
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXI/140/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 

2016-2020” 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2016r. poz. 814), oraz art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wprowadza się zmiany w treści „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Opolskim na lata 2016-2020”, w pkt. 3. Cele i założenia programu wprowadza się ust. 4  o 

brzmieniu:  

„4. Działania mające na celu wyrównywanie szans, oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności polegają na: 

a) zwiększeniu dostępności dla osób niepełnosprawnych  urzędów, placówek edukacyjnych, 

środowiskowych domów samopomocy i innych, 

b) zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych  (gmin, powiatów, organizacji pozarządowych i innych), 

c) zwiększeniu możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i organizacji pozarządowych 

dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

d) zmniejszeniu barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne w placówkach 

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

gminy, powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej i inne, 

e) zwiększeniu dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 

f) zwiększeniu aktywności w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych.” 

 

§ 2 

 

„Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020” 

z uwzględnieniem zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie   uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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   Załącznik do 

Uchwały Nr XXI/140/16 

  Rady Powiatu Opolskiego 

 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

 

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 

 
1. Wstęp 

 
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 

naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Nie jest ona 

rozumiana jedynie jako rezultat choroby, czy uszkodzenia ciała, ale stanowi wynik napotkanych w 

środowisku barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych. 

Osoby niepełnosprawne dzieli się według różnych kryteriów: rodzaju niepełnosprawności, okresu życia w 

którym ona wystąpiła oraz stopnia niepełnosprawności. 

Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997r. w grudniu 2002 roku wprowadziła następujące definicje stopni 

niepełnosprawności:  

znaczny stopień niepełnosprawności -  określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do 

pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról 

społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji; 

umiarkowany stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną 

do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo 

częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych; 

lekki stopień niepełnosprawności – określa osobę z naruszoną sprawnością organizmu powodującą w 

sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy. 

 

Możliwości i ograniczenia społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych są zróżnicowane w zależności 

od rodzaju i stopnia uszkodzenia poszczególnych narządów, każdy z tych stopni określa stan zdrowia z 

uwzględnieniem kryterium zawodowego oraz społecznego. 

 

Specyfika oczekiwań i potrzeb osób niepełnosprawnych wymaga inicjowania i realizowania wielu 

działań, które stworzą im warunki do rozwoju, zmotywują do aktywności także zawodowej, oraz 

zwiększą szanse na pełnosprawne funkcjonowanie w środowisku. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-

2020 jest dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej i społecznej kierowanej do osób 

niepełnosprawnych, określa założenia,  cele i zadania, które będą realizowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych w celu zapewnienia im godnego i aktywnego życia.  

 
2. Niepełnosprawność w powiecie opolskim 

 
Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności jest niezwykle trudnym procesem, 

ze względu na brak aktualnych danych, a co za tym idzie wiarygodnych statystyk. Przedstawiony poniżej 

obraz jedynie częściowo oddaje kwestie niepełnosprawności w powiecie opolskim. Ostatnie szczegółowe 

dane dotyczące wskaźników niepełnosprawności, których źródłem był Narodowy Spis Powszechny w 

2011 roku wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych w powiecie opolskim wynosiła: 11.042  w tym 

kobiet: 5858, mężczyzn: 5184. 

Zdecydowana większość niepełnosprawnych w powiecie opolskim to osoby w wieku produkcyjnym 

stanowią one 43% ogółu liczby osób niepełnosprawnych. Najmniejszą grupę stanowią dzieci do 15 roku 

życia tj. 3%. 
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Znaczny odsetek osób niepełnosprawnych z terenu powiatu opolskiego korzystało z pomocy 

społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej funkcjonujące w każdej gminie w 2014 roku oraz przez III 

kwartały 2015 roku udzielały osobom niepełnosprawnym pomocy w formie: 

zasiłku stałego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, zasiłku okresowego, usług 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, zasiłku pielęgnacyjnego, składek zdrowotnych, posiłków w stołówce środowiskowej, 

świadczenia rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, zapewnienie miejsca w ZOL, DPS, oraz hospicjach. 

Z informacji przesłanych przez OPS z terenu powiatu opolskiego wynika, iż w 2014 roku z w/w 

pomocy skorzystało 1.193 osób niepełnosprawnych, natomiast przez okres III kwartałów roku bieżącego, 

z pomocy skorzystało 1.196 osób niepełnosprawnych. 

 
Na terenie powiatu opolskiego funkcjonują: 

1) dwa szpitale (Ozimek, Kup); 

2) trzy Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (Ozimek, Niemodlin, Stare Siołkowice); 

3) 38 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne funkcjonujące na terenie powiatu opolskiego w 2014 roku 

wydały: 

 

1)  69 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania; 

2)  98 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

natomiast przez III kwartały 2015 roku wydały:  

 

           1)   68 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania; 

           2)  174 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
Na terenie powiatu opolskiego w szkołach ogólnodostępnych zapewnia się kształcenie uczniom 

niepełnosprawnym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami, wymagającymi specjalnej organizacji nauki w formie: nauczania indywidualnego, zajęć 

rewalidacyjno - wyrównawczych oraz zajęć specjalistycznych. 

