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WSTĘP 

 

W Polsce rozmiar niepełnosprawności określa się na podstawie badań ankietowych 

ludności przeprowadzanych przez GUS. W badaniach tych identyfikuje się osoby posiadające 

orzeczenie prawne potwierdzające niepełnosprawność (kryterium prawne) oraz osoby nie 

posiadające takiego orzeczenia, ale zaliczane w statystyce do osób niepełnosprawnych na 

podstawie samooceny zdolności wykonywania podstawowych czynności Ŝyciowych 

(kryterium biologiczne).  

Ostatnie pełne dane o rozmiarze niepełnosprawności, uwzględniające osoby 

zamieszkałe w zarówno w gospodarstwach domowych jak i zbiorowych, pochodzą 

z Narodowego Spisu Powszechnego z 1988 r. Kolejne takie dane dostępne będą dopiero 

z kolejnego Narodowego Spisu Powszechnego, który będzie miał miejsce w 2002 r. 

Aktualne informacje o rozmiarze niepełnosprawności pochodzą z reprezentacyjnych badań 

ankietowych i dotyczą jedynie osób zamieszkałych w gospodarstwach domowych.  

Ostatnie dane uwzględniające zarówno dzieci jak i osoby w wieku 15 lat i więcej 

pochodzą z ankietowego badania stanu zdrowia ludności Polski przeprowadzonego przez 

GUS w 1996 r. Z badania tego wynika, Ŝe w gospodarstwach domowych było wówczas ok. 

5430 tys. osób niepełnosprawnych czyli 14,3% ogółu ludności. Według tego badania było w 

Polsce 288,1 tys. dzieci niepełnosprawnych (czyli 3,3 % dzieci w tym wieku) i 5142 tys. osób 

niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej (czyli 17,5% osób w tym wieku). Osoby 

niepełnosprawne prawnie stanowiły wówczas około 80% ogółu osób niepełnosprawnych, 

przy czym prawne potwierdzenie niepełnosprawności posiadało 75% niepełnosprawnych 

dzieci i 85% osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. 

Obecnie głównym źródłem informacji o rozmiarze niepełnosprawności jest cykliczne 

badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), w którym identyfikuje się jedynie osoby 

niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej. Według badania BAEL zarówno liczba 

osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej jak i częstość niepełnosprawności 

były w ostatnich kilku latach - do I kwartału 2000 r. - względnie stabilne: liczba osób 

niepełnosprawnych oscylowała wokół 4,5 mln a wskaźnik niepełnosprawności wokół 15%.  

Szczegółową strukturę środowiska osób niepełnosprawnych  w mieście i gminie Krapkowice 
na tle powiatu, pokazuje poniŜsza tabela. 



 4 

 

Lp. Kategorie/instytucje 

 

Og. Liczba  
w powiecie 

Krapkowickim 

Og. Liczba 
 w  mieście i gminie 

Krapkowice 

 1. Ludność ogółem: 72.338 25.484 
2. W tym: osoby niepełnosprawne             - ogółem: 1.031 434 
3. W tym:                                               - męŜczyźni 409 149 
4.                                                           - kobiety 518 254 
5.                                                           - dzieci do lat 16 104 31 
6. Osoby niepełnosprawne pracujące -  ogółem: 31 X 
7. W tym:                                       - w zakładach pracy chronionej  14 X 
8.                                                  - w zakł. aktywności zawodowej - X 
9.                                                  - na otwartym rynku pracy 16 X 
10.                                                  - prowadzący działalność gosp. 1 X 
11. Osoby niepełnosprawne bezrobotne 71 15 
12. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 55 11 
13. Osoby niepełnosprawne w wieku 16 lat i więcej ogółem: 976 403 
14. W tym:  -ze znacznym stopniem niepełnosprawności 360 117 
15.             - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 322 155 
16.             - z lekkim stopniem niepełnosprawności 294 131 

 INSTYTUCJE WSPARCIA   
17. Ośrodki pomocy społecznej 5 1 
18. Domy pomocy społecznej 1 1 
19. Domy środowiskowego wsparcia 1 1 
20. Organizacje pozarządowe działające na rzecz niepełnosprawnych 8 4 

 EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEśY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   
21. Przedszkola              - ogółem: 46 7 
22.                    W tym  - z oddziałami integracyjnymi: 1 1 
23.                                - specjalne - - 
24. Szkoły podstawowe   - ogółem: 34 7 
25.                   W tym   - z oddziałami  integracyjnymi: 2 1 
26.                                - specjalne 1 - 
27. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – ogółem: 10 2 
28.                   W tym   - z oddziałami  integracyjnymi: 1 - 
29.                                - specjalne 1  

