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WSTĘP 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030 

jest lokalną częścią polityki społecznej Powiatu Lęborskiego wobec osób  

z niepełnosprawnościami, a ponadto programem operacyjnym do Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 przyjętej Uchwałą Nr 

XXVI/193/2021 Rady Powiatu Lęborskiego dnia 18 lutego 2021 roku a także uwzględnia 

założenia Strategii Rozwoju Usług Społecznych do roku 2030 przyjętych Uchwałą Nr 135 

Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 roku.  

Podstawę prawną do jego opracowania zawiera art. 35a ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 573, z późn. zm.). 

Prezentowany program jest kolejnym, ponadsektorowym i kompleksowym 

opracowaniem odnoszącym się do ściśle zdefiniowanego problemu społecznego jakim jest 

niepełnosprawność. Ma on pomóc w konstruowaniu najlepszych rozwiązań, które po ich 

wdrożeniu winny stanowić przykład skutecznego działania. Liczne rozwiązania systemowe 

oraz inicjatywy programowe dedykowane osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom są 

poddawane społecznej ocenie pod kątem ich skuteczności oddziaływania i aktualności 

rozwiązań. W tym zakresie polskie rozwiązania synchronizują z dyrektywami  

i rekomendacjami unijnymi dotyczącymi włączenia społecznego w oparciu o zasady równości 

szans i niedyskryminacji oraz zgodnie z zasadą pomocniczości, która w odniesieniu  

do naszego Programu rozumiana jest, że pomoc winna być tak świadczona, by wzmacniać 

potencjał i autonomię biorcy. 

Od kilkunastu lat realizacji przez Powiat Lęborski zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, pozwoliło wielu pracownikom różnych 

instytucji zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu rozpoznawania potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz wdrażania najlepszych rozwiązań w celu ich 

zaspokojenia. Działania adresowane na ich rzecz uwzględniały specyfikę występujących 

schorzeń i dysfunkcji. Kolejna sporządzona w 2022 roku  diagnoza środowiska lokalnego 

dała odniesienie do opracowania prognozy wyznaczającej cele i kierunki działań w zakresie 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami w powiecie lęborskim na kolejne lata 2023 – 2030. 
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I. SYTUACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE 

LĘBORSKIM 

1.1.  Liczba mieszkańców Powiatu Lęborskiego 

 Powiat lęborski jest jednym z 314 powiatów ziemskich w Polsce i jednym z 16 

powiatów województwa pomorskiego. W skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba 

oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Pod względem powierzchni 

powiat lęborski jest jednym z mniejszych w województwie pomorskim. Stolicą 

administracyjną powiatu jest miasto Lębork, które jest jednocześnie głównym ośrodkiem 

usługowym, gospodarczym i kulturalnym. 

Liczba ludności Powiatu Lęborskiego w 2021 roku wynosiła 66 056 osób (stan  

na dzień 31.12.2021 Źródło: GUS), z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. 

 Poniżej szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców Powiatu Lęborskiego  

z podziałem na gminy. 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Powiatu Lęborskiego z podziałem na gminy 

(stan na dzień 31.12.2021) 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

Liczba 

mieszkańców  

w gminie Lębork 

Liczba 

mieszkańców  

w gminie Łeba 

Liczba 

mieszkańców  

w gminie Nowa 

Wieś Lęborska 

Liczba 

mieszkańców  

w gminie Wicko 

Liczba 

mieszkańców  

w gminie Cewice 

 

66 056 

 

34 997 3 525 13 927 5 974 7 633 

Źródło: GUS stan na dzień 31.12.2021 

 

1.2.  Liczba osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Powiecie 

Lęborskim 

 Zebranie danych dotyczących liczby wszystkich osób z niepełnosprawnością 

zamieszkujących Powiat Lęborski jest prawie niemożliwe, z uwagi na to, iż w obecnym 

systemie prawnym orzecznictwo o niepełnosprawności realizowane jest przez różne komisje 

lekarskie dla celów pozarentowych i do celów rentowych. Orzecznictwo do celów 

pozarentowych – prowadzą powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  

a orzecznictwo do celów rentowych – prowadzone jest przez lekarzy orzeczników ZUS oraz 

komisje lekarskie ZUS. Szczególnymi grupami są rolnicy i ich rodziny – podlegają oni 

lekarzom rzeczoznawcom i komisjom lekarskim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
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Społecznego (KRUS). Swoje komisje lekarskie mają także tzw. służby mundurowe 

(policjanci, żołnierze, celnicy) i ich rodziny. W/w organy nie współdziałają ze sobą i niniejsza 

sytuacja prowadzi do tego, iż jedna osoba może posiadać dwa, niezależne od siebie 

orzeczenia o niepełnosprawności. 

