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Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom, oddajemy do ràk czytelników
pierwszà cz´Êç „Poznaƒskiego informatora dla osób niepe∏nosprawnych
i ich rodzin”, którego adresatami sà osoby niepe∏nosprawne i ich przyjacie-
le, opiekunowie, obroƒcy oraz rozmaite stowarzyszenia, fundacje i orga-
nizacje pozarzàdowe funkcjonujàce na terenie miasta Poznania.

Podstawowym celem tego skromnego wydawnictwa jest dostarczenie
informacji tym mieszkaƒcom naszego miasta, którzy potrzebujà szczegól-
nego spo∏ecznego wsparcia i socjalnej pomocy. Mamy nadziej´, ˝e zawar-
te w vademecum informacje pozwolà zainteresowanym osobom niepe∏-
nosprawnym pe∏niej uczestniczyç w ˝yciu spo∏ecznym, stanà si´ cennym
uzupe∏nieniem wiedzy s∏u˝àcej systematycznej poprawie ich warunków
funkcjonowania w naszym mieÊcie, które pragnie byç coraz bardziej przy-
jazne dla ludzi s∏abych, chorych i mniej sprawnych.

Informator prezentuje interpretacj´ aktualnych aktów prawnych
z punktu widzenia uprawnieƒ, ulg i przywilejów, z których mogà korzystaç
osoby z niepe∏nà sprawnoÊcià, dane o poznaƒskich organizacjach i stowa-
rzyszeniach dzia∏ajàcych na rzecz tego Êrodowiska.

Zawiera on równie˝ wykaz zadaƒ realizowanych przez przedstawicie-
li administracji paƒstwowej i samorzàdowej, miejskie jednostki organizacyj-
ne i instytucje, a tak˝e wykaz placówek mogàcych zapewniç wsparcie oso-
bom niepe∏nosprawnym i ich rodzinom.

Mamy nadziej´, ˝e niniejsza publikacja spotka si´ z Paƒstwa dobrym od-
biorem i ˝yczliwym zainteresowaniem. Zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e
jest to pierwszy przewodnik tego rodzaju i dlatego jesteÊmy otwarci na
wszelkie cenne uwagi, sugestie i propozycje co do treÊci i formy zawartych
w nim informacji. Zwracamy si´ wi´c o pomoc do osób bezpoÊrednio za-
interesowanych, ich rodzin i ludzi dobrej woli, aby w przysz∏oÊci informa-
tor uzupe∏niaç i wzbogacaç.

Wszelkie uwagi prosz´ kierowaç na adres:
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznaƒ
Pe∏nomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepe∏nosprawnych
tel. 878 52 22, 851 67 68

Szanowni Paƒstwo
Liczba osób niepe∏nosprawnych w naszym mie-

Êcie oraz ró˝norodnoÊç indywidualnych i spo∏ecz-
nych problemów, jakie powoduje niepe∏na spraw-
noÊç u ludzi, ciàgle wzrasta, co nasuwa refleksj´, ˝e
zbiorowoÊç ta powinna zajmowaç szczególne miej-
sce w polityce pomocowej w∏adz miasta. 

W ostatnich latach dostrzec mo˝na istotny prze-
∏om o charakterze psychospo∏ecznym, przejawiajàcy

si´ zainteresowaniem i zaanga˝owaniem w podejmowaniu dzia∏aƒ ukie-
runkowanych na rozwiàzywanie problemów osób mniej sprawnych.
Dzi´ki niemu spo∏ecznoÊci lokalne majà szans´ stworzenia efektywnego
systemu akceptacji, integracji i normalizacji ˝ycia osób niepe∏nosprawnych
w ró˝nych sferach ich aktywnoÊci ˝yciowej.

W procesach dà˝enia do pe∏nej integracji osób niepe∏nosprawnych
szczególnie wa˝na jest ÊwiadomoÊç wyst´powania szeregu barier utrud-
niajàcych normalne ˝ycie. Obok barier architektonicznych, urbanistycz-
nych, barier zwiàzanych z zatrudnieniem, dostrzec mo˝na bariery psycho-
logiczne i spo∏eczne zwiàzane z oboj´tnoÊcià, niewiedzà, brakiem infor-
macji o mo˝liwoÊciach skutecznego wsparcia i wspomagania.

Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na aktywnoÊç ˝yciowà osób niepe∏-
nosprawnych jest zainteresowanie problemami w∏asnego Êrodowiska, pe∏-
na znajomoÊç przepisów i uregulowaƒ prawnych pozwalajàcych na korzy-
stanie z posiadanych uprawnieƒ, przywilejów i ró˝nych form pomocy. Klu-
czem umo˝liwiajàcym wyzwolenie ró˝nych form aktywnoÊci jest dost´p
do informacji, gdy˝ ich brak stanowi niejednokrotnie przeszkod´ w pe∏-
nym uczestnictwie osób mniej sprawnych w ˝yciu spo∏ecznym i kultural-
nym.

Prezentowana publikacja jest wi´c pierwszym krokiem ku wype∏nieniu
„luki informacyjnej”, która dostrzegana jest w Êrodowisku osób niepe∏no-
sprawnych. 

Jednym z priorytetowych zamierzeƒ polityki spo∏ecznej w∏adz miasta
jest systematyczne dà˝enie do wyrównania szans i stworzenia warunków
do pe∏nego korzystania z przys∏ugujàcych osobom niepe∏nosprawnym
obywatelskich uprawnieƒ.

Ryszard Grobelny

Prezydent m. Poznania

OD REDAKCJI2 3



Organizacje senioralne
Pomoc dzieciom i rodzinie
Pomoc osobom uzale˝nionym 
Wykaz klubów sportowych osób niepe∏nosprawnych dzia∏ajàcych 
w zakresie sportu, turystyki i rekreacji 

Placówki mogàce zapewniç wsparcie osobom niepe∏nosprawnym i ich
rodzinom

Warsztaty Terapii Zaj´ciowej
Dzienne Domy Pomocy Spo∏ecznej
Domy Pomocy Spo∏ecznej
Ârodowiskowe Domy Samopomocy
Placówki opiekuƒczo-wychowawcze
Hospicja
OÊrodki Adopcyjno-Opiekuƒcze
Wa˝ne telefony

Wykaz adresów wybranych stron internetowych 

UWAGA:
1. Informator nie stanowi êród∏a prawa.
2. Informator przedstawia stan prawny na dzieƒ 1 sierpnia 2003 r.
3. Przed podj´ciem jakichkolwiek dzia∏aƒ bezwzgl´dnie prosimy

o nawiàzanie kontaktu z odpowiednià jednostkà organizacyjnà.
4. Przy wszelkich zmianach informacji zawartych w informatorze

prosimy o kontakt z Pe∏nomocnikiem Prezydenta Miasta do
spraw osób niepe∏nosprawnych, tel. 878 52 22.

Przedmowa
Od redakcji
Karta Praw Osób Niepe∏nosprawnych
Najwa˝niejsze zadania administracji paƒstwowej i samorzàdowej wobec
osób niepe∏nosprawnych

Administracja Wojewody
Samorzàd Województwa – Urzàd Marsza∏kowski
Administracja Prezydenta Miasta 

Zadania finansowane przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe∏nosprawnych 
Miejskie jednostki organizacyjne dzia∏ajàce na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych

Wydzia∏ Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych Urz´du Miasta
Pe∏nomocnik Prezydenta Miasta do spraw osób niepe∏nosprawnych
OÊrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych 
Miejski Zespó∏ do spraw Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci
Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie 

Uprawnienia i ulgi przys∏ugujàce osobom niepe∏nosprawnym
O tym powinieneÊ pami´taç 
JeÊli pracujesz
JeÊli poszukujesz pracy
Po˝yczka na dzia∏alnoÊç gospodarczà lub rolniczà 
Komunikacja miejska na teranie miasta Poznania 
PKP i PKS 
Abonament za u˝ywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych 
Na poczcie
Telefon
Parkowanie w pobli˝u miejsca zamieszkania
Niestosowanie si´ do niektórych znaków drogowych
Karta parkingowa
Identyfikator kierowcy pojazdu
Podatki lokalne
Muzeum
Urz´dy
Op∏aty paszportowe
Ubezpieczenia

Poznaƒskie organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na rzecz osób 
niepe∏nosprawnych

Wykaz stowarzyszeƒ, zwiàzków i fundacji dzia∏ajàcych 
na rzecz osób niepe∏nosprawnych
Pomoc materialna i poradnictwo
Pomoc osobom bezdomnym
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I
NAJWA˚NIEJSZE ZADANIA

ADMINISTRACJI PA¡STWOWEJ
I SAMORZÑDOWEJ WOBEC

OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

I.
ADMINISTRACJA WOJEWODY

II. 
SAMORZÑD WOJEWÓDZTWA 
– URZÑD MARSZA¸KOWSKI

III. 
ADMINISTRACJA PREZYDENTA MIASTA

KARTA PRAW OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH
(M.P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475)

W dniu 1 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwali∏ KART¢ PRAW
OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH. Jest ona jednym z podstawowych dokumentów
dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych. Karta jest aktem ogólnym. Nie jest êród∏em
prawa, nie gwarantuje konkretnych uprawnieƒ, mo˝na jednak powo∏ywaç si´ na nià
jako oficjalny akt uchwalony przez Sejm RP.

Dokument ten podkreÊla prawa osób niepe∏nosprawnych do ˝ycia w Êwiecie po-
zbawionym przejawów dyskryminacji, w warunkach przyjaznych i dostosowanych do
ograniczeƒ, jakie niesie niepe∏na sprawnoÊç. 

Karta Praw Osób Niepe∏nosprawnych zawiera katalog dziesi´ciu praw, wskazujàc
najwa˝niejsze obszary, w których nale˝y podjàç dzia∏ania.

Sejm stwierdza prawo osób niepe∏nosprawnych do:

I. Dost´pu do dóbr i us∏ug umo˝liwiajàcych pe∏ne uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecz-
nym.

II. Dost´pu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edu-
kacji leczniczej, a tak˝e do Êwiadczeƒ zdrowotnych uwzgl´dniajàcych rodzaj i sto-
pieƒ niepe∏nosprawnoÊci, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
Êrodki pomocnicze, sprz´t rehabilitacyjny.

III. Wszechstronnej rehabilitacji majàcej na celu adaptacj´ spo∏ecznà.
IV. Nauki w szko∏ach wspólnie ze swymi pe∏nosprawnymi rówieÊnikami, jak równie˝

do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej.
V. Pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umo˝li-

wiajàcej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
VI. Pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta∏ceniem i mo˝-

liwoÊciami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i poÊrednictwa, a gdy
niepe∏nosprawnoÊç i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach
dostosowanych do potrzeb niepe∏nosprawnych.

VII. Zabezpieczenia spo∏ecznego uwzgl´dniajàcego koniecznoÊç ponoszenia zwi´k-
szonych kosztów wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci, jak równie˝ uwzgl´dniania
tych kosztów w systemie podatkowym.

VIII. ˚ycia w Êrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych.
IX. Posiadania samorzàdnej reprezentacji swego Êrodowiska oraz do konsultowania

z nim wszystkich aktów prawnych dotyczàcych osób niepe∏nosprawnych.
X. Pe∏nego uczestnictwa w ˝yciu publicznym, spo∏ecznym, kulturalnym, artystycz-

nym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zaintereso-
waƒ i potrzeb.
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I. ADMINISTRACJA WOJEWODY

Wielkopolski Urzàd Wojewódzki 
al. Niepodleg∏oÊci 16/18, 61-713 Poznaƒ
tel. 854 18 56, 854 10 71
wuw@poznan.uw.gov.pl 
www.poznan.uw.gov.pl 

Najwa˝niejsze zadania:

• Ustala obszar dzia∏ania powiatowego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏no-
sprawnoÊci.

• Pe∏ni bezpoÊredni nadzór nad powiatowymi zespo∏ami do spraw orzekania o nie-
pe∏nosprawnoÊci.

• Powo∏uje i odwo∏uje wojewódzki zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci.
• Prowadzi rejestr Êrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
• Rozpatruje wnioski o wpis lub skreÊlenie z prowadzonego rejestru oÊrodków i or-

ganizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
• Przeprowadza kontrole oÊrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

wpisanych do rejestru.
• Przyznaje status Zak∏adu Pracy Chronionej i Zak∏adu AktywnoÊci Zawodowej oraz

podejmuje decyzj´ stwierdzajàcà utrat´ uzyskanego statusu.
• Nadzoruje poprawnoÊç funkcjonowania zak∏adów pracy chronionej i zak∏adów ak-

tywnoÊci zawodowej, przeprowadza okresowe kontrole.
• Przedstawia Pe∏nomocnikowi Rzàdu informacje o wynikach kontroli stanów zatrud-

nienia i decyzjach wydanych odnoÊnie zak∏adów pracy chronionej.

NAJWA˚NIEJSZE ZADANIA ADMINISTRACJI
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• Opiniuje projekty uchwa∏ i programów przyjmowanych przez sejmik wojewódz-
twa pod kàtem ich skutków dla osób niepe∏nosprawnych.

III. ADMINISTRACJA PREZYDENTA MIASTA

Urzàd Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznaƒ
tel. 878 52 27, 878 52 00
prezydent@um.poznan.pl 
http://www.city.poznan.pl 

Najwa˝niejsze zadania:

• Udziela po˝yczki osobie niepe∏nosprawnej na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej lub rolniczej. 

• Na wniosek po˝yczkobiorcy umarza po˝yczk´ do wysokoÊci 50% pod warunkiem
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej przez okres co najmniej 24
miesi´cy oraz po spe∏nieniu pozosta∏ych warunków umowy.

• W przypadku uzasadnionym trudnà sytuacjà materialnà lub losowà d∏u˝nika mo˝e
odroczyç termin po˝yczki, roz∏o˝yç jà na raty lub umorzyç sp∏at´ w cz´Êci lub ca-
∏oÊci, jeÊli po˝yczka sta∏a si´ wymagalna.

• Dofinansowanie do wysokoÊci 50% oprocentowania kredytu bankowego zacià-
gni´tego na kontynuacj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej albo rolniczej zaciàgni´tej przez
niepe∏nosprawnego.

• Zwraca pracodawcom koszty poniesione na dostosowanie tworzonych lub istnie-
jàcych stanowisk pracy niepe∏nosprawnych, bezrobotnych lub poszukujàcych pracy
i nie pozostajàcych w zatrudnieniu, skierowanych przez Powiatowy Urzàd Pracy.

• Wydaje opinie na temat utworzenia zak∏adu aktywnoÊci zawodowej.
• Refunduje pracodawcom koszty szkolenia zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych.
• Po uzyskaniu zgody wojewody powo∏uje i odwo∏uje miejski zespó∏ do spraw orze-

kania o niepe∏nosprawnoÊci.
• Powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków miejskich spo∏ecznych rad do spraw osób niepe∏no-

sprawnych.
• Wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi i fundacjami dzia∏ajàcymi na rzecz

osób niepe∏nosprawnych.
• Podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia skutków niepe∏nosprawnoÊci.
• Udost´pnia na potrzeby pe∏nomocnika i samorzàdu wojewódzkiego oraz przekazu-

je wojewodzie uchwalone miejskie programy dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych, w zakresie rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej, na rzecz zatrudnienia i prze-
strzegania praw osób niepe∏nosprawnych oraz roczne informacje z ich realizacji.

• Dofinansowuje koszty tworzenia i dzia∏alnoÊci warsztatów terapii zaj´ciowej.

II. SAMORZÑD WOJEWÓDZTWA 
– URZÑD MARSZA¸KOWSKI

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodleg∏oÊci 18, 61-713 Poznaƒ
tel. 854 19 88, 854 10 71
marszalek@wielkopolska.uw.gov.pl
www.wielkopolska.mw.gov.pl 

Najwa˝niejsze zadania:

• W porozumieniu z Pe∏nomocnikiem podejmuje decyzje w sprawie likwidacji i two-
rzenia specjalistycznych oÊrodków szkolenia rehabilitacyjnego.

• Pokrywa koszty utworzenia, dzia∏alnoÊci oraz realizacji zadaƒ specjalistycznego
oÊrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego.

• Powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków wojewódzkich spo∏ecznych rad do spraw osób nie-
pe∏nosprawnych. 

• Wspó∏pracuje z organami administracji rzàdowej oraz powiatami i gminami w reali-
zacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy.

• Opracowuje wojewódzkie programy dotyczàce wyrównania szans osób niepe∏no-
sprawnych i przeciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏ecznemu.

• Opracowuje wojewódzkie programy pomocy w realizacji zadaƒ na rzecz zatrud-
nienia niepe∏nosprawnych.

• Opiniuje wnioski o wpis do rejestru oÊrodków uprawnionych do organizowania
turnusów rehabilitacyjnych.

• Finansuje koszty utrzymania i dzia∏alnoÊci Zak∏adów AktywnoÊci Zawodowej ze
Êrodków PFRON oraz innych êróde∏.

• Dokonuje zwrotu kosztów za szkolenie osób niepe∏nosprawnych zatrudnionych
w zak∏adach pracy chronionej w zwiàzku z koniecznoÊcià zmiany profilu produkcji.

• Przyznaje jednorazowà po˝yczk´ w celu ochrony istniejàcych w tych zak∏adach
miejsc pracy chronionej.

• Dofinansowuje budow´ i rozbudow´ obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji.
• Zleca realizacj´ zadaƒ z zakresu rehabilitacji zawodowej, spo∏ecznej i technicznej

organizacjom pozarzàdowym oraz innym podmiotom.

WOJEWÓDZKA SPO¸ECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPE¸NO-
SPRAWNYCH

• Inspiruje przedsi´wzi´cia zmierzajàce do integracji osób niepe∏nosprawnych oraz
realizacji praw tych osób. 

• Opiniuje projekty wojewódzkich programów dzia∏aƒ na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych i ocenia ich realizacj´.

