, uzdolnień i zainteresowań, 

4) organizowaniu szkoleń zawodowych i przekwalifikowań dla osób niepełnosprawnych; 

5) współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej; 

6) zawieraniu umów z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne w ramach 

przystosowań bądź wyposażenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; 

7) udzielaniu osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospo-

darczej bądź rolniczej. 
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8) podjęciu starań w sprawie utworzenia zakładu aktywności zawodowej. 

 

3. Zadaniem Programu w zakresie edukowania społeczeństwa w kierunku przeciwdziałania 

niepełnosprawności i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnie-

niem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jest: 

1) systematyczne dokonywanie rozeznania w zakresie liczby dzieci i młodzieży niepeł-

nosprawnej wymagających odmiennego procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

2) uświadamianie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ich praw i obowiązków; 

3) podjęcie działań mających na celu zrozumienie problemu bycia osobą niepełnospraw-

ną; 

4) wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem imprez integracyjnych, zagwaran-

towanie niezbędnych warunków do przeprowadzenia  poszczególnych imprez; 

5) wspieranie różnych form edukacji dorosłych osób niepełnosprawnych. 

 

4. Zadaniem Programu w zakresie integracji działań organizacji pozarządowych z działaniami 

samorządu lokalnego, jest: 

1) upowszechnienie znaczenia organizacji pozarządowych w działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, organizowanie i współorganizowanie konferencji, sympozjów i 

spotkań władz samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi; 

2) rozpowszechnienie informacji o działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób 

niepełnosprawnych w prasie lokalnej i mediach; 

3) współdziałanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 

organizacjami pozarządowymi; 

 

 

      Rozdział III 

    Realizatorzy Programu i ich kompetencje 

     § 5 
 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:  

1) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych; 

2) aktualizuje i realizuje, zgodne ze strategią województwa, powiatowe programy działań 

na rzecz, osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
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oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

3) podejmuje działania zmierzające do ograniczania skutków niepełnosprawności; 

4) dofinansowuje w części koszty tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej; 

5) rozpatruje wnioski kwalifikacyjne i dofinansowuje uczestnictwo w turnusach rehabili-

tacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; 

6) dofinansowuje sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych; 

7) dofinansowuje zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środ-

ki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym; 

8) dofinansowuje likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicz-

nych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

9) dofinansowuje zadania dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

poprzez: 

a) turnusy rehabilitacyjne, 

b) likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 

c) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocni-

cze, 

d) sport, kulturę, turystykę i rekreację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w postaci 

min. zajęć rehabilitacyjno-usprawniających np. na pływalni.  

 

2. Powiatowy Urząd Pracy: 

1) opracowuje we współpracy z Powiatowym Centrum, samorządem lokalnym program 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrud-

niania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 

2) współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej; 

3)  współpracuje z organami rentowymi; 

4) współpracuje z właściwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny i kontroli 

miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 

5) prowadzi pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 

ich szkolenie oraz przekwalifikowanie; 

6) kieruje osoby niepełnosprawne, które wymagają specjalistycznego programu szkole-

nia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkolenio-

wo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 
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7) prowadzi doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności go-

spodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne; 

8) inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub 

innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrud-

nieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. 

3. Starosta:  

1) udziela pożyczki osobie niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

lub rolniczej do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; 

2)  umarza pożyczkę, na wniosek pożyczkobiorcy, do wysokości 50%, pod warunkiem 

prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 mie-

sięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy; 

3)  w przypadku uzasadnionym trudną sytuacja materialną lub losową dłużnika może od-

roczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty lub umorzyć spłatę w części 

albo w całości, jeżeli pożyczka stała się wymagalna; 

4)  dofinansowuje do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego 

na kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej prowadzonej przez osoby 

niepełnosprawne; 

5)  zwraca pracodawcom koszty poniesione w związku z przystosowaniem tworzonych 

lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszu-

kujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, skierowanych przez powiatowy 

urząd pracy; 

6)  podejmuje starania w sprawie utworzenia zakładu aktywności zawodowej; 

7)  refunduje pracodawcom koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.; 

8)  powołuje członków powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych; 

9)  po uzyskaniu zgody wojewody powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orze-

kania o niepełnosprawności oraz przedkłada wojewodzie informacje o realizacji zadań. 

4. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych: 

1) określa zadania, na które, przeznacza środki przyznane przez Państwowy Fundusz Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

2)  inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób nie-

pełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, 

3)  opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

4)  ocenia realizację programów, 

 



 8

5)  opiniuje projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem 

ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

5. Zarząd Powiatu przedstawia Prezesowi Zarządu PFRON sprawozdania rzeczowo fi-

nansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków. 

 

             Rozdział IV 

      Postanowienia końcowe 

       § 6 

1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został opracowany w 

oparciu o dane statystyczne opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Główny Urząd Statystyczny, diagnozę środowiska oraz analizę materiałów zebranych od 

gminnych jednostek samorządowych, instytucji i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

      W celu opracowania Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych   

      na lata 2007-2010 przyjęto do analizy min. następujące dane: 

  1) Powiat Brodnicki zamieszkuje 75 780 mieszkańców, z tego wg opublikowanych  

              danych statystycznych GUS sporządzonych na podstawie Narodowego Spisu    

   Powszechnego z 2002 r. -11 266 osób to osoby niepełnosprawne, liczba osób  

             w wieku 15 lat i więcej w powiecie – wg GUS – 61 568, wskaźnik częstości   

              niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku powyżej 15 lat – wg GUS- 

             18,5%,  województwie kujawsko-pomorskim procent osób  niepełnosprawnych  

             wynosi 13,4% w (dane z roku 2004),  

2) Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności wydał w roku 2005 - 1 976   

orzeczeń, natomiast w roku 2006 – 1 872 orzeczenia, 

 3) W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych w roku 2005 było  176 osób  

              niepełnosprawnych, natomiast w roku 2006- 166 osób niepełnosprawnych. 

 4) W Powiecie Brodnickim funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, w którego 

 to  zajęciach uczestniczy 45 osób.  

 

 5) Informacje z Ośrodków Pomocy Społecznej- liczba osób korzystających z pomocy 

             w roku 2006 – 1 032 osoby.  
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      Powiatowy Program określa zagadnienia dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej, 

edukacji społeczeństwa  idące w kierunku przeciwdziałania niepełnosprawności i dyskrymi-

nacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz integracji działań 

organizacyjni pozarządowych z działaniami samorządu lokalnego. 

 Analizując sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz tych, które dopiero 

będą poszukiwały pracy stwierdza się, że osoby niepełnosprawne oczekują w szczególności 

na uzyskanie porad zawodowych na temat oceny ich kwalifikacji i przydatności na obecnym 

rynku pracy. W trakcie rozmowy istotne jest, aby pokierować osoby niepełnosprawne do  

odpowiednich instytucji służących pomocą niepełnosprawnym, a w przypadku braku kwalifi-

kacji bądź kwalifikacji niewystarczających do podjęcia pracy wskazać im odpowiednie szko-

lenie. 

Dlatego podkreślić należy konieczność zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnej in-

formacji o możliwościach szeroko rozumianej rehabilitacji zawodowej. Ponadto można bę-

dzie stworzyć bazę danych na temat osób, które będą chciały podjąć zatrudnienie, co ma zna-

czenie podczas tworzenia miejsc pracy oraz dalszej kwalifikacji do zakładu aktywności za-

wodowej.             

      Ważnym miejsce w Programie zajmuje rehabilitacja dzieci i młodzieży, i tak aby wspierać 

proces rehabilitacji w/w należałoby szczególną uwagę zwrócić na polepszenie ich kondycji 

fizycznej oraz intelektualnej poprzez dostosowaną do ich możliwości edukację oraz zajęcia 

rehabilitacyjno-usprawniające np. na pływalni.       

Głównym założeniem Programu jest  stworzenie osobom niepełnosprawnym, zarówno doro-

słym jak i dzieciom możliwości korzystania w pełni z dóbr społeczno-ekonomicznych powia-

tu. 

2. Realizacja Programu odbywać się będzie w oparciu o wykaz projektów stanowiących  

załącznik do Programu. 

3. Wysokość środków na realizację Programu określone są każdego roku w budżecie powia-

tu brodnickiego. 

4. Tryb i sposób sprawozdania z realizacji Programu określa Zarząd Powiatu. 
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