Obecnie 24 uczniów korzysta z ww. form nauczania w tym 6 dzieci z nauczania indywidualnego. 

W powiecie opolskim funkcjonują szkoły niepubliczne wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Kup prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu „Uczmy się żyć razem”. W 

skład zespołu wchodzą następujące typy szkół: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Łącznie uczy się w nich 50 uczniów. 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu: 

 

 w 2014 roku wydał 1042 orzeczeń o niepełnosprawności w tym: 839 dla osób dorosłych oraz, 

149 orzeczeń dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.                        

 
       STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK OSOBY PRZED 16 

ROKIEM ŻYCIA 

znaczn

y 

umiarkowan

y 

lekk

i 

RAZEM 16-25 26-40 41-60 60 i więcej              

            149 

236 409 248 893 87 111 285 410 

 

 w 2015 roku (III kwartały) wydał 779 orzeczeń o niepełnosprawności w tym: 675 dla osób 

dorosłych, oraz 104 orzeczeń dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.                        

 
       STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK OSOBY PRZED 16 

ROKIEM ŻYCIA 

znaczn

y 

umiarkowan

y 

lekk

i 

RAZEM 16-25 26-40 41-60 60 i więcej              

           104 
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165 349 161 675 65 82 214 314 

  
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy: 

 

 na koniec 2014 roku z terenu Powiatu Opolskiego zarejestrowanych było 182 osoby 

niepełnosprawne, w tym: 

-  172 osoby niepełnosprawne bezrobotne, w tym kobiet 60, mężczyzn 112; 

-  poszukujących pracy 10 osób niepełnosprawnych, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn. 

 

 na koniec II kwartału 2015 roku z terenu Powiatu Opolskiego zarejestrowanych było 135 osób 

niepełnosprawnych, w tym: 

-  128 osoby niepełnosprawne bezrobotne, w tym kobiet 59, mężczyzn 69; 

-  poszukujących pracy 7 osób niepełnosprawnych, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn. 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych: 

 

1) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów 

Opolski. 

2) Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”. 

3) Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym "Kontakt" w Niemodlinie. 

4) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja" w Ozimku. 

5) Polski Związek Niewidomych. 

6) Polski Związek Głuchych. 

7) CARITAS. 

 

3. Cele i założenia programu 

 

Ogólne założenia Programu: 

 

1. Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do 

korzystania, na zasadzie równości, z praw ustanowionych dla ogółu społeczeństwa, bez względu na 

rodzaj, przyczynę i stopień niepełnosprawności. 

2. Osoby niepełnosprawne mają prawo do uzyskania niezbędnych środków umożliwiających 

wyrównanie, zmniejszonych wskutek niepełnosprawności, szans w korzystaniu z przysługujących im 

praw. 

3. Wszelkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych powinny być podejmowane z poszanowaniem 

praw osób niepełnosprawnych do dokonywania przez nich samodzielnych wyborów życiowych.  

4. Działania mające na celu wyrównywanie szans, oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych 

do rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności polegają na: 

g) zwiększeniu dostępności dla osób niepełnosprawnych  urzędów, placówek edukacyjnych, 

środowiskowych domów samopomocy i innych, 

h) zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych  (gmin, powiatów, organizacji pozarządowych i innych), 

i) zwiększeniu możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i organizacji pozarządowych 

dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

j) zmniejszeniu barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne w placówkach 

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

gminy, powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej i inne, 

k) zwiększeniu dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 

l) zwiększeniu aktywności w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

 

Celem głównym programu jest dążenie do zwiększenia skuteczności działań podejmowanych na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 
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Cele szczegółowe: 

1) rehabilitacja społeczna; 

2) rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie; 

3) przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

 
4. Zadania 

 

 

                            1. Cel szczegółowy: rehabilitacja społeczna 

 

L.p

. 

 

Działania 

 

Realizatorzy 

 

Termin realizacji 

1.1  Turnusy rehabilitacyjne PCPR 2016 - 2020 

1.2 Likwidacja barier 

architektonicznych, technicznych i 

w komunikowaniu się 

Powiat, PCPR, Gminy, OPS, Organizacje 

Pozarządowe 

2016 - 2020 

1.3 Sport, kultura, rekreacja i turystyka PCPR, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatu Opolskiego, Gminy, 

Organizacje Pozarządowe 

2016 - 2020 

1.4 Zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

PCPR, OPS, CARITAS,NFZ 2016 - 2020 

1.5 Warsztaty Terapii Zajęciowej Organizacje pozarządowe 2016 - 2020 

1.6 Usługi medyczne Szpitale, ZOL, ośrodki zdrowia 2016 - 2020 

1.7 Usługi rehabilitacyjne Placówki zajmujące się rehabilitacją 2016 - 2020 

1.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne OPS, CARITAS, służba zdrowia 2016 - 2020 