 W celu przybliżenia sytuacji osób z niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego 

dotyczącej zarówno osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) jak i dzieci (poniżej 16 roku 

życia) ujęto informacje uzyskane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Lęborku. 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę orzeczeń wydanych przez ww. organ  

na przestrzeni pięciu  ostatnich lat. 

 

Tabela 2. Liczba wydanych orzeczeń w powiecie lęborskim ogółem 

w latach 2017-2021 

Rok 
Liczba wydanych 

orzeczeń ogółem 

Liczba wydanych orzeczeń 

– osoby do 16 r.ż. 

Liczba wydanych orzeczeń 

– osoby powyżej 16 r.ż. 

2017 2078 194 1884 

2018 2444 231 2213 

2019 2203 163 2040 

2020 2131 179 1952 

2021 2244 183 2061 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

 

 

Tabela 3. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, 

które nie ukończyły 16 roku życia według wieku oraz płci 

Rok 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

Wiek Płeć 

0-3 lat 4-7 lat 8-16 lat Kobiety Mężczyźni 

2017 171 43 42 86 56 115 

2018 220 38 59 123 89 131 

2019 156 39 33 84 64 92 

2020 168 37 47 84 59 109 

2021 165 43 40 82 68 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 
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Tabela 4. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej  

16 roku życia według stopnia niepełnosprawności oraz płci 

Rok 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

Stopień niepełnosprawności Płeć 

Lekki Umiarkowany Znaczny Kobiety Mężczyźni 

2017 1809 199 921 689 908 901 

2018 2 165 186 1 137 842 1 087 1 078 

2019 1 977 124 963 890 1 002 975 

2020 1 903 99 945 859 990 913 

2021 2 018 104 1 042 872 1 089 929 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

Analizując tabele zawierające dane z ostatnich pięciu lat zauważyć można,  

iż w przypadku dzieci największa ilość wydanych orzeczeń dotyczy chłopców między 8 a 16 

rokiem życia. Przedstawione dane pokazują także, iż w przypadku osób dorosłych 

zdecydowana większość wydanych orzeczeń zalicza wnioskodawców do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, najmniej natomiast do stopnia lekkiego. 

Tabela 5. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, 

które nie ukończyły 16 roku życia według symbolu przyczyny niepełnosprawności  

Lp. Symbol przyczyny niepełnosprawności 
Liczba wydanych orzeczeń w roku 

Łącznie 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. 01- U upośledzenie umysłowe 3 1 1 1 4 10 

2. 02-P choroby psychiczne 50 94 67 63 54 329 

3. 
03-L choroby głosu, mowy i choroby 

słuchu 
13 4 13 6 4 40 

4. 04-O choroby narządu wzroku 4 14 6 9 8 41 

5. 05-R choroby narządu ruchu 14 20 9 13 15 71 

6. 06-E epilepsja 7 3 3 2 5 20 

7. 
07-S choroby układu oddechowego i 

krążenia 
21 26 12 21 17 97 

8. 08-T choroby układu pokarmowego 8 0 0 5 0 13 

9. 
09-M choroby układu moczowo-

płciowego 
6 5 4 3 0 18 

10. 10-N choroby neurologiczne 21 14 12 17 16 80 

11. 

11- I inne, czyli schorzenia 

endokrynologiczne, choroby odzwierzęce 

i zakaźne, zaburzenia enzymatyczne, 

choroby układu krwiotwórczego oraz 

zeszpecenia 

23 41 28 25 26 143 

12. 12- C całościowe zaburzenia rozwojowe 1 1 1 3 16 22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 



POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

W POWIECIE LĘBORSKIM NA LATA 2023 – 2030 

 

7 

 

Objaśnienia: 01-U upośledzenie umysłowe 02-P choroby psychiczne 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu 04-O choroby narządu wzroku 05-R upośledzenia narządu ruchu 06-E epilepsja 07-S choroby układów 

oddechowego i krążenia 08-T choroby układu pokarmowego 09-M choroby układy moczowo- płciowego 10-N 

choroby neurologiczne 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego 12-C całościowe zaburzenia 

rozwojowe 

 

Tabela 6. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej  

16 roku życia według symbolu przyczyny niepełnosprawności 

Lp. Symbol przyczyny niepełnosprawności 
Liczba wydanych orzeczeń w roku 

Łącznie 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. 01- U upośledzenie umysłowe 8 3 3 3 1 18 

2. 02-P choroby psychiczne 308 373 268 325 267 1.541 

3. 
03-L choroby głosu, mowy i choroby 

słuchu 
146 143 143 107 118 657 

4. 04-O choroby narządu wzroku 54 52 47 47 56 256 

5. 05-R choroby narządu ruchu 570 697 670 680 860 3.477 

6. 06-E epilepsja 9 13 12 14 17 65 

7. 
07-S choroby układu oddechowego i 

krążenia 
269 326 309 297 272 1.473 

8. 08-T choroby układu pokarmowego 69 101 95 64 100 429 

9. 
09-M choroby układu moczowo-

płciowego 
98 129 97 69 118 511 

10. 10-N choroby neurologiczne 157 211 190 185 143 886 

11. 