NAJWA˚NIEJSZE ZADANIA ADMINISTRACJI NAJWA˚NIEJSZE ZADANIA ADMINISTRACJI
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II
ZADANIA FINANSOWANE 

PRZEZ PA¡STWOWY 
FUNDUSZ REHABILITACJI

OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

• Rozpatruje wnioski kwalifikacyjne i dofinansowuje uczestnictwo osób niepe∏no-
sprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

• Dofinansowuje sport, kultur´, rekreacj´ i turystk´ osób niepe∏nosprawnych.
• Dofinansowuje zapotrzebowanie w sprz´t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-

ne i Êrodki pomocnicze przyznawane osobom niepe∏nosprawnym na podstawie
przepisów.

• Dofinansowuje likwidacj´ barier architektonicznych w komunikowaniu si´ i tech-
nicznych w zwiàzku z indywidualnymi potrzebami osób niepe∏nosprawnych.

MIEJSKA SPO¸ECZNA RADA DO SPRAW 
OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

• Inspiruje przedsi´wzi´cia zmierzajàce do integracji zawodowej i spo∏ecznej osób
niepe∏nosprawnych oraz realizacji ich praw.

• Opiniuje projekty powiatowych programów dzia∏aƒ na rzecz tych osób i ocenia ich
realizacj´.

• Opiniuje projekty uchwa∏ i programów przyjmowanych przez rad´ powiatu pod
kàtem ich skutków dla osób niepe∏nosprawnych.

NAJWA˚NIEJSZE ZADANIA ADMINISTRACJI
I
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PA¡STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 
NIEPE¸NOSPRAWNYCH ODDZIA¸ WIELKOPOLSKI

ul. Lindego 4, 60-573 Poznaƒ
tel. 843 55 16, 843 04 31
poznan@pfron.org.pl 
http://www.pfron.org.pl 

Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych powsta∏ na mocy usta-
wy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych z 9 maja 1991
roku. Obecnie dzia∏anie Funduszu jest oparte na ustawie o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych z 27 sierpnia 1997 roku
z póêniejszymi zmianami. Naczelnymi organami Funduszu sà Rada Nadzorcza i Za-
rzàd. 

Ârodki PFRON przeznaczone sà na:

• Utrzymanie istniejàcych, a zagro˝onych likwidacjà, miejsc pracy osób niepe∏no-
sprawnych.

• Dofinansowanie zadaƒ wynikajàcych z rzàdowych i samorzàdowych programów na
rzecz osób niepe∏nosprawnych.

• Programy celowe, zatwierdzone przez Rad´ Nadzorczà, s∏u˝àce rehabilitacji zawo-
dowej, spo∏ecznej i leczniczej.

• Tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego.
• Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki

osób niepe∏nosprawnych.
• Dofinansowanie kosztów organizowania i dzia∏ania warsztatów terapii zaj´ciowej.
• Dotacje dla przedsi´biorców podejmujàcych produkcj´ wyrobów ortopedycznych,

Êrodków pomocniczych oraz sprz´tu rehabilitacyjnego lub us∏ug w tym zakresie.
• Finansowanie w ca∏oÊci lub cz´Êci badaƒ, ekspertyz i analiz, opracowania projektów

norm, a tak˝e wydawnictw i konkursów dotyczàcych rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej.

• Opracowywanie i rozpowszechnianie materia∏ów informacyjnych i szkoleniowych.
• Dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji.
• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transporto-

wych, w komunikowaniu si´ i technicznych.
Przy realizacji swoich celów PFRON ÊciÊle wspó∏pracuje z samorzàdami lokalnymi,

które otrzymujà Êrodki z Funduszu na podstawie algorytmu okreÊlonego w drodze
rozporzàdzenia przez Rad´ Ministrów.

Szczegó∏owe wyjaÊnienia okreÊlajàce cele, zadania i zakres programów celowych
oraz potrzebne za∏àczniki, wzory wniosków znajdujà si´ na stronach internetowych
PFRON: http://www.pfron.org.pl 
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I. WYDZIA¸ ZDROWIA I SPRAW SPO¸ECZNYCH
URZ¢DU MIASTA POZNANIA

Wydzia∏ Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznaƒ
tel. 878 52 00

878 54 29
852 29 49

wziss@um.poznan.pl 
http://www.city.poznan.pl 

Wydzia∏ Zdrowia prowadzi sprawy dotyczàce organizacji ochrony zdrowia, pro-
mocji zdrowia i realizacji zadaƒ w zakresie pomocy spo∏ecznej. Nadzoruje samodziel-
ne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej, ˝∏obki, Izb´ Wytrzeêwieƒ, placówki pomocy
spo∏ecznej oraz wspó∏pracuje z oÊrodkami pozarzàdowymi, w tym instytucjami cha-
rytatywnymi, realizujàcymi zadania z zakresu dzia∏ania Wydzia∏u. Do Wydzia∏u nale˝à
równie˝ sprawy z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej, przeciwdzia∏ania alko-
holizmowi, przyznawania dodatków mieszkaniowych, podejmowania dzia∏aƒ na
rzecz osób niepe∏nosprawnych oraz udzielania Êwiadczeƒ z Paƒstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej. Wydzia∏
wspó∏pracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie ustalenia kierunków
dzia∏ania nadzoru sanitarnego w celu zapewnienia nale˝nego stanu bezpieczeƒstwa
sanitarnego miasta.

Najwa˝niejsze zadania:

• Badanie i ustalanie potrzeb mieszkaƒców Poznania dotyczàcych podstawowej opie-
ki zdrowotnej.

• Opracowanie, aktualizowanie i kontrola planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opie-
ki zdrowotnej na terenie miasta.

• Wspó∏praca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
• Tworzenie i aktualizowanie bazy danych obejmujàcych dzia∏alnoÊç zak∏adów opieki

zdrowotnej.
• Podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz promocji zdrowia.
• Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadaƒ wynikajàcych z miejskiego progra-

mu profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych.
• Organizowanie i nadzorowanie dzia∏alnoÊci ˝∏obków na terenie miasta.
• Nadzorowanie Izby Wytrzeêwieƒ.
• Wspó∏praca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
• Przygotowanie zarzàdzeƒ majàcych na celu zapobieganie epidemii w razie wystàpienia

choroby zakaênej, decyzji o powo∏ywaniu osób wykonujàcych zawody medyczne do
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Delegatura Urz´du Miasta Poznania – Stare Miasto
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznaƒ, tel. 878 41 00, 878 41 54
Oddzia∏ Dodatków Mieszkaniowych – tel. 878 41 45

Delegatura Urz´du Miasta Poznania – Wilda
ul. Wierzbi´cice 45, 61-558 Poznaƒ, tel. 833 24 11, 878 59 00
Oddzia∏ Dodatków Mieszkaniowych – tel. 878 58 54, 833 02 26

1. Pe∏nomocnik Prezydenta Miasta do spraw osób niepe∏nosprawnych

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznaƒ
pokój 22
tel. 878 52 22, 851 67 68
wziss@um.poznan.pl 

Najwa˝niejsze zadania:

• Koordynowanie i wspieranie dzia∏aƒ podejmowanych na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych.

• Opracowywanie projektów programów dotyczàcych rehabilitacji spo∏ecznej i za-
wodowej osób niepe∏nosprawnych.

• Inicjowanie i koordynowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia skutków nie-
pe∏nosprawnoÊci.

• Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, stanowionych
przez organy miasta, dotyczàcych problematyki osób niepe∏nosprawnych.

• Wspó∏praca z przedstawicielami administracji rzàdowej, jednostkami samorzàdu te-
rytorialnego, organizacjami pozarzàdowymi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie problematyki osób niepe∏nosprawnych.

• Inicjowanie i koordynowanie realizacji dzia∏aƒ i programów oÊwiatowych, kultural-
nych i rekreacyjnych ukierunkowanych na integracj´ Êrodowiska osób niepe∏no-
sprawnych ze spo∏ecznoÊcià lokalnà oraz aktywizacj´ Êrodowiska osób niepe∏no-
sprawnych.

• Analizowanie i usystematyzowanie potrzeb osób niepe∏nosprawnych zwiàzanych
z ich pe∏nym dost´pem do dóbr i us∏ug, umo˝liwiajàcych pe∏ne uczestnictwo w ˝y-
ciu spo∏ecznym.

• Inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczàcych osób niepe∏no-
sprawnych w granicach przewidzianych prawem.

pracy przy zwalczaniu epidemii oraz przygotowanie dokumentacji zwiàzanej z pono-
szonymi kosztami zwiàzanymi z sytuacjà zagro˝enia.

• Podejmowanie dzia∏aƒ koordynacyjnych i interwencyjnych na rzecz zaspokajania
potrzeb osób niepe∏nosprawnych i innych osób, które z uwagi na chorob´ lub wiek
wymagajà udzielenia szczególnych form pomocy.

• Prowadzenie spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem miejskich jednostek organiza-
cyjnych pomocy spo∏ecznej (oÊrodków, domów, placówek opiekuƒczych) oraz
nadzorowaniem ich dzia∏alnoÊci.

• Wspó∏praca z pozasamorzàdowymi instytucjami i organizacjami w zakresie realiza-
cji potrzeb socjalnych mieszkaƒców miasta.

• Analizowanie potrzeb w zakresie pomocy spo∏ecznej, potrzeb inwestycyjnych pla-
cówek opiekuƒczych i rehabilitacji spo∏ecznej.

• Analizowanie stanu zatrudnienia kadry specjalnej oraz wykonywania bud˝etu po-
mocy spo∏ecznej.

• Opracowywanie planów i programów w zakresie pomocy spo∏ecznej.
• Wspó∏praca i wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie rozwijania form Êwiadczeƒ socjal-

nych z innymi podmiotami w kraju i za granicà.
• Realizacja wyp∏at dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków mieszkanio-

wych.

Delegatury Urz´du Miasta Poznania
W poszczególnych dzielnicach miasta Poznania funkcjonujà delegatury Urz´du

Miasta, w których mo˝na mi´dzy innymi ubiegaç si´ o przyznanie dodatku mieszka-
niowego lub specjalnego dodatku mieszkaniowego, przy spe∏nieniu okreÊlonych pra-
wem warunków.

Szczegó∏owe informacje na temat procedur zwiàzanych z przyznawaniem wy˝ej
wymienionych Êwiadczeƒ otrzymasz w poszczególnych delegaturach w godzinach
urz´dowania, tj. poniedzia∏ek i czwartek od 8.00 do 17.00, wtorek, Êroda,
piàtek od 7.30 do 15.30.

Delegatura Urz´du Miasta Poznania – Grunwald
ul. Matejki 50, 60-770 Poznaƒ, tel. 878 47 51
Oddzia∏ Dodatków Mieszkaniowych – tel. 878 48 26

Delegatura Urz´du Miasta Poznania – Je˝yce
ul. S∏owackiego 22, 60-823 Poznaƒ, tel. 847 60 51
Oddzia∏ Dodatków Mieszkaniowych – tel. 841 15 95

Delegatura Urz´du Miasta Poznania – Nowe Miasto
ul. Zagórze 15, 61-112 Poznaƒ, tel. 852 81 41
Oddzia∏ Dodatków Mieszkaniowych – tel. 852 72 00
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II. MIEJSKI ZESPÓ¸ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPE¸NOSPRAWNOÂCI 

ul. Kasprzaka 16, 60-236 Poznaƒ
pokój 123
tel. 865 39 63, 865 39 65
faks 865 39 64

Zespó∏ zapewnia obs∏ug´ osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia o nie-
pe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci, organizuje funkcjonowanie i za-
pewnia obs∏ug´ administracyjnà sk∏adów orzekajàcych. 

Zadania realizowane przez Miejski Zespó∏:

• Przyjmowanie wniosków w sprawie wydania: orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci dla
osób przed 16 rokiem ˝ycia, orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci dla osób
powy˝ej 16 roku ˝ycia, legitymacji osoby niepe∏nosprawnej dla osób przed 16 ro-
kiem ˝ycia oraz dla osób powy˝ej 16 roku ˝ycia.

• Ustalanie harmonogramów posiedzeƒ sk∏adów orzekajàcych w Zespole.
• Przyjmowanie interesantów, w szczególnoÊci w sprawach skarg i wniosków oraz

organizowanie kontaktów z przewodniczàcym Zespo∏u Orzekajàcego.
• Wspó∏dzia∏anie z jednostkami organizacyjnymi Urz´du.

JeÊli chcesz uzyskaç orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci dla osoby przed
16 rokiem ˝ycia, musisz:
• z∏o˝yç pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,
• przed∏o˝yç wa˝ne zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
• wype∏niç druk informacyjny o sprawowanej opiece nad dzieckiem,
• do∏àczyç inne dokumenty medyczne potwierdzajàce stan dziecka w zale˝noÊci od

posiadanych schorzeƒ, tj. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badaƒ, konsultacji
specjalistycznych, wyniki opisowe badaƒ RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, inne wy-
niki badaƒ laboratoryjnych (wymagane sà orygina∏y i kserokopie dokumentów me-
dycznych – orygina∏y po uwierzytelnieniu podlegajà zwrotowi),

• do∏àczyç posiadane kserokopie orzeczeƒ o niepe∏nosprawnoÊci dziecka wydane
wczeÊniej przez Zespó∏.

Wydanie orzeczenia nie podlega op∏acie.i nast´puje nie póêniej ni˝ w termi-
nie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku wraz z kompletem dokumentacji medycznej,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagajàcych badaƒ specjalistycznych
lub konsultacji – nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. 

2. OÂRODEK ZATRUDNIENIA i REHABILITACJI 
OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH 

ul. Kasprzaka 16, 60-236 Poznaƒ
pokoje 237, 238, 231
tel. 866 83 01, 866 82 14
oziron@um.poznan.pl 

OÊrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych dzia∏ajàcy w struk-
turach Wydzia∏u Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych realizuje zadania z zakresu rehabilita-
cji zawodowej przypisane samorzàdom powiatowym na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏-
nosprawnych. OZiRON dysponuje Êrodkami Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych. WielkoÊç tych Êrodków wyliczana jest przez PFRON przy
zastosowaniu wzoru algorytmu. O czym decyduje g∏ównie liczba osób niepe∏no-
sprawnych bezrobotnych i poszukujàcych pracy w powiecie, a tak˝e ogólna kwota
przewidziana na rehabilitacj´ zawodowà w rocznym planie Funduszu.

Zadania realizowane przez OZiRON:

1. Wspieranie zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych poprzez:
• refundacj´ pracodawcom kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb

osób niepe∏nosprawnych,
• refundacj´ szkoleƒ organizowanych przez pracodawców.

2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych osób niepe∏nosprawnych 
poprzez:
• udzielanie po˝yczek na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub rolniczej,
• dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciàgni´tego na

kontynuowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub prowadzenie w∏asnego gospodarstwa
rolnego.

W OÊrodku osoba niepe∏nosprawna mo˝e uzyskaç porad´ zawodowà
oraz informacj´ na temat rynku pracy osób niepe∏nosprawnych w Pozna-
niu.
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Orzeczenie wr´cza si´ na piÊmie opiekunowi prawnemu dziecka lub upraw-
nionej zainteresowanej bezpoÊrednio osobie w terminie 14 dni od og∏oszenia na po-
siedzeniu sk∏adu orzekajàcego lub przesy∏a pocztà za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru. 

Od orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci przys∏uguje prawo do odwo∏ania,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia, do wojewódzkiego zespo∏u do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci za poÊrednictwem miejskiego zespo∏u. Od
orzeczenia wojewódzkiego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci przy-
s∏uguje odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 30 dni od
dnia dor´czenia orzeczenia.

Post´powanie w sprawach odwo∏aƒ jest wolne od kosztów i op∏at sà-
dowych.

JeÊli chcesz otrzymaç legitymacj´ osoby niepe∏nosprawnej przed 16 ro-
kiem ˝ycia:
• opiekun ustawowy musi z∏o˝yç pisemny wniosek o wydanie legitymacji,
• nale˝y przedstawiç wa˝ne orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci dziecka (wymagany

jest orygina∏ i kopia – orygina∏ po uwierzytelnieniu podlega zwrotowi).

Wydanie legitymacji nie podlega op∏acie. Legitymacj´ wydaje si´ nie póêniej
ni˝ 7 dni po z∏o˝eniu wymaganych dokumentów, zgodnie z terminem ustalonym przy
sk∏adaniu wniosku lub na ˝yczenie wnioskodawcy przesy∏a pocztà.

JeÊli chcesz otrzymaç legitymacj´ osoby niepe∏nosprawnej powy˝ej 16
roku ˝ycia, musisz:
• z∏o˝yç pisemny wniosek o wydanie legitymacji,
• do∏àczyç wa˝ne orzeczenie: lekarza orzecznika ZUS o niezdolnoÊci do pracy lub

orzecznika KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej, lub orzeczenie o stopniu niepe∏no-
sprawnoÊci wydane przez Miejski Zespó∏ ds. Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci,
a tak˝e wyroku sàdu w sytuacji uchylenia orzeczenia (wymagany jest orygina∏ i ko-
pia orzeczenia lub wyroku – po uwierzytelnieniu orygina∏ podlega zwrotowi),

• do∏àczyç jedno aktualne zdj´cia o wymiarze 35 mm x 45 mm.

Wydanie legitymacji nie podlega op∏acie. Legitymacj´ wydaje si´ nie póêniej
ni˝ 7 dni po z∏o˝eniu wymaganych dokumentów, zgodnie z terminem ustalonym przy
sk∏adaniu wniosku lub na ˝yczenie wnioskodawcy przesy∏a pocztà.

W posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego obowiàzkowo uczestniczy opiekun
ustawowy i dziecko. W szczególnych sytuacjach, kiedy jest to niemo˝liwe, badania
lekarskie przeprowadzane sà w miejscu pobytu dziecka, bàdê te˝, jeÊli nie jest to ko-
nieczne, orzeczenie mo˝e byç wydane bez badaƒ. 