 CHRONIONY RYNEK PRACY   
30. Zakłady pracy chronionej 1  
31. Zakłady aktywności zawodowej - - 
32. Warsztaty terapii zajęciowej 1 1 

 

(Źródło: Karta gminy, karta powiatu stan na rok 2000, obejmuje głównie osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej) 

 
 
 
      Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych to ogół działań podmiotów 
publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych , mających na celu tworzenie 
ogólnych warunków pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich 
dziedzinach Ŝycia gospodarczego i społecznego, umoŜliwiającego im pełną integrację ze 
społeczeństwem. Tak określona polityka społeczna odnosi się zarówno do szczebla 
regionalnego jak i lokalnego. 
     W odniesieniu do gminy Krapkowice, liczba osób niepełnosprawnych wynosi 434. 
Uwzględniając rodziny i krewnych tych osób, moŜna ocenić Ŝe krąg osób, który moŜe 
odczuwać skutki niepełnosprawności swoich bliskich moŜe wzrosnąć do ponad tysiąca. 

NaleŜy w tym miejscu wskazać, Ŝe statystyki gminne dość zasadniczo odbiegają od 
standardów przyjętych w GUS. Przeświadczać to moŜe, z jednej strony o nie do końca 
rozpoznanym środowisku osób niepełnosprawnych, z drugiej zaś, o niepełnej ofercie  usług 



 5 

 

społecznych, w ramach których następowałoby pełne ewidencjonowanie osób 
niepełnosprawnych. 

Rozmiar i charakter konsekwencji w powyŜszych wymiarach nie ogranicza się jedynie 
do problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin , wywołuje m. innymi takŜe wymierne 
skutki społeczne w skali całej społeczności lokalnej , powoduje konieczność utrzymywania 
szeregu instytucji,  oraz potrzebę inicjowania i realizowania wielu nowych  działań , które 
minimalizowałyby skutki zjawiska.  
     Istotnym i zasadnym staje się zatem opracowanie (a następnie sukcesywne wdraŜanie) 
długofalowego programu samorządu, dotyczącego poprawy   warunków   Ŝycia społecznego i   
zawodowego  osób    niepełnosprawnych na terenia miasta i gminy Krapkowice.   
 

Na terenie gminy Krapkowice funkcjonują dwie specjalistyczne placówki, których 
działalność ukierunkowana jest na osoby niepełnosprawne. Są to; Środowiskowy Dom 
Samopomocy (dzieci) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej (młodzieŜ i osoby dorosłe). 
Placówki te zabezpieczają część potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wskazać 
jednak naleŜy, Ŝe brak jest odpowiedniego ośrodka dającego zatrudnienie tej kategorii 
pracowników. DuŜy obszar problemów osób niepełnosprawnych pokrywa działalność 
zawodowych słuŜb socjalnych zlokalizowanych w strukturach samorządu gminy i powiatu tj. 
OPS oraz PCPR. 
Szpital w Krapkowicach zabezpiecza wczesną diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami 
neurologicznymi. W obszarze słuŜby zdrowia działają teŜ specjalistyczne gabinety 
rehabilitacyjne. W szkołach podstawowych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna i inne 
zajęcia kompensacyjne. 
 
 
 
Podstawowe akty prawne 
 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stosownych do ich moŜliwości i potrzeb 
warunków socjalno-bytowych reguluje szereg aktów prawnych państwowych 
i międzynarodowych, począwszy od Konstytucji RP, w której w art. 68, ust.3 czytamy: 
„Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom , 
kobietom cięŜarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 

Zaś art.69 stanowi: ”Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, 
zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz 
komunikacji społecznej”. 

Szczegółowym aktem państwowym w tej dziedzinie jest takŜe Uchwała Sejmu RP z 
dnia 1 sierpnia 1997 r. zawierająca Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. 
 Na gruncie międzynarodowym natomiast funkcjonują „Standardowe zasady 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”, przyjęte na 48 sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu 22 grudnia 1993 r. 
Celem tych zasad jest zagwarantowanie wszystkim osobom niepełnosprawnym, jako 
członkom swoich społeczności, moŜliwości korzystania z tych samych praw i obowiązków, 
przysługujących pozostałym obywatelom. 
 Sytuację dzieci niepełnosprawnych reguluje Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. W art. 23 
Konwencji czytamy m.in.: „Państwa – Strony uznają, Ŝe dziecko psychicznie lub fizycznie 
niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego Ŝycia w warunkach 
gwarantujących mu godność, umoŜliwiających osiągnięcie niezaleŜności oraz ułatwiających 
uczestnictwo dziecka w Ŝyciu społeczeństwa. 
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 Przywołanie w tym miejscu podstawowych aktów prawnych określających 
powinności władz publicznych wobec osób wymagających specjalnej troski, znajduje 
szczególne uzasadnienie w sytuacjach, w których sprawowanie tych powinności napotyka na 
istotne zagroŜenia. 