1.9 Kształcenie integracyjne,  

nauczanie indywidualne 

Placówki oświatowe Gmin i Powiatu 2016 - 2020 

2.0 Kwalifikowanie uczniów do 

odpowiednich form kształcenia 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 2016 - 2020 

2.1 Pomoc osobom niepełnosprawnym OPS 2016 - 2020 

2.2 Orzekanie o niepełnosprawności i o 

stopniu niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

2016 - 2020 

 

 
 

2. Cel szczegółowy: rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie 

 

L.p. 

 

Działania 

 

Realizatorzy 

 

Termin realizacji 
2.1 Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe PUP 2016 - 2020 
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2.2 Przygotowanie zawodowe, szkolenia zawodowe, staże 

pracy 

PUP 2016 - 2020 

2.3 Dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia PUP 2016 - 2020 

2.4 Doradztwo zawodowe PUP 2016 - 2020 

2.5 Współpraca z inspektorem pracy w zakresie oceny i 

kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych 

PUP 2016 - 2020 

 

 

 

 

 
                 3. Cel szczegółowy: przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 

 

 

L.p. 

 

Działania 

 

Realizatorzy 

 

Termin realizacji 

3.1 Informowanie o prawach i uprawnieniach PCPR, PUP, OPS 2016 - 2020 

3.2 Wydawanie osobom niepełnosprawnym legitymacji i 

kart parkingowych 

Powiatowy Zespół ds.. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

2016 - 2020 

3.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi PCPR, PUP, Powiat, Gminy, OPS 2016 - 2020 

 

 
 

5. Przewidywane efekty realizacji programu: 

 

1. Uczestnictwo w życiu społecznym; 

2. Poprawa warunków życia i stanu zdrowia; 

3. Integracja społeczna w środowisku lokalnym; 

4. Ograniczenie skutków niepełnosprawności; 

5. Możliwość korzystania z różnych form pomocy; 

6. Zwiększenie szans na zatrudnienie; 

7. Wyrównanie szans edukacyjnych. 

 

6. Źródło finansowania: 

 

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3. Samorząd, gminy. 

4. Samorząd powiatowy. 

5. Organizacje pozarządowe. 

 

 

7. Realizatorzy programu: 

 

1. Samorząd Powiatu. 

2. Samorząd Gminy. 

3. Służba Zdrowia. 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
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5. Powiatowy Urząd Pracy. 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

7. Ośrodki Pomocy Społecznej. 

8. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 

9. Placówki oświatowe. 

10. Organizacje pozarządowe. 

 

8. Monitorowanie programu: 

 

Koordynatorem programu jest PCPR w Opolu. Monitorowanie odbywać się będzie na podstawie 

sporządzanej sprawozdawczości i kierunków działań ujętych w programie. Informacje przedkładane będą 

Zarządowi Powiatu Opolskiego w corocznym sprawozdaniu z działalności PCPR w Opolu. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

 

Realizacja programu jest działaniem długofalowym. Powodzenie programu i realizacja ujętych w nim 

zadań  będzie uzależniona nie tylko od zaangażowania wszystkich realizatorów programu i posiadanych 

środków finansowych, ale również od samych osób niepełnosprawnych, do których skierowany jest 

program. 
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U z a s a d n i e n i e 
 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) do 

zadań powiatu należy: opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz 

przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 

Na mocy powyższego przepisu Rada Powiatu Opolskiego przyjęła uchwałą nr XV/91/15 z dnia 17 

grudnia 2015r. „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na 

lata 2016-2020”. 

Ponadto Rada Powiatu Opolskiego uchwałą nr XVIII/118/16 z dnia 14 kwietnia 2016r. przyjęła do 

realizacji ze środków PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” w ramach 

„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-

2020”. 

 

Zgodnie z zapisami „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanie złożonych 

projektów, może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów z 

samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Wobec powyższego zachodzi konieczność poszerzenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020”  o cele i założenia, które będą zgodne z 

celami operacyjnymi „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, tj. w pkt. 3. Cele i 

założenia programu o ust. 4 o brzmieniu: 

„4. Działania mające na celu wyrównywanie szans, oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w szczególności polegają na: 

a) zwiększeniu dostępności dla osób niepełnosprawnych  urzędów, placówek edukacyjnych, 

środowiskowych domów samopomocy i innych, 

b) zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych  (gmin, powiatów, organizacji pozarządowych i innych), 

c) zwiększeniu możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i organizacji pozarządowych 

dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

d) zmniejszeniu barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne w placówkach 

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 

gminy, powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej i inne, 

e) zwiększeniu dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, 

f) zwiększeniu aktywności w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych.” 

 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego. 

 