Orzeczenie wr´cza si´ na piÊmie opiekunowi prawnemu dziecka w terminie
14 dni od og∏oszenia na posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego lub przesy∏a pocztà za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Od orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci przys∏uguje przedstawicielowi ustawowemu
dziecka prawo do wniesienia odwo∏ania w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
orzeczenia do wojewódzkiego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci za
poÊrednictwem miejskiego zespo∏u.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespo∏u do spraw orzekania o niepe∏nosprawno-
Êci przys∏uguje odwo∏anie do sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia orzeczenia. 

Post´powanie w sprawach odwo∏aƒ jest wolne od kosztów i op∏at sà-
dowych.

JeÊli chcesz uzyskaç orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci dla osoby 
powy˝ej 16 roku ˝ycia, musisz:
• z∏o˝yç pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci,
• przed∏o˝yç wa˝ne zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
• do∏àczyç inne dokumenty medyczne potwierdzajàce stan dziecka w zale˝noÊci od

posiadanych schorzeƒ, tj. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badaƒ, konsultacji
specjalistycznych, wyniki opisowe badaƒ RTG, EEG, EMG, KT, MR, USG, inne wy-
niki badaƒ laboratoryjnych (wymagane sà orygina∏y i kserokopie dokumentów me-
dycznych – orygina∏y po uwierzytelnieniu podlegajà zwrotowi),

• do∏àczyç posiadane kserokopie orzeczeƒ: lekarza orzecznika ZUS o niezdolnoÊci
do pracy, orzeczenia KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Zespó∏ ds. Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci –
orzeczenie wydane po raz pierwszy i orzeczenie ostatnie.

Wydanie orzeczenia nie podlega op∏acie i nast´puje nie póêniej ni˝ w ter-
minie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku wraz z kompletem dokumentacji medycz-
nej, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagajàcych badaƒ specjalistycz-
nych lub konsultacji – nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. 

W posiedzeniu sk∏adu orzekajàcego obowiàzkowo uczestniczy osoba zain-
teresowana. W szczególnych sytuacjach, kiedy jest to niemo˝liwe, badania lekarskie
przeprowadzane sà w miejscu jej pobytu, bàdê te˝, jeÊli nie jest to konieczne, orze-
czenie mo˝e byç wydane bez badaƒ. 
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FILIE MIEJSKIEGO OÂRODKA POMOCY RODZINIEIII. MIEJSKI OÂRODEK POMOCY RODZINIE

ul. CzeÊnikowska 18, 60-329 Poznaƒ
tel. 860 99 00, 860 99 21, 860 99 22
mopr@poznan.pl 

Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie jest jednostkà, za poÊrednictwem której udzie-
la si´ pomocy osobom i rodzinom, w szczególnoÊci z powodu: ubóstwa, sieroctwa,
bezdomnoÊci, potrzeby ochrony macierzyƒstwa lub wielodzietnoÊci, bezrobocia, nie-
pe∏nosprawnoÊci, d∏ugotrwa∏ej choroby, bezradnoÊci w sprawach opiekuƒczo-wycho-
wawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zw∏aszcza w rodzinach niepe∏-
nych i wielodzietnych), alkoholizmu lub narkomanii, trudnoÊci w przystosowaniu do
˝ycia po opuszczeniu zak∏adu karnego, kl´ski ˝ywio∏owej lub ekologicznej.

Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie udziela pomocy w postaci:
• zasi∏ków pieni´˝nych – sta∏ych, okresowych, celowych,
• pomocy rzeczowej – bony na zakup posi∏ków, ubraƒ, zakup sprz´tu gospodarstwa

domowego, zakup poÊcieli, zakup i dowóz opa∏u, remont mieszkania itp.,
• dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si´ i technicz-

nych, uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofi-
nansowania przy zakupie sprz´tu rehabilitacyjnego, zaopatrzeniu w przedmioty or-
topedyczne i Êrodki pomocnicze,

• zabezpieczenia opieki zdrowotnej i us∏ug opiekuƒczych, w przygotowaniu wnio-
sków o przyznanie w drodze wyjàtku emerytur i rent oraz pomocy pieni´˝nej
z Paƒstwowego Funduszu Kombatantów – kombatantom i osobom b´dàcym ofia-
rami represji okresu wojennego i powojennego,

• wyp∏aty zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyjnych,
• us∏ug opiekuƒczych, Êwiadczonych osobom samotnym, które z powodu wieku,

choroby, niepe∏nosprawnoÊci i innych przyczyn wymagajà pomocy. Us∏ugi opiekuƒ-
cze obejmujà pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ˝yciowych, opiek´ hi-
gienicznà, zalecanà przez lekarza, piel´gniark´ oraz w miar´ mo˝liwoÊci równie˝
zapewnienie kontaktów z otoczeniem,

• Êwiadczeƒ dla rodzin zast´pczych,
• kierowania do Êrodowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy

spo∏ecznej, domów pomocy spo∏ecznej i placówek opiekuƒczo-wychowawczych
oraz innych oÊrodków wed∏ug potrzeb klientów.

Zadania realizowane sà na podstawie wywiadu Êrodowiskowego prze-
prowadzonego przez rejonowego pracownika socjalnego.

Wszelkie szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w Miejskim OÊrodku
Pomocy Rodzinie bàdê w Filiach, po∏o˝onych najbli˝ej miejsca zamiesz-
kania, w godzinach urz´dowania, tj. w poniedzia∏ek od 9.00 do 17.00, od
wtorku do piàtku od 7.30 do 15.30.

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
III
26

1II
27

Filie Adres, telefon Uwagi 

MOPR 
– Filia Piàtkowo

os. J. III Sobieskiego 
pawilon 52, 60-688 Poznaƒ 
tel. 823 52 60, 825 16 63

Dost´pny dla osób na wózku inwa-
lidzkim.

MOPR 
– Filia Stare Miasto

ul. Ratajczaka 5/7
61-813 Poznaƒ
tel. 851 64 59, 852 26 15,
852 27 31, fax 851 64 59

Niedost´pny dla osób na wózku in-
walidzkim (schody), pracownik so-
cjalny przeszkolony w zakresie j´zy-
ka migowego.

MOPR 
– Filia Wilda

ul. Opolska 58 
61-433 Poznaƒ 
tel. 832 29 71, 830 01 71,
832 29 71, 832 41 94

Niedost´pny dla osób na wózku in-
walidzkim (schody).

MOPR – 
Filia Nowe Miasto

os. Piastowskie 81 
61-159 Poznaƒ 
tel. 876 66 11, 876 58 91,
fax 877 24 23

Dost´pny dla osób na wózku inwa-
lidzkim, pracownik socjalny prze-
szkolony w zakresie j´zyka migowe-
go. W czasie roku akademickiego dy-
˝urujàcy cz∏onkowie Studenckiej
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
bezp∏atnie udzielajà pomocy.

MOPR 
– Filia Je˝yce

ul. D∏ugosza 18, 
60-559 Poznaƒ, 
tel. 843 08 86, 847 32 11,
847 32 12, fax 847 32 11

Dost´pny dla osób na wózku inwa-
lidzkim, pracownik socjalny przeszko-
lony w zakresie j´zyka migowego.

MOPR 
– Filia Grunwald

ul. Matejki 50, 
60-770 Poznaƒ, 
tel. 878 48 72, 878 48 73

Dost´pny dla osób na wózku inwa-
lidzkim, pracownik socjalny prze-
szkolony w zakresie j´zyka migowe-
go. W czasie roku akademickiego
dy˝urujàcy cz∏onkowie Studenckiej
Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
bezp∏atnie udzielajà pomocy.



• gdy cena przedmiotu jest wy˝sza ni˝ limit ustalony przez NFZ, dofinansowanie wy-
nosi do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego
udzia∏u w∏asnego do limitu w zakupie przedmiotów i Êrodków pomocniczych.

5. Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
Osoba niepe∏nosprawna mo˝e otrzymaç pomoc finansowà, stosownie do po-

trzeb wynikajàcych z jej niepe∏nosprawnoÊci na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
rozumianym jako forma rehabilitacji spo∏ecznej realizowanej poprzez aktywnà rehabi-
litacj´ po∏àczonà z elementami wypoczynku. Ma ona na celu przede wszystkim ogól-
nà popraw´ sprawnoÊci, wyrobienie zaradnoÊci, pobudzanie i rozwijanie zaintereso-
waƒ osób niepe∏nosprawnych. Dofinansowanie okreÊlone jest procentowo od prze-
ci´tnego wynagrodzenia w zale˝noÊci od stopnia niepe∏nosprawnoÊci.

WysokoÊç dofinansowania wynosi:
• 25% przeci´tnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepe∏no-

sprawnoÊci,
• 18% przeci´tnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepe∏nosprawnej, dla oso-

by zatrudnionej w zak∏adzie pracy chronionej niezale˝nie od posiadanego stopnia
niepe∏nosprawnoÊci.

Wymagane dokumenty:
1. Wype∏niony wniosek – do pobrania w MOPR.
2. Kopia orzeczenia wydanego przez Miejski Zespó∏ ds. Orzekania o Niepe∏nospraw-

noÊci lub ZUS.
3. Zgoda w∏aÊciciela budynku – dotyczy tylko zadania 3.
4. Faktura – okreÊlajàca limit NFZ, dofinansowanie NFZ – dotyczy tylko zadania 4.

Wnioski wraz z wymaganymi za∏àcznikami mo˝na pobraç i sk∏adaç
w Miejskim OÊrodku Pomocy Rodzinie przy ul. CzeÊnikowskiej 18 w Po-
znaniu, pok. 11, w godzinach urz´dowania, tj. w poniedzia∏ek od 9.00 do
17.00, od wtorku do piàtku od 7.30 do 15.30.

Zadania realizowane w Sekcji ds. Rehabilitacji Spo∏ecznej Osób Niepe∏-
nosprawnych w MOPR

1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si´ i technicznych
Osoby niepe∏nosprawne mogà otrzymaç pomoc na zakup sprz´tu lub wykonanie

us∏ug, które umo˝liwiajà lub w znacznym stopniu u∏atwiajà im wykonywanie podsta-
wowych czynnoÊci i kontakty z otoczeniem, je˝eli jest to uzasadnione potrzebami wy-
nikajàcymi z ich niepe∏nosprawnoÊci. 

WysokoÊç dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprz´tu lub wykona-
nia us∏ug, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wyna-
grodzenia.

2. Dofinansowanie zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego
Pomoc otrzymujà osoby niepe∏nosprawne, stosownie do potrzeb wynikajàcych

z ich niepe∏nosprawnoÊci. Przedmiotem dofinansowania jest sprz´t, który ma wp∏yw
na popraw´ sprawnoÊci fizycznej osoby niepe∏nosprawnej i jakoÊci jej spo∏ecznego
funkcjonowania. W doborze sprz´tu mo˝e pomóc lekarz, rehabilitant lub terapeuta.

WysokoÊç dofinansowania wynosi do 60% kosztów zakupu sprz´tu, nie wi´cej
jednak ni˝ do wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wynagrodzenia.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Pomoc mogà otrzymaç osoby niepe∏nosprawne, które majà trudnoÊci w porusza-

niu si´, je˝eli sà w∏aÊcicielami nieruchomoÊci lub u˝ytkownikami wieczystymi nieru-
chomoÊci albo posiadajà zgod´ w∏aÊciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w któ-
rym stale zamieszkujà. Przedmiotem dofinansowania jest zakupienie sprz´tu lub wy-
konanie us∏ug, które umo˝liwiajà lub w znacznym stopniu u∏atwiajà osobie niepe∏no-
sprawnej wykonanie podstawowych codziennych czynnoÊci lub kontaktów z otocze-
niem. 

WysokoÊç dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprz´tu lub wykona-
nia us∏ugi, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci pi´tnastokrotnego przeci´tnego wyna-
grodzenia.

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Êrodki
pomocnicze.

Pomoc mo˝e otrzymaç osoba niepe∏nosprawna – stosownie do potrzeb wynika-
jàcych z jej niepe∏nosprawnoÊci – na przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocowe
okreÊlone przez lekarza specjalist´, które sà cz´Êciowo dofinansowane przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia.

WysokoÊç dofinansowania jest ró˝na:
• gdy cena przedmiotu nie jest wy˝sza od limitu ustalonego przez NFZ, dofinanso-

wanie wynosi do 100% udzia∏u w∏asnego osoby w limicie ceny NFZ ustalonym na
podstawie odr´bnych przepisów, je˝eli taki udzia∏ jest wymagany,
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W zwiàzku z obowiàzujàcà interpretacjà aktów prawnych dotyczàcà
orzecznictwa o niepe∏nosprawnoÊci nale˝y pami´taç, ˝e:

W myÊl ustawy o rehabilitacji (Dz.U. 1997 r., Nr. 123, poz. 776 z póên. zm.), za
osoby niepe∏nosprawne uznaje si´ poza osobami, których niepe∏nosprawnoÊç
zosta∏a potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci, równie˝ osoby posiadajàce orzeczenie o ca∏kowitej lub cz´-
Êciowej niezdolnoÊci do pracy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Po-
nadto osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o rehabilitacji, tj. do dnia 31
grudnia 1997 r. zosta∏y zaliczone do jednej z grup inwalidów lub uzyska∏y orzeczenie
o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym, sà równie˝
osobami niepe∏nosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeÊli przed tà datà orzeczenie to
nie straci∏o mocy. 

Ustawa o rehabilitacji ustala zasady „przek∏adania” orzeczeƒ wydanych przez
lekarza orzecznika ZUS na orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, zgodnie z któ-
rymi traktuje si´ na równi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, I grup´ inwalidztwa

lub orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy oraz niezdolnoÊci do samodziel-
nej egzystencji,

• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, II grup´ inwa-
lidztwa lub orzeczenie o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy, 

• lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, III grup´ inwalidztwa lub orzeczenie o cz´-
Êciowej niezdolnoÊci do pracy.

Nale˝y mieç na uwadze, ˝e okreÊlone wy˝ej zasady umo˝liwiajà wy-
∏àcznie „przek∏adanie” orzeczeƒ wydanych przez organ rentowy na
orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, natomiast zasady te nie znaj-
dujà zastosowania w dokonywaniu „przek∏adania” orzeczeƒ o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci na orzeczenia organu rentowego.

Je˝eli Twoje dziecko nie ukoƒczy∏o 16 roku ˝ycia, to dokumentem potwierdzajàcym
jego niepe∏nosprawnoÊç jest orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci.

Orzeczenie, ˝e jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà, wydaje:
• dla celów rentowych – lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
• dla celów pozarentowych – Miejski Zespó∏ ds. Orzekania o Niepe∏nosprawno-

Êci.
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JE˚ELI POSZUKUJESZ PRACY:
(Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 514)

Je˝eli nie osiàgnà∏eÊ wieku emerytalnego, mo˝esz zarejestrowaç si´ w Powiatowym
Urz´dzie Pracy:
ul. Czarnieckiego 9, Poznaƒ
tel. 833 33 21
www.pup.poznan.pl 

Osoby niepe∏nosprawne zg∏aszajà si´ na stanowisku obs∏ugi pok. 29 wej-
Êcie z holu A w godzinach 8.00-14.30.

• JeÊli posiadasz prawo do renty – mo˝esz zarejestrowaç si´ jako osoba poszukujàca
pracy.
Do rejestracji nale˝y przedstawiç:

– dowód osobisty,
– ostatni odcinek renty,
– orzeczenie KIZ o niepe∏nosprawnoÊci (wydane przed 01.09.1997 r.) – tak˝e z wpi-

sem „˝adna praca” lub:
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolnoÊci do pracy, tak˝e z orzeczonà „ca∏-

kowità niezdolnoÊcià do pracy oraz niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji” (wy-
dane po 01.09.1997 r.).
Osobie poszukujàcej pracy nie przys∏uguje prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych, jed-
nak˝e mo˝e korzystaç z poÊrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i szkoleƒ.

• JeÊli nie posiadasz prawa do renty, a jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà – mo˝esz zare-
jestrowaç si´ jako osoba bezrobotna.

Do rejestracji nale˝y przedstawiç:
– dowód osobisty,
– Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y lub dyplom,
– Êwiadectwa pracy,
– orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Zespó∏ ds. Orzekania o Niepe∏no-

sprawnoÊci lub o cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy wydane przez lekarza orzeczni-
ka ZUS,

– dokumenty potwierdzajàce dodatkowe kwalifikacje.
Uprawnienia do zasi∏ku dla bezrobotnych ustalane sà w oparciu o przepisy ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu.
Zasi∏ek dla bezrobotnych przys∏uguje osobie, która w ciàgu 18 miesi´cy przed
zarejestrowaniem przez okres co najmniej 365 dni by∏a zatrudniona i osiàga∏a co naj-
mniej najni˝sze wynagrodzenie lub spe∏ni∏a jeden z warunków ust. 1 lub 2 art. 23 po-
wy˝szej ustawy, np.: pobiera∏a rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub rent´ szkole-
niowà, podlega∏a ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytu∏u prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, pobiera∏a Êwiadczenie rehabilitacyjne lub zasi∏ek chorobowy po
ustaniu stosunku pracy itd.

JE˚ELI PRACUJESZ:
(Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z póên. zm.)

1. Obowiàzuje Ci´ 8-godzinny czas pracy, a je˝eli masz znaczny lub umiarkowa-
ny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, mo˝esz pracowaç maksymalnie 7 godzin na
dob´.

2. Masz zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Przepisów wymienionych powy˝ej nie stosuje si´ do osób zatrudnionych przy pil-
nowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzajàcy bada-
nia profilaktyczne pracowników lub inny lekarz sprawujàcy opiek´ nad tà osobà
wyrazi zgod´ na zmian´ godzin pracy. Koszty tych badaƒ obcià˝ajà pracodawc´.

3. Masz prawo do 15-minutowej przerwy, na gimnastyk´ lub odpoczynek, wli-
czonej do czasu pracy. Jest to dodatkowa przerwa wynikajàca z ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe∏nosprawnych, którà do-
daje si´ do przerwy przys∏ugujàcej w myÊl przepisów Kodeksu Pracy.