PRIORYTETY 

Niniejszym określa się główne priorytety uwzględniające poniŜsze obszary działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, mających wpływ na zapewnienie im Ŝyciowej i ekonomicznej 
niezaleŜności i moŜliwość uczestnictwa na zasadach równości w Ŝyciu społeczności lokalnej. 
Wypełnienie tych obszarów odbywać powinno się poprzez:  

1. Określenie indywidualnych potrzeby osób, wynikających z faktu niepełnosprawności, 
wieku, sytuacji rodzinnej itp. - podejmowanie działań umoŜliwiających dostęp do:  

a. opieki i informacji medycznej oraz rehabilitacji i pomocy terapeutycznej,  
b. pomocy w Ŝyciu codziennym,  
c. sprzętu umoŜliwiającego mobilność i komunikację z otoczeniem (zaopatrzenie 

w niezbędne pomoce techniczne, w tym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze), 
d. pomocy w uzyskaniu niezbędnych środków egzystencji.  
e. Pomoc udzielana na tym etapie musi być całkowicie zindywidualizowana i zróŜnicowania 

w zaleŜności od potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

2. Pomoc w funkcjonowaniu w najbliŜszym otoczeniu - w domu i rodzinie - działania w tym 
zakresie obejmują:  

a. pomoc osobie niepełnosprawnej i rodzinie w rozwiązywaniu problemów dnia 
codziennego, równieŜ przez rozwijanie pozainstytucjonalnych form pomocy i wsparcia tj. 
tworzenie pozainstytucjonalnej sieci usług socjalnych w oparciu o społeczność lokalną 
(np. wolontariat), wspieranie rozwoju nieformalnych grup środowiskowego wsparcia tj. 
grup osób, które łączy wspólny problem, itp.,  

b. likwidację barier (architektonicznych i w komunikowaniu się) w obrębie mieszkań, 
odpowiednie wyposaŜenie mieszkania w celu zapewnienia maksymalnej samodzielności 
osoby niepełnosprawnej w jego obrębie, stworzenie moŜliwości wykorzystania własnego 
domu jako miejsca pracy, moŜliwość zamiany mieszkania, niezbędną pomoc 
organizacyjno prawną w zakresie dostosowania mieszkań itp. 

3. Funkcjonowanie w społeczności lokalnej – podejmowanie działań, które obejmą:  

a. stworzenie dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej moŜliwości kształcenia się na równi 
z pełnosprawnymi rówieśnikami na wszystkich poziomach nauczania; zapewnienie 
moŜliwości nauki i rozwoju w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,  

b. stworzenie moŜliwości zatrudnienia, przede wszystkim na otwartym rynku pracy lub gdy 
tego wymaga stopień i rodzaj niepełnosprawności - w warunkach chronionych,  

c. likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się w 
obiektach uŜyteczności publicznej,  

d. dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
(dostosowanie taboru, organizacja transportu specjalnego, wyznaczenie miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych kierowców itp.),  
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e. wyrównanie szans w zakresie moŜliwości spędzania wolnego czasu, tj. zapewnienie 
dostępu do ogólnej infrastruktury (obiektów kulturalnych, sportowych, wypoczynkowych, 
rozrywkowych itp.),  

f. ułatwienie kontaktów społecznych, zapobieganie izolacji poprzez zapewnienie 
moŜliwości uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej.  

 

Cel programu i metody działania 

     Osiowym załoŜeniem programu , jest wdraŜanie  tzw. „idei niezaleŜnego Ŝycia”   
polegającej na tym , Ŝe osoba niepełnosprawna sama decyduje o tym, kiedy, gdzie i przez 
kogo będzie niesiona pomoc związana  z istnieniem niepełnosprawności. WyraŜa się to  
w inicjowaniu i promowaniu  działań lokalnych , których efektem będzie stworzenie sytuacji , 
w której człowiek niepełnosprawny będzie posiadał moŜliwość wyboru usług niezbędnych do 
codziennej egzystencji, jak równieŜ  moŜliwość wyboru w innych dziedzinach Ŝycia: 
w edukacji, zatrudnieniu, mieszkalnictwie, polityce, kulturze itd.  
Aby taki stan osiągnąć naleŜy budować gminny system działań opiekuńczo – pomocowych 
wobec osób niepełnosprawnych.  SłuŜyć temu powinny : 
• faktyczne wdroŜenie zasady subsydiarności , której efektem winna być optymalizacja 
róŜnych form organizacji świadczeń socjalnych na terenie gminy. 