4. JeÊli jesteÊ osobà o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, przy-
s∏uguje Ci po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych
stopni, dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych (nie wliczamy do urlo-
pu niedziel i Êwiàt), jeÊli iloÊç przys∏ugujàcego Ci urlopu wypoczynkowego nie prze-
kracza 26 dni.

5. JeÊli jesteÊ osobà o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, przy-
s∏uguje Ci zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 
• w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku) – w wymiarze do

21 dni roboczych. Pracodawca udziela zwolnienia na podstawie wniosku lekarza
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, okreÊlajàcego rodzaj turnusu i czas trwa-
nia. Skierowanie na turnus przedstawia si´ pracodawcy w terminie, który umo˝-
liwi zwolnienie bez nara˝enia zak∏adu pracy na szkody,

• w celu wykonania badaƒ specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawnia-
jàcych oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, je-
Êli czynnoÊci te nie mogà byç wykonane poza godzinami pracy.

UWAGA: ¸àczny wymiar urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni i zwolnienia
z pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie mo˝e przekroczyç
21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

Przestrzeganie prawa przez zak∏ady pracy kontroluje i nadzoruje Paƒstwowa
Inspekcja Pracy. JeÊli masz wàtpliwoÊci dotyczàce naruszania przepisów kodeksu pra-
cy przez Twojego pracodawc´, mo˝esz zwróciç si´ do Paƒstwowej Inspekcji
Pracy w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, tel. 878 42 69.
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UWAGA: Pami´tajmy, ˝e pracodawcy zatrudniajàcy osoby niepe∏nosprawne, posia-
dajàce odpowiednio jedno z orzeczeƒ: „˝adna praca”; „ca∏kowita niezdolnoÊç do pra-
cy oraz niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji”; „znaczny stopieƒ niepe∏nospraw-
noÊci”, powinni zapewniç im odpowiednie warunki pracy, uwzgl´dniajàce potrzeby
osoby wynikajàce z danej niepe∏nosprawnoÊci.

PO˚YCZKA NA DZIA¸ALNOÂå GOSPODARCZÑ LUB ROLNICZÑ
(Dz.U. z 1997 r., Nr. 123, poz. 776 z póên. zm.)

Po˝yczka jest udzielona na dzia∏alnoÊç gospodarczà (wytwórczà, budowlanà, han-
dlowà lub us∏ugowà oraz na dzia∏alnoÊç rolniczà) lub rozszerzenie tej dzia∏alnoÊci
o profil dotychczas nie prowadzony oraz na prowadzenie dzia∏ów specjalnych pro-
dukcji rolnej. Po˝yczka mo˝e byç udzielona na podj´cie lub wznowienie
dzia∏alnoÊci, mo˝na otrzymaç jà tylko raz pod warunkiem, ˝e nie korzy-
sta si´ aktualnie z po˝yczki Funduszu Pracy.

• JeÊli chcesz otrzymaç po˝yczk´ na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
rolniczej, musisz byç osobà niepe∏nosprawnà, która nie osiàgn´∏a wieku emerytal-
nego, zarejestrowanà w Powiatowym Urz´dzie Pracy jako bezrobotna lub poszu-
kujàca pracy i niepracujàca. 

• JeÊli prowadzisz dzia∏alnoÊç gospodarczà, mo˝esz otrzymaç dofinansowanie
do wysokoÊci 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciàgni´tego na konty-
nuowanie tej dzia∏alnoÊci pod warunkiem, ˝e:
– nie korzysta∏eÊ z po˝yczki na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej ze Êrodków

PFRON,
– po˝yczka taka zosta∏a sp∏acona lub umorzona w ca∏oÊci.

• Zainteresowana osoba sk∏ada wniosek, który powinien zawieraç nast´pujàce dane:
– kwot´ wnioskowanej po˝yczki,
– rodzaj zamierzonej dzia∏alnoÊci,
– kalkulacj´ wydatków,
– szczegó∏owà specyfikacj´ i harmonogram zakupów,
– przewidywane koszty i dochody,
– przewidywany okres karencji oraz termin sp∏aty po˝yczki,
– proponowane formy zabezpieczenia (np. hipoteka, weksle, por´czenie),
– pisemna zgoda ma∏˝onka po˝yczkobiorcy.

• Po˝yczk´ przyznaje starosta ze Êrodków PFRON do wysokoÊci 30-krotnoÊci prze-
ci´tnego wynagrodzenia.

• Po˝yczka jest oprocentowana w wysokoÊci 5% od ca∏oÊci kwoty i sp∏acana przez
okres 48 miesi´cy. 

Zasi∏ek przys∏uguje tylko wówczas, gdy Urzàd Pracy nie ma odpowiednich propozy-
cji zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utwo-
rzone dodatkowe miejsce pracy.
• JeÊli chcesz uzyskaç dodatkowe informacje mo˝esz skorzystaç z Punktu

Informacyjnego w holu A w godzinach 8.00-14.30 osobiÊcie lub telefo-
nicznie pod numerem 833 33 21 wew. 347.

Powiatowy Urzàd Pracy dzia∏ajàc na rzecz zatrudnienia osób niepe∏no-
sprawnych, realizuje zadania poprzez:
• opracowanie programów pomocy w realizacji zadaƒ na rzecz zatrudnienia osób

niepe∏nosprawnych,
• poÊrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepe∏nosprawnych, ich

szkolenie i przekwalifikowanie,
• kierowanie osób niepe∏nosprawnych, które wymagajà szkolenia, do specjalistycz-

nego oÊrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,
• doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dzia∏alnoÊci gospodar-

czej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepe∏nosprawne,
• wspó∏prac´ z organami administracji rzàdowej i organami jednostek samorzàdu te-

rytorialnego, organizacjami pozarzàdowymi i fundacjami, w zakresie zatrudnienia
i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych,

• wspó∏prac´ z Inspektorem Pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób nie-
pe∏nosprawnych.

Mo˝esz skorzystaç te˝ z pomocy:

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych
ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznaƒ
tel. 875 26 92
www.popon.poznan.pl
biuro@poznan.popon.pl

Do g∏ównych zadaƒ, jakie stawia przed sobà Zarzàd, nale˝à:
• zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacyjnej zatrudnionym oso-

bom niepe∏nosprawnym,
• przeprowadzanie szkoleƒ dla pracodawców z zakresu problematyki funkcjonowa-

nia ZPCH oraz szkoleƒ dla osób niepe∏nosprawnych,
• doradztwo ekonomiczno-prawne,
• prowadzenie Biura PoÊrednictwa Pracy, w ramach którego organizowane sà

Gie∏dy Pracy, prowadzone jest doradztwo zawodowe, biuro zajmuje si´ rów-
nie˝ wyszukiwaniem ofert pracy oraz wyszukiwaniem pracowników, prowadzi
konsultacje i badania psychologiczne pracowników.
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oraz do samodzielnej egzystencji” lub „znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci”
(I grupa inwalidztwa),

– orzeczenie lub wypis z orzeczenia, lub legitymacj´, stwierdzajàcà ca∏kowità nie-
zdolnoÊç do pracy lub umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci z powodu nie-
sprawnoÊci narzàdu wzroku (II grupa inwalidztwa), wydane przez uprawnione
organy emerytalno-rentowe lub zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏nospraw-
noÊci, wraz z dowodem to˝samoÊci,

– legitymacj´ wydanà przez Polski Zwiàzek Niewidomych w Poznaniu, z wpisem
„znaczny lub umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci” lub „ca∏kowicie niezdol-
ny do pracy oraz samodzielnej egzystencji” (I grupa inwalidztwa) lub „ca∏kowicie
niezdolny do pracy” (II grupa inwalidztwa),

– orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci oznaczone literkà „O”
wraz z dowodem to˝samoÊci, albo legitymacj´ w kolorze zielonym, z wpisem
„umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci”, wydane przez zespó∏ do spraw
orzekania o niepe∏nosprawnoÊci.

Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych (50%) sà
uprawnione:
• osoby g∏uche, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Zwiàzek G∏uchych,

z wpisem „umiarkowany lub lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci” lub „ca∏kowicie nie-
zdolny do pracy” (II grupa inwalidztwa), lub „cz´Êciowo niezdolny do pracy” (III
grupa inwalidztwa).

PKS I PKP
(Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 )

UWAGA: wszystkie ulgi obowiàzujà tylko w klasie 2, tylko w okreÊlonych katego-
riach pociàgów oraz na podstawie okreÊlonych rodzajów biletów. Ulgi nie dotyczà
przejazdów pociàgami EuroCity i InterCity w komunikacji mi´dzynarodowej oraz
przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej. Osoby uprawnione do ulgo-
wych przejazdów w klasie 2 – na podstawie biletów jednorazowych – korzystajàce
z przejazdów w 1 klasie, zobowiàzane sà uiÊciç dop∏at´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy
cenà biletu w klasie 1 a cenà biletu w klasie 2.

JeÊli jesteÊ osobà ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci (I grupa in-
walidztwa, niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji), masz prawo do:
• 49% ulgi w pociàgach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwyk∏ej, tylko

w klasie drugiej, na podstawie biletów jednorazowych,
• 37% ulgi w pozosta∏ych pociàgach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC i autobu-

sach PKS poÊpiesznych i przyÊpieszonych, na podstawie biletów jednorazowych.

• Po˝yczka mo˝e zostaç umorzona do 50% pod warunkiem prowadzenia dzia∏alno-
Êci przez okres co najmniej 24 miesi´cy, regularnych sp∏at i dostarczania wymaga-
nych dokumentów. W przypadku umorzenia po˝yczki umorzeniu podlegajà rów-
nie˝ odsetki od tej kwoty. O umorzeniu bàdê odmowie powiadamia starosta w ter-
minie 30 dni od z∏o˝enia wniosku o umorzenie. Z∏o˝enie wniosku nie uwalnia po-
˝yczkobiorcy od p∏acenia kolejnych rat. Umowa mo˝e przewidywaç odroczenie
terminu sp∏at na okres 6 miesi´cy. Jednak okres sp∏aty nie mo˝e przekraczaç 48
miesi´cy, w szczególnych przypadkach mo˝e byç wyd∏u˝ony do 54 miesi´cy. 

• JeÊli po˝yczkobiorca umrze, a jego majàtek przejmie spadkobierca, mo˝e on ubie-
gaç si´ o umorzenie po˝yczki pod warunkiem, ˝e:
– jest osobà niepe∏nosprawnà,
– jest ma∏˝onkiem, który ma na utrzymaniu osoby niepe∏nosprawne lub jest po-

zbawiony jakiegokolwiek êród∏a dochodu.

Szczegó∏owych informacji udziela OÊrodek Zatrudnienia i Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych, Poznaƒ, ul. Kasprzaka 16, pokój 237, tel.
866 73 44.

KOMUNIKACJA MIEJSKA NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Do bezp∏atnych przejazdów Êrodkami komunikacji miejskiej w Poznaniu
upowa˝nieni sà:
• Osoby niepe∏nosprawne (w tym dzieci i m∏odzie˝) wraz z opiekunem, posiadajàce

jeden z dokumentów:
– orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacj´, z jednym z nast´pujàcych

stwierdzeƒ: „ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy oraz do samodzielnej egzystencji”,
„znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci”, „I grupa inwalidztwa”, wydane przez
uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespo∏y do spraw orzekania o nie-
pe∏nosprawnoÊci, wraz z dowodem to˝samoÊci,

– orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci dla osób do 16 roku ˝ycia, wydane przez ze-
spo∏y do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, albo zaÊwiadczenie lekarskie
o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi∏ku piel´gnacyjnego wydane
przez lekarza leczàcego, wraz z dowodem to˝samoÊci,

– legitymacj´ wydanà przez szko∏y i placówki specjalne,
– legitymacj´ uprawniajàcà do przejazdów na trasie miejsce zamieszkania – szko∏a

– miejsce zamieszkania dla opiekunów uczniów posiadajàcych legitymacje szkol-
ne, wystawione na podstawie legitymacji szkolnej ucznia i dowodu to˝samoÊci
opiekuna przez Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z. o.o.,
wraz z dowodem to˝samoÊci,

– legitymacj´ wydanà przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z UpoÊledze-
niem Umys∏owym „Ko∏o” w Poznaniu, z wpisem „ca∏kowicie niezdolny do pracy
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• 95% ulgi na przejazdy w drugiej klasie pociàgów poÊpiesznych, ekspresowych, IC
i EC oraz autobusach PKS przyÊpieszonych i poÊpiesznych (opiekun musi mieç
ukoƒczone 13 lat, za psa przewodnika równie˝ uiszcza si´ ulgowà op∏at´).

Do wy˝ej wymienionych ulg uprawniajà nast´pujàce dokumenty: 
• jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo

osoby niepe∏nosprawnej, niewidomej lub ociemnia∏ej.

Dzieci i m∏odzie˝ niepe∏nosprawna ucz´szczajàca do szko∏y, nie d∏u˝ej
ni˝ do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia (studenci do 26 roku ˝ycia) oraz ich ro-
dzice lub opiekunowie majà prawo do:
• 78% ulgi w drugiej klasie pociàgów poÊpiesznych, ekspresowych, IC i EC oraz au-

tobusach PKS przyÊpieszonych i poÊpiesznych na trasie z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do:
– szko∏y, przedszkola, oÊrodka rehabilitacji, domu pomocy spo∏ecznej, zak∏adu

opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuƒ-
czo-wychowawczej, oÊrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, oÊrodka wspar-
cia i z powrotem.

Do wy˝ej wymienionych ulg uprawnia jeden z dokumentów:
– dla dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcej do szko∏y albo szko∏y wy˝szej – legitymacja

szkolna dla uczniów niepe∏nosprawnych, legitymacja szkolna albo studencka
wraz z dokumentem wymienionym poni˝ej,

– dla dzieci i m∏odzie˝y nie ucz´szczajàcej do szko∏y – legitymacja Zwiàzku Niewi-
domych, Legitymacja Polskiego Zwiàzku G∏uchych, Legitymacja Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób UpoÊledzonych Umys∏owo, Legitymacja Krajowego
Komitetu Pomocy Dzieciom Niepe∏nosprawnym Ruchowo przy Zarzàdzie
G∏ównym Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, duplikat zaÊwiadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi∏ku piel´gnacyjnego, wypis
z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzajàcego niezdolnoÊç do sa-
modzielnej egzystencji, ca∏kowità albo cz´Êciowà niezdolnoÊç do pracy, wypis
z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzajà-
cego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, legitymacja dokumentujàca niepe∏-
nosprawnoÊç, wystawiona przez uprawniony organ.

UWAGA: Jadàc do jednostek udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych albo pomocy
spo∏ecznej, bàdê organizujàcych turnusy rehabilitacyjne, oprócz wymienionych
dokumentów musisz zabraç dodatkowo zaÊwiadczenie lub zawiadomienie
okreÊlajàce: miejsce, termin badania, leczenia, konsultacji, zaj´ç rehabilitacyjnych, za-
j´ç terapeutycznych albo pobytu w oÊrodku wsparcia lub domu pomocy spo∏ecznej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 74).

Do wy˝ej wymienionych ulg uprawnia jeden z dokumentów:
• wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

stwierdzajàce zaliczenie do I grupy inwalidztwa (znaczny stopieƒ niepe∏nosprawno-
Êci) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzajàcym to˝sa-
moÊç osoby uprawnionej,

• wypis z orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzajàcego „niezdolnoÊç do
samodzielnej egzystencji”, razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem
stwierdzajàcym to˝samoÊç osoby uprawnionej,

• wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzajàcego niezdolnoÊç do samo-
dzielnej egzystencji razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwier-
dzajàcym to˝samoÊç osoby uprawnionej,

• legitymacja dokumentujàca znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, wystawiona przez
uprawniony organ,

• zaÊwiadczenie wystawione przez ZUS, stwierdzajàce zaliczenie wyrokiem sàdu do
I grupy inwalidzkiej lub do uznania za osob´ niezdolnà do samodzielnej egzystencji
na czas okreÊlony, razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwier-
dzajàcym to˝samoÊç osoby uprawnionej,

• orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej albo komisji s∏u˝by zdrowia MSWiA o za-
liczeniu do inwalidów I grupy, razem z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem stwierdzajàcym to˝samoÊç osoby uprawnionej.

JeÊli jesteÊ osobà niewidomà, nie uznanà za osob´ niezdolnà do samo-
dzielnej egzystencji, masz prawo do:
• 37% ulgi w 2 klasie pociàgów osobowych, poÊpiesznych, ekspresowych oraz au-

tobusach PKS przyÊpieszonych i poÊpiesznych.

Do ulg uprawnia jeden z dokumentów stwierdzajàcych inwalidztwo,
niezdolnoÊç do pracy albo niepe∏nosprawnoÊç z powodu stanu narzàdu
wzroku:
• wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
• wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
• legitymacja osoby niepe∏nosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
• legitymacja Polskiego Zwiàzku Niewidomych lub Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP.

JeÊli jesteÊ opiekunem towarzyszàcym w podró˝y osobie o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie
I grupy) lub przewodnikiem towarzyszàcym w podró˝y osobie ociemnia∏ej
lub niewidomej, na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz bile-
tów jednorazowych, masz prawo do:
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Zapotrzebowanie na takà us∏ug´ zg∏asza si´ w urz´dzie pocztowym w∏a-
Êciwym dla miejsca zamieszkania.
• Osoba niepe∏nosprawna lub z dzieckiem niepe∏nosprawnym mo˝e za∏atwiç sprawy

poza kolejnoÊcià.

Placówki pocztowe powinny byç dostosowane do obs∏ugi osób niepe∏nospraw-
nych, szczególnie niepe∏nosprawnych poruszajàcych si´ na wózkach inwalidzkich.
Dostosowanie to powinno polegaç na wydzieleniu specjalnie przystosowanych
i oznakowanych stanowisk oraz na takim umieszczaniu skrzynek pocztowych, aby
umo˝liwiç korzystanie z nich osobom na wózkach.

TELEFON
(Dz. U. z 2000 r., Nr 73, poz. 852 z póên. zm.)

Operatorzy Êwiadczàcy us∏ugi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym
majà obowiàzek zapewnienia osobom niepe∏nosprawnym dost´pu do Êwiadczonych
przez siebie us∏ug poprzez: zak∏adanie aparatów publicznych przystosowanych
do u˝ywania przez osoby niepe∏nosprawne oraz oferowanie osobom niepe∏no-
sprawnym aparatów telefonicznych odpowiednio przystosowanych do u˝ywania
przez te osoby.

Operatorzy nie majà obowiàzku stosowania wobec osób niepe∏nosprawnych ulg
w op∏atach. Firmy telekomunikacyjne mogà jednak w drodze uchwa∏y wprowadziç ra-
baty na us∏ugi i sprz´t dla osób niepe∏nosprawnych.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(Uchwa∏a nr 186/01 Zarzàdu TP SA z dnia 16.10.2001 r.)

JeÊli jesteÊ osobà z uszkodzonym narzàdem wzroku i posiadasz orzeczenie
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samo-
dzielnej egzystencji, z uszkodzeniem narzàdu s∏uchu lub mowy w stopniu powodujà-
cym koniecznoÊç korzystania z tekstelefonu lub wideotelefonu, bez wzgl´du na sto-
pieƒ niepe∏nosprawnoÊci lub niezdolnoÊci do pracy, masz prawo do:
• 50% ulgi w op∏acie za uzyskanie dost´pu do sieci telekomunikacyjnej, wraz z zain-

stalowaniem telefonicznego urzàdzenia koƒcowego, 
• 50 % ulgi w wysokoÊci miesi´cznej op∏aty abonamentowej.

Rabatu udziela si´ tak˝e prawnym opiekunom osób niepe∏nosprawnych, zamiesz-
kujàcych stale lub czasowo z osobà niepe∏nosprawnà, przy czym rabat mo˝e otrzy-
maç albo osoba niepe∏nosprawna uprawniona do uzyskania rabatu, albo jej prawny
opiekun.

ABONAMENT ZA U˚YWANIE ODBIORNIKÓW RADIOWYCH
I TELEWIZYJNYCH
(Dz.U. z 1996 r., Nr 82, poz. 383 z póên. zm.)

Zwolnienie z op∏at przys∏uguje:
1. Osobom, które ukoƒczy∏y 75 rok ˝ycia.
2. Osobom, które otrzymujà sta∏y zasi∏ek lub rent´ socjalnà z pomocy spo∏ecznej na

podstawie decyzji o przyznaniu Êwiadczenia.
3. Osobom niepe∏nosprawnym w stopniu znacznym (ca∏kowicie niezdolnym do pra-

cy oraz samodzielnej egzystencji, inwalidom I grupy) po przedstawieniu jednego
z nast´pujàcych dokumentów: dowodu osobistego z wpisem o zaliczeniu na trwa-
∏e do I grupy inwalidzkiej, orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub legitymacji
osoby niepe∏nosprawnej, orzeczenia o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i do samo-
dzielnej egzystencji, decyzji ZUS lub orzeczenia: komisji lekarskiej do spraw inwa-
lidztwa i zatrudnienia, wojskowej komisji lekarskiej lub komisji podleg∏ej MSW.

4. Osobom o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny na podstawie orzeczenia KRUS oraz za-
Êwiadczenia o przyznaniu zasi∏ku piel´gnacyjnego.

5. Osobom nies∏yszàcym, u których stwierdzono ca∏kowità g∏uchot´ lub obustronne
upoÊledzenie s∏uchu na podstawie jednego z dokumentów: legitymacji Polskiego
Zwiàzku G∏uchych, orzeczenia o ca∏kowitej lub cz´Êciowej utracie s∏uchu, zaÊwiad-
czenia wystawionego przez zak∏ad opieki zdrowotnej.

6. Osobom niewidomym, których ostroÊç wzroku nie przekracza 15%, na podstawie
jednego z dokumentów: legitymacji Polskiego Zwiàzku Niewidomych lub Zwiàzku
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy Rzeczypospolitej Polskiej, orzeczenia stwierdzajàcego za-
liczenie do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci z tytu∏u uszkodzenia na-
rzàdu wzroku bàdê zaÊwiadczenia wystawionego przez zak∏ad opieki zdrowotnej.

UWAGA: aby uzyskaç zwolnienie, nale˝y w urz´dzie pocztowym (w∏aÊciwym dla
miejsca sta∏ego pobytu) przedstawiç odpowiednie wymienione wy˝ej dokumenty.
Zwolnienie od op∏aty nast´puje od poczàtku nast´pnego miesiàca po przedstawieniu
odpowiednich dokumentów.

NA POCZCIE
(Dz.U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1832)

Udogodnienia zwiàzane z us∏ugami pocztowymi:
• JeÊli jesteÊ osobà z uszkodzonym narzàdem ruchu, korzystajàcà z wózka inwalidz-

kiego lub z uszkodzonym narzàdem wzroku (posiadajàcà orzeczenia o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci lub niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej egzystencji),
masz prawo do bezp∏atnej us∏ugi dor´czania listów, paczek i przekazów bezpoÊred-
nio do domu. Listonosz natomiast powinien przyjàç zwyk∏y, op∏acony list i wrzuciç
go do skrzynki. 
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Dokumenty uprawniajàce do ulgi nie mogà byç wystawione na czas okreÊlony, ulga
przys∏uguje tylko tym osobom, które sà w posiadaniu dokumentów wystawionych na
trwa∏e lub bez terminu badania kontrolnego.

Szczegó∏owe informacje otrzymasz w punktach sprzeda˝y telefonów lub
znajdziesz na stronach internetowych: www.idea.onet.pl

PARKOWANIE W POBLI˚U MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
(Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602, z póên. zm.)

JeÊli jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà posiadajàcà samochód i masz orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci z powodu dysfunkcji na-
rzàdu ruchu, jesteÊ opiekunem osoby niepe∏nosprawnej i posiadasz zaÊwiadczenie
o pobieraniu zasi∏ku piel´gnacyjnego wraz z zaÊwiadczeniem, ˝e niepe∏nosprawnoÊç
wynika z dysfunkcji narzàdu ruchu, to mo˝esz wystàpiç o wyznaczenie ogólnodost´p-
nego, zastrze˝onego miejsca postojowego (parkingu) na „drodze wewn´trznej”, np.:
• na terenie osiedla, ulicy, placu osiedlowego – wyst´pujemy do zarzàdcy terenu,

zgodnie z miejscem zamieszkania, np. administracji osiedla,
• na drodze publicznej – wyst´pujemy do Zarzàdu Dróg Miejskich 

Zarzàd Dróg Miejskich, Wydzia∏ In˝ynierii Ruchu
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznaƒ
tel. 820 15 81, 820 10 41
zdm@zdm.poznan.pl 
www.zdm.poznan.pl 

Miejsca postojowe, („koperty”) na drogach zarzàdzanych przez Zarzàd Dróg Miej-
skich sà ogólnodost´pne, nie znakuje si´ ich opisem numeru rejestracyjnego samo-
chodu osoby uprawnionej do parkowania na „kopercie”. Znaczy to, ˝e na wyznaczo-
nej „kopercie” mo˝e zaparkowaç ka˝da osoba niepe∏nosprawna do tego uprawniona.
Miejsca te sà oznaczone znakami poziomymi i pionowymi P-20, P-24, T-29. 

Szczegó∏owe informacje uzyskasz w placówkach TP SA pod numerem
telefonu 9393 „b∏´kitna linia” lub 0800 100 800 Infolinia albo znajdziesz
na stronach internetowych: www.telekomunikacja.pl 

SIEå TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH – IDEA

Prawo do korzystania z ulgi przys∏uguje:
– osobom, wobec których lekarz orzecznik ZUS lub inny uprawniony organ

orzek∏ ca∏kowità i trwa∏à niezdolnoÊç do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
– osobom posiadajàcym dokumenty wystawione przed 01.09.1997, potwierdza-

jàce zakwalifikowanie do I grupy inwalidzkiej na sta∏e,
– osobom, które sà prawnymi opiekunami wy˝ej wymienionych osób,
– kombatantom.

JeÊli nale˝ysz do którejÊ z wy˝ej wymienionych grup, mo˝esz skorzystaç z:
• 50% ulgi w op∏acie aktywacyjnej,
• 50% ulgi w op∏atach abonamentowych.

Ulgi przyznawane sà tylko na jeden numer telefonu u jednego z operatorów tele-
fonii komórkowej. W sieci „Idea” ulgi przyznawane sà na czas okreÊlony. Po raz pierw-
szy ulga przyznawana jest na czas obowiàzywania promocji okreÊlonej w podpisanej
umowie o Êwiadczenie us∏ug telekomunikacyjnych. Po tym czasie okres obowiàzywa-
nia ulgi zostanie przed∏u˝ony na czas nieokreÊlony.

Do wy˝ej wymienionych ulg uprawnia jeden z dokumentów:
• orzeczenie wystawione przez lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych ze stwierdzeniem, ˝e osoba jest ca∏kowicie niezdolna do pracy i samodzielnej
egzystencji na trwa∏e – grupa inwalidzka (ewentualnie sama niezdolnoÊç do samo-
dzielnej egzystencji na trwa∏e, jeÊli osoba osiàga wiek emerytalny),

• orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
• orzeczenie Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia – wydane przed

1 wrzeÊniem 1997 roku, tzn. o zakwalifikowaniu do I grupy inwalidzkiej na sta∏e,
• orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Miejski OÊrodek ds. Orze-

kania o Niepe∏nosprawnoÊci, bàdê legitymacja dokumentujàca niepe∏nosprawnoÊç
wydana na podstawie tego orzeczenia – na orzeczeniu lub legitymacji powinien byç
okreÊlony znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci na sta∏e,

• orzeczenie Komisji Lekarskiej MSW bàdê Wojskowej Komisji Lekarskiej, na orze-
czeniu musi byç zaznaczone, ˝e osoba jest inwalidà I grupy bez zwiàzku ze s∏u˝bà
(ewentualnie ca∏kowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji na trwa∏e),

• postanowienie Sàdu Opiekuƒczego o ustanowieniu opiekuna osoby ca∏kowicie lub
cz´Êciowo ubezw∏asnowolnionej; je˝eli jest to jeden z rodziców, to w przypadku
osoby niepe∏noletniej wystarczy wpis w dowodzie osobistym, je˝eli osoba jest pe∏-
noletnia, musi byç postanowienie sàdu o opiece nad osobà niepe∏noletnià oraz je-
den z wy˝ej wymienionych dokumentów.
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• orzeczenia o d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym wraz
z uprawnieniem do zasi∏ku piel´gnacyjnego,

• orzeczenia o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej egzystencji (równie˝
orzeczenia zaliczajàcego do I grupy inwalidzkiej, orzeczenia o d∏ugotrwa∏ej niezdol-
noÊci do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z uprawnieniem do zasi∏ku piel´gna-
cyjnego),

• orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci o przyczynie nie-
pe∏nosprawnoÊci z kodu R lub N,

• orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci wraz ze wskaza-
niem o ograniczonej sprawnoÊci ruchowej,

• orzeczenia równowa˝nego z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci 
(III grupa inwalidzka, orzeczenie o cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy lub celowoÊci
przekwalifikowania zawodowego), w którym nie jest okreÊlona przyczyna niepe∏-
nosprawnoÊci – w tym przypadku trzeba jednak posiadaç dodatkowo zaÊwiadcze-
nie lekarskie potwierdzajàce ograniczenie sprawnoÊci ruchowej.

Kart´ parkingowà wydaje:
Wydzia∏ Komunikacji 
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznaƒ
tel. 878 40 12, 878 40 16

Aby otrzymaç kart´ parkingowà, potrzebne sà nast´pujàce dokumenty:
• wniosek o wydanie karty parkingowej,
• wa˝ne orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci,
• zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce ograniczenie sprawnoÊci ruchowej w przy-

padku orzeczeƒ o stopniu lekkim niepe∏nosprawnoÊci,
• aktualnà fotografi´ o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia g∏owy,
• dowód uiszczenia op∏aty za wydanie karty w wysokoÊci 25 z∏.

„Karta parkingowa” powinna byç umieszczona za przednià szybà po-
jazdu samochodowego w sposób umo˝liwiajàcy odczytanie jej pierwszej
strony. 

NIESTOSOWANIE SI¢ DO NIEKTÓRYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
(Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602, z póên. zm.; Dz. U. z 2003 r., Nr 58, 
poz. 515; art. 8)

Osoba niepe∏nosprawna z dysfunkcjà narzàdu ruchu (posiadajàca wymagane
uprawnienia do kierowania pojazdem) lub kierowca przewo˝àcy osoby niepe∏no-
sprawne majàce trudnoÊci w poruszaniu si´, jak równie˝ pracownicy placówek
zajmujàcych si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà niepe∏nosprawnych, posiadajàcy
pojazd oznaczony kartà parkingowà, mogà nie stosowaç si´ do ni˝ej wymie-
nionych znaków, pod warunkiem zachowania ostro˝noÊci:
• „zakaz ruchu w obu kierunkach” – B-1,
• „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjàtkiem motocykli jednoÊladowych” – B-3,
• „zakaz wjazdu autobusów” – B-3a,
• „zakaz wjazdu motocykli” – B-4,
• „zakaz wjazdu motorowerów” – B-10,
• „zakaz postoju” – B-35, dopuszczalny czas postoju d∏u˝szy ni˝ 1 minuta jest wska-

zany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
• „zakaz postoju w dni nieparzyste” – B-37,
• „zakaz postoju w dni parzyste” – B-38,
• „strefa ograniczonego postoju” – B-39.

UWAGA: emblemat inwalidzki, naklejany na szybie samochodów osobowych, nie
jest formalnym dokumentem uprawniajàcym do niestosowania si´ do niektórych zna-
ków drogowych. 
Pami´taj, ˝e naklejenie emblematu to tylko oznaczenie pojazdu jako samo-
chodu osoby niepe∏nosprawnej – do wybranych znaków mo˝esz nie stosowaç
si´ tylko na podstawie karty parkingowej.

KARTA PARKINGOWA
(Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 126)

Karta parkingowa upowa˝nia osoby niepe∏nosprawne z dysfunkcjà narzàdów ru-
chu i przewo˝àcych ich opiekunów do niestosowania si´ do wymienionych znaków
oraz nieodp∏atnego parkowania samochodu w miejscach wyznaczonych dla kierow-
ców niepe∏nosprawnych, tzw. „kopertach” oznaczonych znakami P-20, P-24, T-29. 

Kart´ parkingowà wydaje si´ na podstawie jednego z dokumentów:
• orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nospraw-

noÊci,
• orzeczenia o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy (równie˝ orzeczenia zaliczajàcego do

II grupy inwalidzkiej),
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UWAGA: Identyfikator pojazdu kierowcy-inwalidy jest wa˝ny pod warunkiem wyko-
rzystywania go wy∏àcznie do przewozu osoby niepe∏nosprawnej.

PODATKI LOKALNE
(Dz. U. z 1991 r., Nr 9, poz. 31 z póên. zm.)

JeÊli jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà – niewidomà, g∏uchoniemà lub niedo∏´˝nà, nie
p∏acisz podatku od posiadania psów, pod warunkiem, ˝e pies jest dla ciebie pomocà
– na podstawie orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci (niezdolnoÊci do pracy, in-
walidztwie).

MUZEUM 
(Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854)

Osoby niepe∏nosprawne wraz z opiekunami majà prawo do zakupu ulgowego bi-
letu wst´pu do muzeów paƒstwowych po okazaniu stosownych dokumentów, np.
legitymacji lub orzeczenia.

URZ¢DY
(Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z póên. zm.)

Osoba niepe∏nosprawna lub z dzieckiem niepe∏nosprawnym mo˝e za∏atwiç spra-
wy poza kolejnoÊcià w instytucjach i urz´dach publicznych oraz w sklepach.

OP¸ATY PASZPORTOWE
(Dz. U. z 1996 r. Nr 152, poz. 725 z póên. zm.)

JeÊli jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà lub jej wspó∏ma∏˝onkiem (pozostajàcym na
twym wy∏àcznym utrzymaniu), osobà przebywajàcà w domu pomocy spo∏ecznej lub
zak∏adzie opiekuƒczym, albo korzystasz z pomocy spo∏ecznej w formie zasi∏ków sta-
∏ych, przys∏uguje Ci 50% ulgi przy op∏acie za wydanie paszportu.

Nie pobiera si´ op∏aty za wydanie paszportu od osób, których wyjazd za granic´
nast´puje w celu d∏ugotrwa∏ego leczenia lub w zwiàzku z koniecznoÊcià poddania si´
operacji.

IDENTYFIKATOR KIEROWCY POJAZDU
(Dz. U. z 2000 r., Nr 51, poz. 60 oraz Uchwa∏y Rady Miasta Poznania z dnia
8 grudnia 2000 r.)

JeÊli jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà, posiadasz orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci
z tytu∏u uszkodzenia narzàdu ruchu, które powoduje trudnoÊci w przemieszczaniu
si´, lub jesteÊ prawnym opiekunem osoby niepe∏nosprawnej, która posiada stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci spowodowanej dysfunkcjà narzàdu ruchu, mo˝esz wykupiç
identyfikator pojazdu kierowcy, co umo˝liwia bezp∏atne parkowanie samocho-
du w ka˝dym miejscu okreÊlonym jako Strefa Postoju na terenie miasta Poznania.

Nie powinieneÊ na ten identyfikator parkowaç na tzw. „kopertach” w obr´bie strefy, aby
nie blokowaç miejsc osobom pos∏ugujàcych si´ tylko tzw. „kartà parkingowà”. 