• wynikające z powyŜszego  kontraktowanie organizacji pozarządowych w zakresie 
powierzania zadań własnych samorządu z zakresu polityki społecznej (w tym 
niepełnosprawności) 

• skoordynowane planowanie na poziomie gminy, z planami  powiatu i województwa 
• współfinansowanie przez samorząd gminy projektów o charakterze lokalnym 
•  pełne rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb szkoleniowych ukierunkowanych na osoby 
niepełnosprawne oraz środowisko pracowników socjalnych i wolontariatu 

• zwiększenie moŜliwości kontrolowania i oceny prowadzonych działań, stosując analizę 
jakości uzyskanych rezultatów 

• zaangaŜowanie wszystkich podmiotów w budowaniu  systemu wsparcia ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocy i wsparcia osobom opiekującym się niepełnosprawnymi . 

 
 

CELE STRATEGICZNE NA LATA 2002 - 2010 
 

1. Środowisko (otoczenie) 
� zmniejszanie barier funkcjonalnych i architektonicznych w tym : 

• dostępu do dóbr i usług umoŜliwiających pełne uczestnictwo w Ŝyciu 
społecznym 

• dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację 
społeczną 

• dostępu do informacji 
• moŜliwości komunikacji międzyludzkiej 
• dostępu do urzędów i obiektów uŜyteczności publicznych , 
• swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 

transportu 
� rozwijanie usług pomocniczych zwiększających niezaleŜne uczestnictwo 

w Ŝyciu publicznym,  społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, 
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rekreacji oraz  turystyce w zaleŜności od indywidualnych zainteresowań 
i potrzeb, 

2. Dochód , utrzymanie i zabezpieczenie społeczne 
� zapewnienie równych szans w uzyskiwaniu dochodu , utrzymania się z niego 

oraz uzyskania zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność 
ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności , jak 
równieŜ uwzględnianie tych kosztów w systemie podatkowym   

� zapewnienie odpowiednich świadczeń i usług słuŜących zapobieganiu, 
rehabilitacji i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w ramach 
systemu pomocy społecznej , bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

3. Oświata i kształcenie 
� Uwzględnienie zasad organizowania usług oświatowych dla 

niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych. Usługi te powinny być:  
• zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb tych osób , 
• łatwo dostępne w miejscu zamieszkania lub moŜliwe do przebycia bez 

korzystania z komunikacji ,  
• powszechne dla osób niepełnosprawnych i  na poziomie nie gorszym niŜ 

dla innych uczniów , 
• oferujące szeroki wybór moŜliwości dostosowany do specjalnych potrzeb 

� zapewnienie warunków sprzyjających integracji w procesie nauczania jak 
równieŜ do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej 

� stymulowanie aktywności rodziców lub w razie potrzeby takŜe innych 
członków rodziny i przygotowanie ich do współuczestnictwa i pomocy w 
procesie kształcenia ich dziecka lub innego członka rodziny 

4. Zatrudnienie 
� umoŜliwienie zatrudnienia , które ułatwia integrację w środowisku 
� współpraca z pracodawcami w zakresie : 

• polityki rekrutacyjnej 
• bezpieczeństwa środowiska pracy 
• przystosowania stanowisk pracy i metod pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
 

5. Rekreacja 
� zapewnienie moŜliwości korzystania z restauracji, kina, bibliotek, placówek 

wypoczynkowych , terenów rekreacyjnych , hoteli 
 

6. Kultura 
� stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do wykorzystania ich 

potencjału twórczego , artystycznego i intelektualnego. Przewidywane efekty 
działań  w tym zakresie winny obejmować , prócz naturalnych korzyści wobec 
środowiska osób niepełnosprawnych  równieŜ, szeroko pojęte, wzbogacenie 
świadomości społecznej osób pełnosprawnych. 

7. Sport 
� Zachęcanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu i zapewnienie im 

odpowiednich urządzeń i takiej organizacji , aby mogły w nim uczestniczyć. 
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ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NA LATA 2002 - 2005 

1. Równy dostęp do infrastruktury rehabilitacyjnej. 
 

Podstawowym załoŜeniem tego punktu programu jest niwelowanie dysproporcji 
występujących pomiędzy poszczególnymi miejscowościami naszej gminy w zakresie 
dostępności do infrastruktury rehabilitacyjnej, ze  szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich. 

 
 

METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 
PoniewaŜ nie jest do końca rozpoznane środowisko osób niepełnosprawnych, konieczne 

jest przeprowadzenie szczegółowych badań, a następnie dokonywanie bilansu potrzeb tych 
osób. Istotna jest teŜ analiza przydziału i wydatkowania środków przez słuŜby powiatu, oraz 
okresowe oceny stanu i potrzeb w zakresie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych. 

Wymienione przedsięwzięcia na poziomie gminy i powiatu spowodować powinny 
określenie pełnej diagnozy środowiskowej, co skutkować powinno wystąpieniami przez 
samorząd do PFRON z projektami  konkretnych przedsięwzięć na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

 
2. Adaptacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin do sytuacji i warunków zaistniałych 
na skutek niepełnosprawności. 
 

Dla realizacji tego zamierzenia istniejące placówki powinny podjąć współpracę z 
psychoterapeutami zajmującymi się przezwycięŜaniem nastawień ludzi dotkniętych 
niepełnosprawnością wobec problemów Ŝycia codziennego. 
Program pomocy psychologicznej dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych 
uwzględniający kształtowanie odporności psychicznej i umiejętności skutecznego korzystania 
z przysługujących uprawnień w kontaktach z instytucjami i organizacjami, doprowadzić 
powinien do przyswojenia najwłaściwszego, kreatywnego podejścia do rehabilitacji 
zdrowotnej i społecznej przez zainteresowane osoby. 
Rezultatem realizacji tego programu powinno być wzmocnienie motywacji 
w przezwycięŜaniu trudności i obciąŜeń psychicznych. 

 
 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 

Dofinansowanie placówek realizujących programy pomocowe na rzecz osób 
niepełnosprawnych przez PFRON. 
Współpraca ośrodków pomocy społecznej, PCPR, oraz placówek rehabilitacyjnych 
w realizacji programu pomocy psychologicznej. 
 
3. Prowadzenie rehabilitacji wczesnej, kompleksowej i dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb. 
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Przez wczesną rehabilitację rozumieć naleŜy podjęcie działań rehabilitacyjnych 
bezpośrednio po wystąpieniu przyczyny niepełnosprawności. Szczególnie istotne znaczenie 
posiada ona w przypadkach porodów z grupy ryzyka. 
Natomiast rehabilitacja kompleksowa oznacza pojęcie rehabilitacji medycznej, 
psychologicznej, społecznej i prób dostosowania do nowego zawodu. 

 
 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 
Współpraca z samorządem powiatu, w zakresie dostosowania placówek medycznych 

będących w gestii samorządu, specjalizujących się w diagnostyce okołoporodowych 
uszkodzeń mózgu, w leczeniu i rehabilitacji chorób układu krąŜenia oraz narządu ruchu pod 
kątem prowadzenia wczesnej rehabilitacji medycznej i społecznej. 

 
4. RóŜnicowanie działań rehabilitacyjno-opiekuńczych. 
 

Ze względu na zróŜnicowanie rodzajów schorzeń, liczebność poszczególnych 
populacji oraz ich połoŜenie socjalne zastosować naleŜy szczegółowe programy 
rehabilitacyjne przy udziale organizacji pozarządowych mających doświadczenie w 
działaniach na rzecz tych środowisk. 
 
 
      METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 

Opracowywanie indywidualnych programów, dokonywanie wyboru ich realizatorów oraz 
zlecanie im zadań wraz z dofinansowaniem. Szczególnego znaczenia nabiera tu rola 
organizacji pozarządowych oraz ich współpraca z kasą chorych oraz Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 
 
5. Prowadzenie indywidualnych programów pomocy socjalnej. 
       
      Skuteczność rehabilitacji moŜe zostać osiągnięta tylko w oparciu o stosowanie 
programów  indywidualnych, co sprzyja takŜe racjonalnemu wydatkowaniu środków. 

 
 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 

Upowszechnianie metodologii słuŜącej opracowywaniu i realizacji indywidualnych 
programów pomocy m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla kadry zajmującej się 
rehabilitacją.  
Realizacja indywidualnych programów pomocowych winna opierać się na współpracy 
między innymi słuŜb pomocy społecznej, ŚDS, WTZ, ze słuŜbą zdrowia oraz ośrodkami 
rehabilitacyjnymi z terenu województwa. 
 
5. Rozszerzanie zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
       
      Zadanie to podyktowane jest przede wszystkim koniecznością wzbogacenia oferty 
rehabilitacyjnej ze względu na niewystarczającą infrastrukturę instytucjonalną w gminie 
Krapkowice. Szczególnego znaczenia nabiera potrzeba zainicjowania powstania Zakładu 
Aktywności Zawodowej i pracy chronionej. 
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METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 
- docelowe utworzenie ZAZ, 
- organizacja szkoleń z zakresu rehabilitacji społecznej, 

 
6. Integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych. 
 

Integracja środowisk moŜe odbywać się zarówno w drodze modelowania 
instytucjonalnego jak i tworzenia klimatu do powstawania samopomocowych grup wsparcia. 