Osoby ubiegajàce si´ o identyfikator pojazdu kierowcy muszà:
• byç w∏aÊcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielem samochodu, co jest stwierdzone w dowo-

dzie rejestracyjnym lub na podstawie umowy przew∏aszczenia z instytucjami kredy-
tujàcymi,

• byç rodzicami lub prawnymi opiekunami osób posiadajàcych lub sami posiadaç
orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (KIZ), wypis z treÊci
orzeczenia lekarskiego orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Komisji Le-
karskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego lub orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci Miejskiego Zespo∏u ds. Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci, stwierdzajà-
ce uszkodzenie narzàdów ruchu, powodujàce u tych osób trudnoÊci w przemiesz-
czaniu si´.

Identyfikator pojazdu kierowcy wydaje:
Biuro Strefy Parkowania
ul. Pu∏askiego 9, 60-607 Poznaƒ
tel. 851 50 70, 852 03 65

Aby otrzymaç identyfikator pojazdu kierowcy, potrzebne sà nast´pujàce
dokumenty:
• wa˝ne orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci z okreÊleniem dysfunkcji narzàdu ruchu,
• zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce ograniczenie sprawnoÊci ruchowej w przy-

padku orzeczeƒ o stopniu lekkim niepe∏nosprawnoÊci,
• dowód rejestracyjny pojazdu,
• dowód uiszczenia op∏aty w wysokoÊci 60 z∏.

Identyfikator musi byç umieszczony na przedniej szybie pojazdu,
w sposób nie budzàcy wàtpliwoÊci co do jego wa˝noÊci, tak aby by∏ w pe∏-
ni czytelny dla kontrolerów Strefy Parkowania.

W razie utraty lub kradzie˝y identyfikator jest wydawany pe∏nop∏atnie.
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V
POZNA¡SKIE ORGANIZACJE
POZARZÑDOWE DZIA¸AJÑCE

NA RZECZ 
OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

I.
STOWARZYSZENIA, ZWIÑZKI I FUNDACJE

1. 
POMOC MATERIALNA I PORADNICTWO

2. 
POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

3. 
ORGANIZACJE SENIORALNE

4. 
POMOC DZIECIOM I RODZINIE

5. 
POMOC OSOBOM UZALE˚NIONYM

II.
KLUBY SPORTOWE

UBEZPIECZENIA

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogà wprowadzaç specjalne oferty ubezpie-
czeƒ komunikacyjnych, majàtkowych, indywidualnych na ˝ycie, które skierowane b´-
dà do osób niepe∏nosprawnych. Oferty takie zawieraç mogà preferencyjne taryfy
op∏at, dodatkowe zni˝ki lub rabaty.

Aby otrzymaç aktualne informacje na temat funkcjonujàcych programów dla osób
niepe∏nosprawnych, musisz skontaktowaç si´ z przedstawicielem wybranej firmy
ubezpieczeniowej.
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I. WYKAZ STOWARZYSZE¡, ZWIÑZKÓW I FUNDACJI ZRZESZAJÑ-
CYCH I WSPOMAGAJÑCYCH OSOBY NIEPE¸NOSPRAWNE, ICH RO-
DZINY I PRZYJACIÓ¸

Nazwa Adres Telefon/e-mail
Archidiecezjalne Centrum Duszpasterstwa ul. G∏ogowska 97 666 54 82
Specjalnej Troski 60-265 Poznaƒ

KoÊció∏ pw. Matki 
Boskiej Bolesnej

Fundacja „RAZEM” na rzecz Osób Pokrzywdzonych ul. Niegolewskich 3/9 869 90 97
przez Los 61-234 Poznaƒ
Fundacja Pomoc Chorym na Bia∏aczk´ ul. Szkolna 8/12 852 89 51
Klinika Hematologii Akademii Medycznej 61-833 Poznaƒ
Fundacja Pomoc Dzieciom os. Pod Lipami 8h/76 849 12 35
z Chorobami Nowotworowymi 61-634 Poznaƒ
Fundacja Pomoce Techniczne ul. Jana Brzechwy 6 848 17 55
dla Osób Kalekich i Niepe∏nosprawnych 60-195 Poznaƒ
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepe∏nosprawnym ul. Kraszewskiego 8 841 15 13

60-518 Poznaƒ
Fundacja Pomocy Dzieciom Nies∏yszàcym „GRZEÂ” ul. Bydgoska 4a 877 30 87

61-127 Poznaƒ
Fundacja Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym ul. Folwarczna 29c /36 871 32 34
„SZKO¸A i PRACA” 61-064 Poznaƒ
Oddzia∏ Regionalny Towarzystwa ul. Grunwaldzka 21 869 93 21 w. 325 
Zwalczania Chorób Mi´Êni 60-783 Poznaƒ

ul. Pó∏nocna 41
62-064 Poznaƒ

Ogólnopolskie Stowarzyszenie TwórczoÊci Artystycznej ul. Gronowa 22 821 32 28
Osób Niepe∏nosprawnych „SYMBIOZA” 61-680 Poznaƒ
Polski Zwiàzek G∏uchych ul. ˚ydowska 15/18 851 54 75

61-761 Poznaƒ 853 31 11
Polski Zwiàzek Niewidomych ul. Mickiewicza 29 847 46 16
Okr´g Wielkopolski 60-835 Poznaƒ
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków „HYPERKLUB” ul. Bonin 4 823 37 11

60-658 Poznaƒ
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarzàd Wojewódzki os. Armii Krajowej 149a 877 49 77

61-381 Poznaƒ
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób ul. Êw. Trójcy 22 832 00 52 
z UpoÊledzeniem Umys∏owym 61-478 Poznaƒ
Polskie Stowarzyszenie Protetyków S∏uchu os. Piastowskie 66/2 877 05 69

61-157 Poznaƒ audipro@kai.onet.pl
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Stowarzyszenie na rzecz M∏odzie˝y Sprawnej Inaczej os. Marysieƒki 25 848 94 56
„ÂMIA¸EK” 60-683 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepe∏nosprawnych ul. Swoboda 41 814 22 36
„ISKRA” 60-389 Poznaƒ 865 14 44
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepe∏nosprawnych ul. Jugos∏owiaƒska 50a/20 862 49 90
z UpoÊledzeniem Umys∏owym „OPTYMIÂCI” 60-159 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Osób po Operacjach ul. Przybyszewskiego 49 869 13 87
Onkologicznych w Zakresie G∏owy i Szyi Klinika Otolaryngologii 869 17 79
„POMOC DLA ˚YCIA” 60-355 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Osób ul. Szamarzewskiego 78/82 843 40 59
z Autyzmem „PRO FUTURO” 60-569 Poznaƒ 843 40 38
Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Niewidomych os. Kosmonautów 110 820 05 12
i S∏abowidzàcych 61-256 Poznaƒ stowarzyszeniernis@

poczta.onet.pl 
Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych os. Rusa 6 874 96 12
i Ich Rodzin „AMIKUS” 61-245 Poznaƒ 874 00 03
Stowarzyszenie Pomocy Chorym ul. 28 Czerwca 1956 r. 135 831 03 46
z Uszkodzeniami Ràk 61-545 Poznaƒ
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ul. Dettlofa 5 825 75 30
z Chorobami Nowotworowymi 61-606 Poznaƒ
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe∏nosprawnym ul. Wiosenna 15a 847 67 70, 820 21 04
„SATIS VERBORUM” 61-592 Poznaƒ satis-verborum@gazeta.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom os. Stare ˚egrze 6/9 879 71 48
po Urazach i Udarach Mózgu „CEREBRUM” 61-249 Poznaƒ
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespo∏em Downa ul. Ognik 20c 868 84 44, 867 11 45

60-386 Poznaƒ haslow@interia.pl 
Stowarzyszenie Pomocy UpoÊledzonym Umys∏owo ul. Grunwaldzka 88 867 17 33
„NADZIEJA” barak 27

60-307 Poznaƒ
Stowarzyszenie Pomocy ul. ˚upaƒskiego 14/10 835 37 26
w Problemach ˚yciowych 61-572 Poznaƒ
Stowarzyszenie Przyjació∏ ul. Ognik 20b 868 84 00
Niewidomych i S∏abowidzàcych 60-386 Poznaƒ
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació∏ os. Stare ˚egrze 135 875 70 73
Dzieci Nies∏yszàcych „RODZICE- RODZICOM” 61-245 Poznaƒ
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ul. Wilanowska 41 823 45 87

60-688 Poznaƒ
Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom os. Boles∏awa 
Niepe∏nosprawnym Chrobrego 11c/93 822 58 80

60-681 Poznaƒ sspn-poznan@wp.pl 
Towarzystwo Osób Niepe∏nosprawnych i Opiekunów os. Boles∏awa Chrobrego 117
„TO ONI” 60-681 Poznaƒ 822 38 33

Polskie Towarzystwo Opieki ul. Przybyszewskiego 49 821 93 01
nad Chorymi ze Stomià „POLILKO” 60-355 Poznaƒ 823 34 05

polilko@poland.com.pl 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ul. Szewska 9 853 09 30, 852 85 17 
Oddzia∏ Wielkopolska 61-760 Poznaƒ ptsv-poznan@idn.org.pl 

jerzawa@poczta.onet.pl 
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozà ul. Szpitalna 27/33 861 75 75

60-572 Poznaƒ
Poznaƒska Fundacja Inwalidów ul. Szyd∏owska 16 823 95 52
i Osób Niepe∏nosprawnych „MI¸OSIERDZIE” 60-651 Poznaƒ
Poznaƒskie Towarzystwo „AMAZONKI” ul. Piastowska 38 833 36 65

61-556 Poznaƒ 833 51 69
Stowarzyszenie „Bio-Eko” na rzecz Wspierania Osób ul. Ludowa 6 814 65 37
Niepe∏nosprawnych oraz ˚ywienia Dietetycznego Sady ko∏o Poznania 814 61 74
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Skryta 14/1 661 12 73

60-729 Poznaƒ poznan@wolontariat.org.pl
Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji ul. Szyd∏owska 14a 848 66 34
Osób Niepe∏nosprawnych „BRATEK” 60-651 Poznaƒ 848 66 87
Stowarzyszenie Chorych na Celiakie os. Or∏a Bia∏ego 3 0501 135 513
i inne Zespo∏y Z∏ego Wch∏aniania skrytka poczt. 14 

60-956 Poznaƒ
Stowarzyszenie Chorych z Przepuklinà os. LeÊne 15b/103 812 84 18
Rdzeniowo-Oponowà 62-028 Kozieg∏owy
Stowarzyszenie Chorych z Zapaleniem Trzustki ul. Przybyszewskiego 49 667 68 41 wew. 346

60-355 Poznaƒ
Stowarzyszenie Dzienny OÊrodek os. Piastowskie 42 877 13 11
Rehabilitacyjny „BARTEK” 61-152 Poznaƒ
Stowarzyszenie Klubów Amazonek ul. ¸àkowa 1/2 852 74 11
przy Klinice Akademii Medycznej 61-878 Poznaƒ
Stowarzyszenie Klubów Integracyjnych M∏odzie˝y os. Powstaƒców Warszawy 4a/4

61-656 Poznaƒ 823 86 90, 877 97 01
Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsjà, ul. Ma∏eckiego 15 864 14 74
Niepe∏nosprawnych i Ich Przyjació∏ „KONICZYNKA” ul. Swobody 24 867 30 41

60-707 Poznaƒ
Stowarzyszenie M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej „SZANSA” ul. Czarnieckiego 14/2 820 46 19

61-570 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci os. Jana III Sobieskiego 109 823 58 41
i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej „ZAWSZE RAZEM” 60-688 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ul. ˚urawinowa 5/7 830 25 90, 832 32 47
i M∏odzie˝y z Mózgowym Pora˝eniem Dzieci´cym 61-455 Poznaƒ zurawinka1@tlen.pl 
Stowarzyszenie na rzecz Hipotrerapii, Korekcji os. Stefana Batorego 2/7 821 76 44
Wad Postawy i Ekologii „LAJKONIK” 61-687 Poznaƒ 862 41 38
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POMOC DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail
Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjació∏ ul. Grobla 26 852 95 67, 852 94 68
Osób Psychicznie Chorych „Wspólnota” Poznaƒ wspolnota26@o2.pl 
Oddzia∏ Dzienny dla Pacjentów Psychotycznych ul. Grobla 26 852 94 68

61-858 Poznaƒ
Stowarzyszenie Osób i Rodzin ul. Rawicka 51 830 68 88
na rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieç i Pomóc” Poznaƒ zrozumiec_pomoc@

tlen.pl 
Klub Pomocy Psychologicznej „Tacy Sami” os. Czecha 114 877 78 42
Przy ODK „Orle Gniazdo” Poznaƒ 
Stowarzyszenie Osób i Rodzin ul. Szpitalna 27/33 861 22 42
na rzecz Zdrowia Psychicznego „Integracja” 60-572 Poznaƒ 861 22 43
Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej

POMOC MATERIALNA I PORADNICTWO

Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail
Zwiàzek Stowarzyszeƒ ul. Ceglana 4 tel/fax 830 93 08
Wlkp. Bank ˚ywnoÊci 60-001 Poznaƒ 830 93 10

food@ewan.com.pl 
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej ul. Przemys∏owa 45 833 24 74

60-695 Poznaƒ
Polski Czerwony Krzy˝ ul. Górna Wilda 99 A/B 853 31 79, 853 31 80

61- 567 Poznaƒ 835 31 79
Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rodziny ul. Sienkiewicza 10 843 60 28
i Osób Niepe∏nosprawnych „Rodzina-Rodzinie” 60-817 Poznaƒ 843 60 28
„CARITAS” Archidiecezji Poznaƒskiej Rynek Wildecki 4 835 30 17

61-546 Poznaƒ 835 30 18
ChrzeÊcijaƒska S∏u˝ba Charytatywna ul. Zeylanda 11 847 59 78
Filia w Poznaniu Poznaƒ
Komitet Obywatelski os. Piastowskie 104 876 62 53
Ko∏o Os. Piastowskie 61-148 Poznaƒ

os. Piastowskie 18 – punkt wydawania odzie˝y
Stowarzyszenie Wielkopolska ul. Bu∏garska 126b/2 855 46 94
Inicjatywa Obywatelska 60-398 Poznaƒ
Fundacja „BIEDA” ul. Robocza 4 863 20 24

62-064 Poznaƒ
Stowarzyszenie Wsparcia Najubo˝szych ul. Dàbrowskiego 64/21 0600 469 761
„PRZYMIERZE” 60-522 Poznaƒ

Towarzystwo Osób Nies∏yszàcych „TON” ul. Newtona 3B/9 867 08 15 
60-161 Poznaƒ

Towarzystwo Pomocy Epileptykom ul. Zeylanda 8/6 847 28 92
60-808 Poznaƒ

Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Kozia 12
61-770 Poznaƒ 855 32 76

TPD Ko∏o Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y ul. Solna 12 823 86 90
Niepe∏nosprawnej Ruchowo 61-734 Poznaƒ

os. Pow. Warszawy 4a/4
61-656 Poznaƒ

TPD Ko∏o Pomocy Dzieciom i M∏odzie˝y Skr. pocz. 1 862 57 88
o Niepe∏nej SprawnoÊci Ruchowej z MPD 60-968 Poznaƒ 47
TPD Ko∏o Pomocy Dzieciom z Cukrzycà os. Pod Lipami 2H 852 58 03

61-628 Poznaƒ
Wielkopolska Fundacja Pomocy Inwalidom „FILAR” ul. Romana Maya 42/50 874 19 66

Poznaƒ
Wielkopolska Rada Koordynacyjna ul. Szewska 9 853 09 30
– Zwiàzek Organizacji Charytatywnych 61-760 Poznaƒ
Wielkopolski Zwiàzek Inwalidów Narzàdu Ruchu os. Stefana Batorego 27a 8217433

60-687 Poznaƒ
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób os. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 3 821 74 33
Niepe∏nosprawnych – Zwiàzek Stowarzyszeƒ 60-688 Poznaƒ
Wielkopolskie Stowarzyszenie ul. Gwarna 9a 855 27 52, 855 27 43
na Rzecz Osób Niepe∏nosprawnych „VITAE” 61-702 Poznaƒ info@vitae.pl 
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób ul. Kozia 12 A 0601 190 400
z Niepe∏nosprawnoÊcià Intelektualnà 61-835 Poznaƒ
„Niepe∏nosprawni – normalna sprawa”
Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rodziny ul. Sienkiewicza 10 843 60 28
i Osób Niepe∏nosprawnych „RODZINA RODZINIE” 60-817 Poznaƒ
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niepe∏nosprawnych ul. Rybaki 16/17 853 45 38
„MOST” 61-883 Poznaƒ 862 68 43
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Alergiami ul. Kordeckiego 17 833 37 01
Pokarmowymi, Wziewnymi, Celiakià i Astmà 60-131 Poznaƒ
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobà Parkinsona ul. S∏owackiego 8/10 869 92 31 w. 342

60-823 Poznaƒ
Wielkopolskie Stowarzyszenie OÊwiatowców ul. Siewna 5 823 53 55

61-692 Poznaƒ
Wspólnota „BUREGO MISIA” os. Zwyci´stwa 11/97 848 11 90

61-646 Poznaƒ luna@icpnet.pl 
Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP Oddzia∏ ÂródmieÊcie ul. Âw. Marcin 37 853 61 46

60-806 Poznaƒ
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ORGANIZACJE SENIORALNE

Nazwa organizacji Adres Telefon
Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Dzia∏yƒskich 3 851 00 36

61-727 Poznaƒ
Towarzystwo Pomocy Starszej Generacji „Vis Vitalis” ul. Pasieka 20 820 30 84

61-657 Poznaƒ
Fundacja „Korab Wielkopolski” Ul. Klin 9 852 85 66
Klub Inteligencji Katolickiej 60-602 Poznaƒ
Polski Zwiàzek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. M∏yƒska 5 853 27 21
Oddzia∏ Okr´gowy 15 Kó∏ Miejskich 61-729 Poznaƒ
Fundacja „Radosna StaroÊç” ul. W∏adymira 15 876 87 92

61-055 Poznaƒ
Fundacja na rzecz Ludzi Osamotnionych os. Czecha 94/8
„Srebrne Lata” 61-290 Poznaƒ

POMOC DZIECIOM I RODZINIE

Nazwa organizacji Adres Telefon
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Garbary 97/8 855 22 78

61-754 Poznaƒ 853 13 93
Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci – Zarzàd Miejski ul. Grochowska 49a 867 45 08

Poznaƒ
Towarzystwo Przywracania Rodziny ul. Skawiƒska 28a 879 38 84

60-333 Poznaƒ
ChrzeÊcijaƒski OÊrodek Adopcyjno-Mediacyjny ul. Kosiƒskiego 27 834 10 42
„PRO FAMILIA” 61-132 Poznaƒ
Stowarzyszenie Zast´pczego Rodzicielstwa ul. Grunwaldzka 37a/1
– Oddzia∏ Wielkopolski 60-873 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Rodziny ul. Opolska 58 
„KONCEPT” Poznaƒ
Fundacja ul. Koz∏owskiego 5 825 73 18
„BONNUM COMMUNE” 61-606 Poznaƒ
Fundacja „FAMILIJNY POZNA¡” ul. Klin 9 8280 361

60-765 Poznaƒ 0608 681 000
biuro: ul. Serbska 6, pok. 208A
www.familijny.poznan.pl 

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail
Fundacja Pomocy Wzajemnej ul. Âw. Wincentego 6/9 877 22 65
„BARKA” 60-123 Poznaƒ
(kobiety, m´˝czyêni, rodziny) ul. Piaskowa 1 851 96 86

61-753 Poznaƒ 
(do 31.01.2003) barka@barka.org.pl 
ul. Darzyborska 10
61-303 Poznaƒ

Towarzystwo Pomocy im. Âw. Brata Alberta ul. Wid∏akowa 3 820 64 81
61-680 Poznaƒ (schr.)