PoniewaŜ jednak organizacje pozarządowe są naturalnym partnerem samorządu w 
realizacji niniejszego programu, waŜne staje się zapewnienie im zarówno pomocy 
organizacyjnej jak równieŜ pomocy w wymianie doświadczeń.  

 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 

Zlecanie zadań w ramach realizacji programów szczegółowych przy współpracy z PFRON. 
 

6. Rozwój twórczości artystycznej i ruchu sportowego osób niepełnosprawnych. 
      
      Rzadko która dziedzina Ŝycia społecznego stwarza tak dobre i sprzyjające warunki do 
wzbogacania osobowości, przezwycięŜania barier psychicznych i integracji ze 
społeczeństwem, jak sport i kultura. Zwłaszcza twórczość artystyczna ze względu na 
nieporównanie większy dostęp osób niepełnosprawnych do warsztatu twórczego umoŜliwia 
pełną ekspansję osobowości, likwidując stany napięć spowodowane ograniczeniami 
sprawności. 
Aktywność artystyczna i sportowa jest swoistą terapią, pomagającą odzyskiwać równowagę 
psychiczną, rozładowywać napięcia, przezwycięŜać frustracje, depresje, konflikty 
wewnętrzne i kompleksy. 
Praktyka dowodzi, Ŝe w wielu przypadkach moŜe stanowić nawet źródło utrzymania. 

 
 
 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 

Upowszechnianie i stwarzanie organizacyjnych warunków do uprawiania sportu. 
Prowadzenie rehabilitacji poprzez terapię sztuką w juŜ istniejących placówkach. 
Organizacja targów twórczości osób niepełnosprawnych 

 
 

7. Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych. 
 

Ten punkt programu wymaga najszerzej zakrojonych działań modernizacyjnych na 
terenie  całej gminny. 
Mimo istniejących od pięciu lat podstaw prawnych do realizacji tego najwaŜniejszego 
zadania efekty w tej dziedzinie pozostają daleko w tyle w stosunku do potrzeb i zamierzeń. 
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METODY I FORMY DZIAŁANIA 
 
Sukcesywne usuwanie juŜ istniejących barier architektonicznych w budynkach będących 

w administracji gminy we współpracy z PFRON. 
 
8. Zapewnienie dzieciom dostępu do szkół integracyjnych. 
   
      Celem tego działania jest przede wszystkim wyrównywanie szans dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej w dostępie do oświaty. 
W okresie wyznaczonym przez program naleŜy doprowadzić do utworzenia w gminnych 
szkołach  podstawowej i gimnazjalnych, oddziałów integracyjnych. 

 
METODY I FORMY DZIAŁANIA 

Wytypowanie w uzgodnieniu z dyrektorami, szkół mogących spełnić odpowiednie kryteria 
szkół z oddziałami integracyjnymi, oraz pozyskanie środków z PFRON na likwidację barier 
w tych placówkach oraz realizację odpowiednich programów nauczania. 
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Osoby niepełnosprawne - Prawo 

Likwidacja barier architektonicznych  

Osoby Niepełnosprawne mają prawo do Ŝycia bez barier - m.in. architektonicznych i w 
porozumiewaniu się. W związku z tym zgodnie z art. 9 ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 
1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) nie moŜna ograniczać dostępności obiektów budowlanych 
dla osób niepełnosprawnych. 
 
Likwidacja barier architektonicznych to takŜe odpowiednie dostosowanie przejść dla 
pieszych oraz skrzyŜowań linii kolejowych z drogami publicznymi, zgodnie z wymaganiami 
technicznymi i w sposób pozwalający na stworzenie dogodnych warunków dla ruchu 
pieszych, w tym równieŜ dla osób niepełnosprawnych (rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie. Dz.U. Nr 33, poz.144 z późn. zm.) 
 
 

Uprawnienia w podróŜy 
 
Osobom niepełnosprawnym przysługują szczególne uprawnienia i ulgi w opłatach za 
przejazdy publicznym transportem - ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - Dz.U. Nr 
54, poz. 254). Ustawa ta reguluje uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wykonywanych 
przez PKP, PKS oraz przez innych uprawnionych przewoźników, wykonujących zbiorowy 
przewóz osób powszechnie dostępnymi środkami transportu kolejowego i autobusowego. 
Przepisy te nie mają zastosowania do komunikacji miejskiej. 
 
Przejazdy bezpłatne PKP i PKS - Na podstawie art. 2, do bezpłatnych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego są uprawnione m.in. 
następujące osoby:  

1. przewodnik towarzyszący w podróŜy osobie niewidomej lub ociemniałej oraz opiekun 
towarzyszący inwalidzie I grupy wymagającemu opieki osoby trzeciej,  

2. dzieci i młodzieŜ dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni oraz ich rodzice lub 
opiekunowie; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z 
powrotem. 