(dla m´˝czyzn powy˝ej 55 roku ˝ycia) ul. Warzywna 17
61-658 Poznaƒ

Dom Charytatywny „PRZYSTA¡” ul. KoÊciuszki 132 852 96 28
(kobiety, m´˝czyêni, rodziny) 61-717 Poznaƒ 0602 719 543
Fundacja Pomocy Samotnej Matce ul. Garbary 22 8530 587
„PRO VITA”- 85 33 281
Hotel-Schronisko ul. Botaniczna 2 8475 937
(interwencja wobec kobiet i dzieci – ofiar przemocy) 60-584 Poznaƒ hotschron@kki.net.pl 
Dom dla Samotnej Matki ul. Kierska 10 848 21 21
Zgromadzenie Sióstr M.B. Mi∏osierdzia 60-480 Poznaƒ-Kiekrz 842 80 04
(samotne matki z dzieçmi)
Dom Readaptacji Spo∏ecznej ul. Staro∏´cka 36/38 879 33 54
dla Osób i Rodzin Eksmitowanych prowadzony 61-361 Poznaƒ
przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliêniemu „MARKOT”
OÊrodek dla Bezdomnych Nr 1 ul. Micha∏owo 68 879 82 12
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliêniemu „MARKOT” Ro˝nowice 33 (067) 26 10 678
(kobiety, m´˝czyêni, rodziny) 64-610 Rogoêno
Ogólnospo∏eczna Fundacja na rzecz Dzieci Bezdomnych ul. RzemieÊlnicza 7 444 28 26
„BETLEJEMKA” (samotne matki z dzieçmi) 62-068 Rostarzewo 0501 392 855
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POMOC OSOBOM UZALE˚NIONYM

Nazwa organizacji Adres Telefon
Zwiàzek Stowarzyszeƒ Abstynenckich pl. Kolegiacki 12a 852 22 42

61-841 Poznaƒ
Poznaƒskie Stowarzyszenie Abstynentów ul. Ma∏eckiego 11 869 93 56

60-706 Poznaƒ
Stowarzyszenie Ârodowiskowy Klub „Zwyci´stwo” ul. Litewska 8 848 43 53

60-605 Poznaƒ
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Dom TrzeêwoÊci” Al. K. Marcinkowskiego 24 852 95 70

61-827 Poznaƒ
Stowarzyszenie Klub Abstynentów „ARKA” os. Polan 13 brak

61-249 Poznaƒ
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na G∏ównej z Nami” ul. Mariacka 15 brak

61-012 Poznaƒ
Stowarzyszenie Profilaktyki Spo∏ecznej „SEDNO” Al. K. Marcinkowskiego 21 855 73 54
(narkotyki, HIV) 61-827 Poznaƒ (III pi´tro) sedno1@wp.pl 
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzale˝nieƒ „Monar” pl. Asnyka 2 847 63 29

60-832 Poznaƒ

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ul. Warszawska 82/225 653 40 86, 651 90 62
z Domów Dziecka „Promyk” 61-031 Poznaƒ 0606 856 820
Wielkopolskie Stowarzyszenie pl. Asnyka 2A 857 32 17 
Pomocy Dziecku, Ojcu i Rodzinie sob. 10.00-12.00

koresp.: ul. KoÊciuszki 114/2 
61-717 Poznaƒ
http://www.jmc.icpnet.pl/tato/ 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ul. Zeylanda 9 0501 589 915
„Szcz´Êliwy Dom” 60-808 Poznaƒ stopor@wp.pl 
Oddzia∏ Miejski Katolickiego Stowarzyszenia ul. Kramarska 2 8524 220
„Civitas Christiana” 61-765 Poznaƒ 852 21 39
Klub Rodzin Wielodzietnych
Fundacja „G∏os dla ˚ycia” ul. Forteczna 3/5 6530 391

61-558 Poznaƒ 6530 393
Fundacja Pomocy Wielkopolskim ul. Âwi´tojaƒska 1 653 80 45
Rodzinom 61-023 Poznaƒ
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznaƒskiej ul. Fredry 11 876 08 00
Rada Ruchów i Stowarzyszeƒ Katolickich 61-701 Poznaƒ
Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna 851 90 21
(Poradnia Wsparcia Matki Brzemiennej, 
Poradnia Problemów Ma∏˝eƒskich,
Poradnia Psychologiczna po Stracie Dziecka, 
Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny)
Stowarzyszenie Pomocy w Problemach ˚yciowych ul. Ró˝ana 5/7 832 94 77

61-577 Poznaƒ 833 67 08
(adres korespondencyjny) 832 29 71 
ul. ˚upaƒskiego 14/10
61-572 Poznaƒ

Stowarzyszenie Pracownia Dzia∏aƒ Twórczych ul. Botaniczna 2 847 45 76
60-586 Poznaƒ

Dominikaƒskie Centrum Informacji ul. KoÊciuszki 99 852 31 34
o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych 61-716 Poznaƒ
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VI
PLACÓWKI MOGÑCE ZAPEWNIå

WSPARCIE 
OSOBOM NIEPE¸NOSPRAWNYM 

I ICH RODZINOM

I.
WARSZTATY TERAPII ZAJ¢CIOWEJ

II.
DZIENNE DOMY POMOCY SPO¸ECZNEJ

III.
DOMY POMOCY SPO¸ECZNEJ

IV.
ÂRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

V.
PLACÓWKI OPIEKU¡CZO-WYCHOWAWCZE

VI.
HOSPICJA

VII.
OÂRODKI ADOPCYJNO-OPIEKU¡CZE

VIII.
WA˚NE ADRESY I TELEFONY

II. WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH
DZIA¸AJÑCYCH W ZAKRESIE SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Nazwa organizacji Adres Telefon/e-mail
Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych ul. Mickiewicza 29 847 18 82
i S∏abowidzàcych „T¢CZA” 60-835 Poznaƒ
Oddzia∏ Regionalny Olimpiady Specjalne ul. Paderewskiego 8 852 46 00
Polska Wielkopolska Poznaƒ 61-770 Poznaƒ
Sekcja ˚eglarzy Niepe∏nosprawnych ul. Wilków Morskich 17/19 832 01 49
Jacht Klub Wielkopolski 64-480 Poznaƒ-Kiekrz 879 86 41
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „START” ul. Zacisze 2 848 31 89

60-831 Poznaƒ start@po.onet.pl 
Uczniowski Mi´dzyszkolny Klub Sportowy ul. Bydgoska 4a 877 57 19
Nies∏yszàcych 61-127 Poznaƒ
Wielkopolska Komisja Turystyki Stary Rynek 90
Osób Niepe∏nosprawnych PTTK 61-773 Poznaƒ
Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu os. Kosmonautów 110 822 42 22
i Turystyki Niewidomych i S∏abowidzàcych „RAZEM” 61-643 Poznaƒ 820 05 12
Wielkopolski Klub Sportowy G∏uchych ul. ˚ydowska 15/18 851 54 75

61-761 Poznaƒ
Uczniowski Klub Sportowy przy OÊrodku ul. Szamarzewskiego 78/82 847 30 95
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 60-569 Poznaƒ
i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
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I. WARSZTATY TERAPII ZAJ¢CIOWEJ

Warsztaty Terapii Zaj´ciowej to wyodr´bnione organizacyjnie i finansowo placów-
ki stwarzajàce osobom niepe∏nosprawnym mo˝liwoÊç rehabilitacji spo∏ecznej i zawo-
dowej, zmierzajàcej do poprawy sprawnoÊci niezb´dnych do prowadzenia przez nie
niezale˝nego, samodzielnego i aktywnego ˝ycia – na miar´ ich indywidualnych mo˝-
liwoÊci. Warsztaty realizujà zadania w zakresie pozyskania lub przywracania umiej´t-
noÊci podstawowych lub specjalistycznych niezb´dnych do podj´cia zatrudnienia.
Warsztaty mogà byç organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne
podmioty. 

Wykaz Warsztatów Terapii Zaj´ciowej dzia∏ajàcych na terenie miasta 
Poznania:

Nazwa Adres Jednostka prowadzàca
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej „NADZIEJA” ul. Grunwaldzka 88 barak 27 Stowarzyszenie Pomocy 

60-307 Poznaƒ UpoÊledzonym Umys∏owo 
tel. 867 17 33 „Nadzieja”

Warsztaty Terapii Zaj´ciowej „POMOST” ul. Êw. Trójcy 22
61-477 Poznaƒ
tel. 832 79 13 Polskie Stowarzyszenie 

Warsztaty Terapii Zaj´ciowej os. Lecha 40 na rzecz Osób z UpoÊledzeniem
„PRZYJACIELE” 61-294 Poznaƒ Umys∏owym

tel. 877 81 61 
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej ul. Ognik 20b Stowarzyszenie Przyjació∏ 
„OGNIK” 60-386 Poznaƒ Niewidomych i S∏abowidzàcych 

tel. 867 74 00 „Ognik”
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej ul. Ognik 20c
„KRZEMIE¡” 60-386 Poznaƒ

tel. 868 84 44 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej os. B. Âmia∏ego 106 z Zespo∏em Downa 
„PRZYLESIE” 60-682 Poznaƒ

tel. 823 70 51
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej os. Rusa 6 Stowarzyszenie Osób 
„AMIKUS” 61-245 Poznaƒ Niepe∏nosprawnych i Ich Rodzin

tel. 874 96 12 „Amikus”
Warsztaty Terapii Zaj´ciowej os. Marysieƒki 25 Stowarzyszenie na rzecz 
„ÂMIA¸EK” 60-683 Poznaƒ M∏odzie˝y Sprawnej Inaczej 

tel. 828 11 55 „Âmia∏ek”
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Nazwa placówki Adres Telefon
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Bukowska 27/29 848 07 09
(z oddzia∏em dziennym) 60-501 Poznaƒ 847 38 74
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Dolne Chyby 10 814 22 71
Interwencji Kryzysowej 60-480 Poznaƒ
Hostel Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby 10 816 06 78

60-480 Poznaƒ
Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Niedzia∏kowskiego 30 835 48 66
z Telefonem Zaufania: 988 61-578 Poznaƒ 835 48 65
(pon. – piàtek 19.00-7.00;
piàtek po 19.00 – pon. do 7.00) 
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Konarskiego 11/13 877 57 51
(z oddzia∏em dziennym) 61-114 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Niedzia∏kowskiego 22 833 19 41

61-578 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Ugory 20 820 50 62

61-655 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Sielska 13 866 37 33
Zgromadzenie Âw. Wincentego ∫ Paulo 60-129 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Rocha 13 877 34 03
Zgromadzenie CMBB „Serafitki” 61-142 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej ul. Pokrzywno 1 879 83 81
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek UiR 61-315 Poznaƒ

IV. ÂRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Nazwa placówki Adres Telefon
Ârodowiskowy Dom Samopomocy ul. Rawicka 51 830 68 88
„Fountain House” 60-113 Poznaƒ
Stowarzyszenie Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia 
Psychicznego „Zrozumieç i Pomóc”
Ârodowiskowy Dom Samopomocy „Ognik” ul. Ognik 20B 868 84 00
Stowarzyszenie Przyjació∏ Niewidomych 60-386 Poznaƒ
i S∏abowidzàcych
Ârodowiskowy Dom Samopomocy „Nadzieja” ul. Krasiƒskiego 16 665 86 76
Stowarzyszenie Pomocy UpoÊledzonym Umys∏owym 60-830 Poznaƒ

II. DZIENNE DOMY POMOCY SPO¸ECZNEJ

Dzienne Domy Pomocy Spo∏ecznej dzia∏ajà na rzecz osób w wieku podesz∏ym
i osób niepe∏nosprawnych, zapewniajàc ró˝norodne us∏ugi dostosowane do ich po-
trzeb. G∏ównymi powodami przyj´ç do tych placówek jest potrzeba prze∏amania izo-
lacji spo∏ecznej i osamotnienia oraz koniecznoÊç zapewnienia opieki, w sytuacji braku
mo˝liwoÊci zorganizowania jej przez rodzin´ w czasie wykonywania pracy zawodo-
wej, bàdê z innej równie wa˝nej przyczyny. Palcówki umo˝liwiajà skorzystanie z po-
si∏ków, opieki lekarskiej, us∏ug higienicznych oraz ró˝norodnych form wykorzystania
czasu wolnego.

W zakresie dzia∏alnoÊci opiekuƒczej i rehabilitacyjnej podopieczni mogà korzystaç
z zabiegów rehabilitacyjnych (masa˝e, naÊwietlanie, magnetoterapia itp.) piel´gniar-
skich i terapeutycznych. Dzienne Domy Pomocy Spo∏ecznej oferujà równie˝ szerokà
ofert´ zaj´ç edukacyjno-rekreacyjno-kulturalnych. Podopieczni uczestniczyç mogà
w zabawach tanecznych, wyst´pach artystycznych, pogadankach, wycieczkach i in-
nych imprezach okolicznoÊciowych. Otrzymujà równie˝ pomoc w za∏atwianiu swo-
ich codziennych spraw, które ze wzgl´du na schorzenia ich dotykajàce, stanowià dla
nich trudnoÊç.

Nazwa placówki Adres Telefon
Dzienny Dom Pomocy Spo∏ecznej Nr 1 ul. Konopnickiej 18 865 81 19

60-771 Poznaƒ
Dzienny Dom Pomocy Spo∏ecznej Nr 2 ul. Nowy Âwiat 7/11 847 32 91

60-583 Poznaƒ
Dzienny Dom Pomocy Spo∏ecznej Nr 3 os. Piastowskie 101 875 41 69

61-164 Poznaƒ
Dzienny Dom Pomocy Spo∏ecznej Nr 4 ul. Wielka 1 852 45 33
Klub Starówka 61-774 Poznaƒ 855 76 47
Dzienny Dom Pomocy Spo∏ecznej Nr 5 os. Kosmonautów 15 820 55 41
Klub Winogrady 61-639 Poznaƒ

III. DOMY POMOCY SPO¸ECZNEJ

Domy Pomocy Spo∏ecznej sà placówkami oferujàcymi wsparcie w zakresie: ca∏o-
dobowej opieki piel´gniarskiej, zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych, rehabilita-
cji leczniczej, ró˝norodnych form terapii, zaj´ç kulturalno-rekreacyjnych, pos∏ug reli-
gijnych. 

Ch´ç zamieszkania w Domu Pomocy Spo∏ecznej zg∏asza si´ pracownikowi socjal-
nemu w Filii Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania. Decyzj´
podejmuje dyrektor MOPR na podstawie dokumentów okreÊlonych przepisami pra-
wa. Szczegó∏owe informacje mo˝na uzyskaç w Filiach MOPR w miejscu zamieszkania.
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Pogotowie opiekuƒcze jest palcówkà o charakterze interwencyjno-socjalizacy-
jnym, która obejmuje opiek´ dzieci i m∏odzie˝y wymagajàcej doraênej opieki ca∏odo-
bowej (na podstawie postanowienia sàdu lub wniosku rodziców, opiekunów praw-
nych lub samego dziecka), a tak˝e ma∏oletnich i nieletnich oczekujàcych na umiesz-
czenie w innych palcówkach opiekuƒczo-wychowawczych oraz uciekinierów z tere-
nu ca∏ego kraju. Pobyt w pogotowiu opiekuƒczym trwa 3 miesiàce, a w uzasadnio-
nych sytuacjach mo˝e byç przed∏u˝ony o kolejne 3 miesiàce.

Nazwa placówki Adres Telefon
Pogotowie Opiekuƒcze ul. Wojska Polskiego 53 847 35 34

60-625 Poznaƒ

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKU¡CZO-WYCHOWAWCZE

Nazwa placówki Adres Telefon
Dom Opiekuƒczo-Wychowawczy dla Dziewczàt ul. Piàtkowska 148 823 35 82
im. b∏. M. Kar∏owskiej ss. Pasterek od OpatrznoÊci Bo˝ej 61-691 Poznaƒ

DZIENNE PLACÓWKI OPIEKU¡CZO-WYCHOWAWCZE

Placówki wsparcia dziennego dzia∏ajà w Êrodowisku lokalnym dziecka, za-
pewniajàc pomoc rodzinie i dzieciom sprawiajàcym problemy wychowawcze, zagro-
˝onym demoralizacjà, przest´pczoÊcià lub uzale˝nieniami. Aby skorzystaç z tego typu
pomocy i wsparcia, nale˝y skontaktowaç si´ z placówkà osobiÊcie lub telefonicznie
w celu uzyskania szczegó∏owych informacji.