 
 
Przejazdy bezpłatne PKP - Do bezpłatnych przejazdów w klasie 2 pociągów osobowych są 
uprawnione następujące osoby:  
  inwalidzi I grupy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  
  inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia.  
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Przejazdy ulgowe PKP - Do ulgi 50%, przy przejazdach w pociągach pospiesznych i 
ekspresowych, są uprawnione następujące osoby:  
  inwalidzi I grupy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  
  inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia,  
  osoby niewidome lub ociemniałe.  
 
 
Do ulgi 50%, przy przejazdach w pociągach osobowych, są uprawnione osoby niewidome lub 
ociemniałe. 
 
Do ulgi 50%, przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 
są uprawnione osoby niewidome lub ociemniałe oraz inwalidzi I grupy. 
 
Do dwóch przejazdów w roku z ulgą 50%, przy przejazdach środkami publicznego transportu 
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, uprawnieni 
są emeryci i renciści oraz ich współmałŜonkowie, na których pobierane są dodatki rodzinne.  
 
 
Dokumenty poświadczające uprawnienia  
 
Dokumenty, poświadczające uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub do korzystania z 
ulg w przejazdach, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów 
poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 101, poz. 516 z późn. zm.). 
 
Dokumentami, poświadczającymi uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego (zgodnie z § 1 
rozporządzenia) są:  

• dla inwalidów wojennych i wojskowych, zaliczonych do I grupy inwalidów lub 
uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji - ksiąŜka inwalidy wojennego 
(wojskowego),  

• dla przewodnika towarzyszącego w podróŜy osobie niewidomej lub ociemniałej - 
jeden z dokumentów osoby niewidomej lub ociemniałej,  

• dla opiekuna towarzyszącego w podróŜy: inwalidzie wojennemu lub wojskowemu I 
grupy, lub uznanemu za niezdolnego do samodzielnej egzystencji; inwalidzie I grupy; 
osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osobie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności - jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji albo osoby niepełnosprawnej,  

Ułatwienia pocztowe 
 
Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub pocztowe o charakterze powszechnym 
mają obowiązek zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych usług co 
najmniej w zakresie określonym przez Ministra Łączności w drodze rozporządzenia (art. 6 
ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności - Dz.U. Nr 117, poz. 564, z późn. zm.). 
Podmioty te muszą zapewniać: 
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1. dostosowanie placówek świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o 
charakterze powszechnym do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie w 
tych placówkach stanowisk przystosowanych do obsługi tych osób,  

2. oznaczenia odpowiednimi piktogramami,  
3. utworzenie słuŜb pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym dla osób niepełnosprawnych,  
4. publikowanie informacji o: 

a. stosowanych przez podmiot ulgach i udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,  
b. aktualnie świadczonych przez podmiot usługach dla osób niepełnosprawnych,  
c. organizacjach, instytucjach i słuŜbach, pośredniczących w świadczeniu usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym. 

 
 
Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczonych usług pocztowych o 
charakterze powszechnym (§ 3 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 21 października 
1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym - Dz.U. Nr 127, poz. 
598), polega w szczególności na:  

1. umieszczaniu skrzynek pocztowych w sposób umoŜliwiający korzystanie z nich 
osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,  

2. doręczaniu osobie niepełnosprawnej, na jej Ŝądanie i bez pobierania dodatkowych 
opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów 
pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem 
skrzynki do doręczania korespondencji oraz bez konieczności odbierania przesyłek w 
placówce oddawczej, z zastrzeŜeniem ust. 2,  

3. przyjmowaniu przez listonosza od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconej 
zwykłej przesyłki listowej. 

Uprawnienia, o których mowa w pkt 2 i 3, przysługują osobie niepełnosprawnej z 
uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego 
albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej. 
 
 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy i w miejscu pracy 

I. Osoby niepełnosprawne w urzędzie pracy 
 
Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się do powiatowego urzędu pracy o pomoc w 
uzyskaniu zatrudnienia, informacji o wolnych miejscach pracy, a takŜe o skorzystanie z 
poradnictwa zawodowego, szkolenia lub przekwalifikowania (§ 7 pkt 6 - rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji, 
szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkich i 
rejonowych urzędów pracy. - Dz. U. Nr 38, poz. 187 z późn. zm.). 
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Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub 
poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu moŜe:  

• korzystać ze szkolenia w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, nauki 
zawodu, przekwalifikowania lub podwyŜszenia kwalifikacji. Szkolenie finansowane 
jest ze środków PFRON i moŜe trwać nie dłuŜej niŜ 36 miesięcy (art. 38 ust. 1 oraz 
art. 40 ustawy);  

• otrzymać poŜyczkę ze środków PFRON (do ustawowo określonej wysokości) na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej (art. 12 ustawy),  

• zostać zatrudniona na stanowisku pracy utworzonym przy udziale środków PFRON 
(art. 26 ustawy). 

 
 
II. Osoby niepełnosprawne w miejscu pracy 
 
Prawem osób niepełnosprawnych w pracy jest ich niezbywalne prawo do niedyskryminacji. 
Zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w 
stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynaleŜność związkową 
(Dz.U. Nr 21, poz. 94). 
 
 
Prawo do skróconego czasu pracy - Osoby niepełnosprawne mają prawo do skróconego 
czasu pracy bez obniŜenia wynagrodzenia (art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ustawy z dn. 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji...). Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie moŜe przekraczać 8 
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - nie moŜe przekraczać 7 godzin na dobę i 35 
godzin tygodniowo. Osoba taka nie moŜe być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach 
nadliczbowych, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu i tych, które otrzymały 
zgodę lekarza ( art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 ustawy). 
 
 
Przerwy w pracy - Osoba niepełnosprawna ma prawo do przerwy w pracy, na gimnastykę 
usprawniającą lub wypoczynek, wynoszącej 30 minut (art. 17 ustawy). 
 
 
Dodatkowy urlop - Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (art. 19 
ustawy).  
 
Osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma równieŜ 
prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 20 ustawy):  

• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,  
• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub 

usprawniających, a takŜe w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego. 
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Uprawnienie do szkolenia zawodowego i przekwalifikowania - Osoba niepełnosprawna 
ma moŜliwość przekwalifikowania lub podwyŜszenia kwalifikacji w ramach szkolenia 
zawodowego organizowanego przez: pracodawcę ( art. 41 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji...), a w przypadku osób niepełnosprawnych będących w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy, przez powiatowy urząd 
pracy (art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji...). Osoba z orzeczeniem 
wydanym przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej 
niezdolności do pracy i celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na 
niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, posiada uprawnienie :  
do renty szkoleniowej przez okres 6 miesięcy - z moŜliwością przedłuŜenia o 30 miesięcy 
 
 
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.  
Dz.U.97.123.776 ustawa 1997.08.27  
 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.  
M.P.97.50.475 uchw. 1997.08.01  
 
Szczegółowe zasady i tryb powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a takŜe szczegółowe zasady 
działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokość ich wynagrodzenia za 
udział w posiedzeniach Rady.  
Dz.U.98.45.276 rozp. 1998.03.26  
 
Organizacja i tryb działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz zasady uczestnictwa w jej pracach ekspertów i przedstawicieli 
organów, organizacji i instytucji, nie reprezentowanych w Radzie, a takŜe wysokość 
wynagrodzenia członków Rady oraz ekspertów i innych osób nie będących członkami Rady 
za udział w posiedzeniach Rady.  
Dz.U.98.99.633 rozp. 1998.07.27  
 
Zlecanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom 
pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i leczniczej.  
Dz.U.99.7.58 rozp. 1999.01.13  
 
Algorytm podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposób przedstawiania 
sprawozdań o wykorzystaniu tych środków.  
Dz.U.99.8.73 rozp. 1999.01.26  
 
Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami 
orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakres ich działania, a takŜe zakres ich 
współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu 
terytorialnego.  
Dz.U.99.8.72 rozp. 1999.01.26  
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Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności, tryb postępowania przy 
orzekaniu oraz zakres, skład i sposób działania zespołów orzekających, a takŜe jednolity wzór 
legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organy uprawnione do jej wystawiania.  
Dz.U.99.9.82 rozp. 1999.01.21  
 
Szczegółowe zasady udzielania, oprocentowanie, spłata i umarzanie poŜyczek dla osób 
niepełnosprawnych.  
Dz.U.98.67.439 rozp. 1998.05.22  
 
Wzory deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. 
Dz.U.98.143.923 rozp. 1998.11.12  
 
Tryb i szczegółowe zasady postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców 
w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.  
Dz.U.98.86.548 rozp. 1998.06.25  
 
Szczegółowe zasady wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.  
Dz.U.98.98.623 rozp. 1998.07.20  
 
Zakłady aktywności zawodowej.  
Dz.U.00.6.77 rozp. 2000.01.21  
 
Wzory informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład 
aktywności zawodowej oraz sposób ich przedstawiania.  
Dz.U.00.65.771 rozp. 2000.07.19  
 
Sposób tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-
rehabilitacyjnych oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich działalnością.  
Dz.U.00.51.613 rozp. 2000.06.06  
 
Szczegółowe zasady udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.  
Dz.U.98.55.356 rozp. 1998.04.24  
 
 

 