Nazwa placówki Adres Telefon 
Oratorium dla Dzieci i M∏odzie˝y ul. Warzywna 17 820 11 32

61-658 Poznaƒ 0502 492 212
Centrum M∏odzie˝y SALVATOR biuro: ul. Zi´bicka 2 pok. 31 861 53 63 w. 43

Êwietlica: ul. Przybyszewskiego 30
60-959 Poznaƒ

Klub „Pod Serduszkiem” ul. Zeylanda 9/1 847 25 91
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szcz´Êliwy Dom” 60-816 Poznaƒ

V. PLACÓWKI OPIEKU¡CZO-WYCHOWAWCZE

Placówki opiekuƒczo-wychowawcze to jednostki zapewniajàce dzieciom i m∏o-
dzie˝y, pozbawionym cz´Êciowo lub ca∏kowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostoso-
wanym spo∏ecznie, dziennà lub ca∏odobowà opiek´ i wychowanie, jak równie˝ jed-
nostki wspierajàce dzia∏ania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Zakres
dzia∏aƒ podejmowanych przez placówki opiekuƒczo-wychowawcze ró˝ni si´ w za-
le˝noÊci od realizowanych przez nie zadaƒ.

Placówki socjalizacyjne zapewniajà dziecku pozbawionemu opieki rodziców
wychowanie, kszta∏cenie i opiek´ zdrowotnà, dà˝àc jednoczeÊnie do powrotu dziec-
ka do rodziny (naturalnej, zast´pczej lub adopcyjnej) lub do usamodzielnienia dziec-
ka. Dzieciom i m∏odzie˝y przebywajàcym w Domu Dziecka zapewnia si´ komplek-
sowà opiek´ wychowawczà i psychologicznà, umo˝liwia podejmowanie nauki w ró˝-
nych typach szkó∏. 

Rodzinny Dom Dziecka tworzy jednà wielodzietnà rodzin´ dla dzieci, które nie
mogà byç umieszczone w rodzinie zast´pczej lub przysposabiajàcej. Wychowuje
dzieci w ró˝nym wieku, w tym dorastajàce i stopniowo usamodzielniajàce si´. 

Podstawà skierowania do placówki jest: orzeczenie sàdu oraz wniosek rodziców,
opiekunów prawnych lub ma∏oletniego. Kierowaniem dzieci i m∏odzie˝y, pozbawio-
nych opieki i wychowania rodziców, do placówek opiekuƒczo-wychowawczych zaj-
muje si´ Miejski OÊrodek Pomocy Rodzinie. 

Nazwa placówki Adres Telefon
Dom Dziecka Nr 1 ul. Swoboda 59 867 35 61

60-389 Poznaƒ
Dom Dziecka Nr 2 ul. Pamiàtkowa 28 833 34 18

61-505 Poznaƒ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 os. Rusa 877 99 82

61-245 Poznaƒ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 ul. Jugos∏owiaƒska 862 42 12

60-301 Poznaƒ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 os. Boles∏awa Chrobrego 822 51 41

60-681 Poznaƒ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 os. Winiary 823 31 51

60-664 Poznaƒ
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 ul. Owsiana 826 94 22

61-666 Poznaƒ

PLACÓWKI MOGÑCE ZAPEWNIå WSPARCIE PLACÓWKI MOGÑCE ZAPEWNIå WSPARCIE
VI
68

V1
69



VI. HOSPICJA

Nazwa placówki Adres Telefon
Fundacja Hospicjum Onkologiczne Êw. Franciszka ul. Bydgoska 6/7 812 22 54

61-123 Poznaƒ
Hospicjum Êw. Jana Kantego ul. Akacjowa 6 832 12 11

61-431 Poznaƒ 853 35 54
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej os. Rusa 25a 876 94 52
– HOSPICJUM PALLIUM 61-245 Poznaƒ 876 98 69
Wielkopolskie Stowarzyszenie ul. 27 Grudnia 3/6 855 11 76
Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 61-737 Poznaƒ 0501 710 846
„HOSPICJUM DOMOWE”

VII. OÂRODKI ADOPCYJNO-OPIEKU¡CZE

OÊrodek Adopcyjno-Opiekuƒczy prowadzi dzia∏alnoÊç diagnostyczno-opie-
kuƒczà, której celem jest pozyskanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zg∏aszajàcych
gotowoÊç do prowadzenia rodzinnej opieki zast´pczej (rodzin zast´pczych, rodzin-
nych domów dziecka) gotowoÊç do przysposobienia dziecka (adopcji), a tak˝e szko-
lenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzàcych takà opiek´ oraz
rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w formach opieki zast´pczej i placów-
kach opiekuƒczo-wychowawczych.

Nazwa placówki Adres Telefon
ChrzeÊcijaƒski OÊrodek Adopcyjno-Mediacyjny ul. Kosiƒskiego 27 834 10 42
„Pro Familia” 61-522 Poznaƒ
OÊrodek Adopcyjno-Opiekuƒczy al. Wielkopolska 21/25 662 40 50

60-603 Poznaƒ 662 40 52

INNE OÂRODKI WSPARCIA

Nazwa placówki Adres Telefon
Dzienny OÊrodek Adaptacyjny Nr 1 – dla dzieci ul. Saperska 15 833 10 84
i m∏odzie˝y upoÊledzonej umys∏owo 61-494 Poznaƒ
w stopniu znacznym i umiarkowanym

Klub Profilaktyczno-Wychowawczy os. Zwyci´stwa 21 8205 813
61-651 Poznaƒ

Ochronka dla Dzieci Przedszkolnych ul. Rejtana 8 823 35 87
im. b∏. Urszuli Ledóchowskiej przy parafii 60-653 Poznaƒ
pw. Êw. Stanis∏awa Kostki
Oratorium „Âwiate∏ko” ul. Winiarska 52 823 96 77
– parafia pw. Êw. Stanis∏awa Kostki 60-654 Poznaƒ
Oratorium T¢CZA ul. Âw. Marcin 13 0607 11 95 25
Âwietlica Profilaktyczno-Terapeutyczna 61-803 Poznaƒ
OÊrodek dla Dzieci i M∏odzie˝y ul. Kolejowa 52 866 32 53 

60-715 Poznaƒ
OÊrodek Profilaktyczno-Wychowawczy ul. Tràpczyƒskiego 44 825 73 15
„Bonum Commune” 60-682 Poznaƒ 852 60 01
Parafialne Oratorium ul. Grobla 1 852 02 00
dla Dzieci z Rodzin Dotkni´tych Uzale˝nieniem 61-858 Poznaƒ
Salezjaƒskie Oratorium M∏odzie˝owe im. Êw. Jana Bosko ul. Wroniecka 9 852 67 53

61-743 Poznaƒ
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i M∏odzie˝y ul. B∏´kitna 1/7 842 50 40
„Starszy Brat-Starsza Siostra” 60-656 Poznaƒ 842 50 16
Ârodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Hetmaƒska 56 864 04 57

60-219 Poznaƒ
Âwietlica – parafia ul. Forteczna 53 879 24 84
pw. Âw. Jana Aposto∏a i Ewangelisty 61-362 Poznaƒ
Âwietlica – parafia rzymskokatolicka ul. Przybyszewskiego 30 867 21 17
pw. Êw. Wawrzyƒca 60-561 Poznaƒ
Âwietlica „OD ZARAZ” ul. 28 Czerwca 1956 nr 296/298

61-469 Poznaƒ 832 26 22
Âwietlica dzieci´co-m∏odzie˝owa ul. ˚upaƒskiego 14/10 835 37 26
i rodzinny klub Êrodowiskowy „NASZA CHATA” 61-571 Poznaƒ
Âwietlica Parafialna pw. b∏. Urszuli Ledóchowskiej Rynek Wildecki 4 833 15 90

61-546 Poznaƒ
Âwietlica Socjoterapeutyczna dla Dzieci i M∏odzie˝y ul. G∏ogowska 97 866 54 82
– Parafia M.B. Bolesnej 60-265 Poznaƒ
Âwietlica Socjoterapeutyczna-Parafia Rzymskokatolicka Wzgórze Âw. Wojciecha 1 851 90 12
pw. Êw. Wojciecha 61-748 Poznaƒ 852 69 85
Âwietlica Socjoterapeutyczna – parafia pw. Imienia Maryi ul. Santocka 15 848 84 44

60-431 Poznaƒ 841 12 94
Âwietlica Socjoterapeutyczna – parafia pw. ul. Go∏´˝ycka 12 879 69 77
NajÊwi´tszej Bogurodzicy Maryi 61-251 Poznaƒ
Âwietlica Terapeutyczna Stowarzyszenia MONAR pl. Asnyka 2 847 63 29

60-832 Poznaƒ

PLACÓWKI MOGÑCE ZAPEWNIå WSPARCIE PLACÓWKI MOGÑCE ZAPEWNIå WSPARCIE
VI
70

V1
71



6. Centrum Informacji i Edukacji Alzheimerowskiej

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Chorobà Alzheimera
Szpital ZOZ Nowe Miasto, I pi´tro, pok.115
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznaƒ, tel. 873 90 81
e-mail: alzheimerwielkopolska@poczta.onet.pl 

Pod podanym powy˝ej numerem dy˝ur w ka˝dà Êrod´, w godz. 16.00-19.00,
w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca odbywajà si´ spotkania opiekunów oraz grup
wsparcia.

7. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznaƒ
tel. 855 22 78, faks 853 13 93
e-mail kopd@free.ngo.pl 

VIII. WA˚NE ADRESY I TELEFONY 

1. Punkt Interwencji Kryzysowej – czynny 24 h
ul. Niedzia∏kowskiego 30, 61-578 Poznaƒ
tel. 835 48 66, 835 48 65
Placówka zapewnia: 
– pomoc doraênà udzielanà przez interwentów – psychologów, pracowników so-

cjalnych, pedagogów, prawnika w zakresie poradnictwa, konsultacji,
– interwencje w Êrodowisku – pracownicy podejmujà dzia∏ania w miejscu, gdzie

znajduje si´ osoba lub rodzina w kryzysie,
– kierowanie do HOSTELU Interwencji Kryzysowej ul. Dolne Chyby 10,

tel. 816 06 78, gdzie mo˝na uzyskaç kilkutygodniowe schronienie, posi∏ki
odzie˝, pomoc psychologiczno-terapeutycznà indywidualnà i rodzinnà.

2. 988 TELEFON ZAUFANIA – czynny 24 h
Pod podanym numerem dy˝urujà lekarze psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci,

pedagodzy, mogàcy s∏u˝yç wszechstronnà pomocà z zakresu problemów psychia-
trycznych, psychologicznych, egzystencjalnych, problemów ma∏˝eƒskich, proble-
mów wychowawczych, problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie, proble-
mów seksualnych, problemów alimentacyjnych, problemów z dziedziny prawa
pracy, prawa rodzinnego itp.

3. 987 – bezp∏atna infolinia, pomoc osobom bezdomnym

4. Biuro Porad Obywatelskich
ul. Fredry 7, 61-701 Poznaƒ
tel. 646 52 07
Biuro czynne:
– poniedzia∏ek: 16.00-20.00
– wtorek, czwartek: 14.00-18.00
– Êroda, piàtek: 8.00-12.00

W okreÊlonych godzinach pracy biura mo˝na uzyskaç bezp∏atnie informacje i po-
rady prawne.

5. 852 05 12 TELEFON ZAUFANIA
dla osób niewidomych i s∏abowidzàcych
os. Kosmonautów 110, 61-643 Poznaƒ 
pon. 14.00-18.00

Pod podanym numerem telefonu dy˝urujà pracownicy poradni psychologiczno-
-pedagogicznej oraz cz∏onkowie Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Niewidomych
i S∏abowidzàcych.
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VII
WYBRANE ADRESY 

STRON INTERNETOWYCH
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WYKAZ WYBRANYCH 
STRON INTERNETOWYCH

1.
www.niepelnosprawni.info 
Portal prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji. Uruchomiony z okazji
Europejskiego Roku Osób Niepe∏nosprawnych. Znajdziesz w nim informacje wa˝ne
dla Êrodowiska osób niepe∏nosprawnych zarówno z Polski jak i z zagranicy. Informa-
cje podzielone sà m.in. na dzia∏y: prawo, praca, edukacja, turystyka, pierwsza pomoc.

2.
www.integracja.org 
Portal zawiera informacje dotyczàce Stowarzyszenia Przyjació∏ Integracji.

3.
www.idn.org.pl 
http://isi.idn.org.pl 
Serwis powsta∏y g∏ównie przy wsparciu programu Internet dla Niepe∏nosprawnych.
Strony zawierajà informacje o aktach prawnych, szeroki zakres opracowaƒ dotyczà-
cych ró˝nych problemów osób z niepe∏nà sprawnoÊcià, ciekawe bloki tematyczne:
telepraca, sport, motosprawy, edukacja, poezja, a tak˝e tablic´ og∏oszeƒ z ofertami
pracy. Znajdujà si´ tam równie˝ informacje o prawach osób niepe∏nosprawnych
w krajach Unii Europejskiej – Interaktywny Serwis Internetowy: http://isi.idn.org.pl 

4.
www.pomocspoleczna.ngo.pl 
Serwis skierowany do pracowników, organizacji pozarzàdowych i instytucji, które
dzia∏ajà na polu pomocy spo∏ecznej, zajmujà si´ poradnictwem, pomagajà osobom
w trudnej sytuacji ˝yciowej, a tak˝e do osób indywidualnych, które mogà tu znaleêç
informacje o swoich podstawowych uprawnieniach oraz zmianach w prawie.

5.
www.spes.org.pl 
Strona katowickiego Stowarzyszenia Pomocy Niepe∏nosprawnym SPES. Zawiera po-
rady prawne i praktyczne, raporty oraz informacje o mo˝liwoÊciach szukania wspar-
cia w egzekwowaniu swoich uprawnieƒ.
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12.
www.synapsis.waw.pl 
Strona poÊwi´cona problematyce autyzmu. Zawiera porady praktyczne dla rodziców
dzieci autystycznych, informacje prawne oraz adresy oÊrodków zajmujàcych si´ ludê-
mi autystycznymi. Przedstawia równie˝ opis inicjatyw Fundacji Synapsa w zakresie
walki z autyzmem, wydawnictwa oraz akcje prowadzone na rzecz dzieci autystycz-
nych.

6.
www.mpips.gov.pl/osobyniepelnosprawne.php 
www.mpips.gov.pl 
Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Znajdujà si´ na niej aktualne akty
prawne, ich interpretacja oraz informacje o proponowanych zmianach legislacyjnych.

7.
www.pzn.org.pl 
Strona skierowana do osób niewidomych i s∏abowidzàcych. Znajduje si´ na niej opis
podstawowych poj´ç zwiàzanych z tym rodzajem niepe∏nosprawnoÊci, tak˝e porady
i aktualnoÊci oraz opis dzia∏ania i struktury Polskiego Zwiàzku Niewidomych.

8.
www.onsi.pl 
Serwis nies∏yszàcych internautów. Autorzy zapewniajà u˝ytkownikom swobodnà wy-
mian´ informacji w ramach tablicy og∏oszeƒ, anonsów towarzyskich, czatów. Znajdu-
jà si´ tam równie˝ przydatne porady, informacje dotyczàce Êrodowiska osób nies∏y-
szàcych. Autorzy zach´cajà do wspó∏uczestnictwa w redagowaniu zawartoÊci, sà
otwarci na nowe inicjatywy i pomys∏y.

9.
www.pfron.org.pl 
Portal poÊwi´cony dzia∏alnoÊci Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych. Znajdujà si´ tam informacje o zadaniach, które realizuje PFRON na rzecz
osób niepe∏nosprawnych, szczegó∏owa charakterystyka realizowanych programów
wraz z mo˝liwoÊcià pobrania odpowiednich wniosków, za∏àczników potrzebnych do
uzyskania dotacji. Mo˝na równie˝ zapoznaç si´ z czasopismem „BIFRON” redagowa-
nym przez Fundusz, a zawierajàcym wiele ciekawych informacji zwiàzanych z dzia∏a-
niami podejmowanymi przez PFRON.

10.
www.darzycia.nowoczesny.pl 
Serwis poÊwi´cony dzieciom z zespo∏em Downa, dzieci´cym pora˝eniem mózgo-
wym, autyzmem, padaczkà, ADHD. Zawiera wiele ciekawych porad, wskazówek
i odsy∏aczy.

11.
www.dzieci.org.pl 
Serwis skierowany do dzieci i rodziców dzieci mniej sprawnych. Informacje podzielo-
ne sà m.in. na dzia∏y takie jak: prawo, media, kalendarz, czasopisma i ksià˝ki, sztuka
dzieci itp. Znajdziesz tu informacje na temat rozwiàzaƒ dotyczàcych konkretnych cho-
rób, problemów. Autorzy zach´cajà do dyskusji na ró˝ne aktualne tematy. Serwis
umo˝liwia te˝ za∏o˝enie konta i w∏asnej strony internetowej.

WYBRANE ADRESY STRON INTERNETOWYCH WYBRANE ADRESY STRON INTERNETOWYCH
VII
78

1
79



Tekst
Dorota Potejko
Pe∏nomocnik Prezydenta ds. osób niepe∏nosprawnych
Urzàd Miasta Poznania, Wydzia∏ Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznaƒ
tel. 878 52 22, 851 67 68

Projekt logotypu i ok∏adki
Andrzej Grzelachowski Aga

Wydawca
Wydawnictwo Miejskie
ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznaƒ

Sk∏ad i ∏amanie
Studio Poligraficzne Wydawnictwa Miejskiego
tel. 851 96 85

Druk
Serigraf
ul. Szkolna 90, Suchy Las

ISBN 83-89525-40-2

80