11- I inne, czyli schorzenia 

endokrynologiczne, choroby odzwierzęce 

i zakaźne, zaburzenia enzymatyczne, 

choroby układu krwiotwórczego oraz 

zeszpecenia 

121 117 142 110 63 553 

12. 12- C całościowe zaburzenia rozwojowe 0 0 1 2 3 6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

Objaśnienia: 01-U upośledzenie umysłowe 02-P choroby psychiczne 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu 04-O choroby narządu wzroku 05-R upośledzenia narządu ruchu 06-E epilepsja 07-S choroby układów 

oddechowego i krążenia 08-T choroby układu pokarmowego 09-M choroby układy moczowo- płciowego 10-N 

choroby neurologiczne 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 

enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego 12-C całościowe zaburzenia 

rozwojowe 

 

Wśród dzieci najwięcej orzeczeń zaliczających je do osób z niepełnosprawnością 

zostało wydanych z powodu wystąpienia choroby psychicznej oraz schorzeń innych, w tym  

np. endokrynologicznych bądź zaburzeń enzymatycznych. Mając na uwadze ilość wydanych 

orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dotyczących osób dorosłych na pierwszym miejscu 

odnotowuje się natomiast orzeczenia, które zostały wydane z powodu wystąpienia choroby 

narządu ruchu, choroby psychicznej oraz z powodu chorób układu oddechowego i krążenia. 
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1.3. Orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

w Lęborku 

Celem działania poradni psychologiczno – pedagogicznej jest przede wszystkim  

wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży mających trudności w nauce, 

sprawiających problemy wychowawcze, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, młodzieży 

z trudnościami przystosowawczymi oraz zaburzeniami zachowania, a  także uczniów 

wymagających doradztwa zawodowego. 

Poniższa tabela zawiera dane na temat ilości wydanych orzeczeń przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Lęborku, w okresie od roku szkolnego 2017/2018  

do 2021/2022. 
 

Tabela 7. Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lęborku 

Nazwa orzeczenia 

Ilość wydanych orzeczeń 

rok szkolny 

2017/2018 

/w sztukach/* 

rok szkolny 

2018/2019 

/w sztukach/* 

rok szkolny 

2019/2020 

/w sztukach/* 

rok szkolny 

2020/2021 

/w sztukach/* 

rok szkolny 

2021/2022 

/w sztukach/* 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – 

dzieci niesłyszące, słabo 

słyszące. 

6 12 8 18 14 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – 

dzieci niewidome, słabo 

widzące. 

24 27 25 34 24 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

lekkim. 

25 31 22 42 49 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

22 28 29 34 26 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

dzieci z niepełnosprawnością 

sprzężoną. 

27 26 16 45 35 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego  

ze względu na zagrożenie 

niedostosowania 

społecznego. 

21 17 35 22 33 

Orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno – 
5 3 1 0 1 
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wychowawczych. 

Orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 
47 35 39 43 58 

Uchylające. 0 2 12 15 21 

Orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego 

obowiązkowego rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego. 

0 0 0 0 0 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

dzieci z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją. 

17 20 25 34 37 

Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

dzieci z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera. 

31 28 43 57 81 

Razem 225 229 255 344 379 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań PPP w Lęborku za lata 2017-2022 

*dane za okres XI –VIII 
 

Z powyższej tabeli jednoznacznie wynika, iż liczba orzeczeń wydanych przez 

poradnię ma tendencję rosnącą. W roku szkolnym 2017/2018 wydano 225 orzeczeń,  

w 2018/2019 – wydano 229 orzeczeń, w roku szkolnym 2019/2020 liczba wydanych orzeczeń 

wzrosła o 26, w 2020/2021 – wydano 344 orzeczeń. W roku szkolnym 2021/2022 wydano 

379 orzeczeń, o 35 orzeczeń więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej orzeczeń wydawanych 

przez poradnię działającą na terenie powiatu lęborskiego w badanym okresie dotyczy 

potrzeby kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Niepokojący jest fakt, że liczba wspomnianych orzeczeń w badanym okresie wzrosła ponad 

dwukrotnie. Drugimi, pod względem ilości wydanych, są orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania. Powyższe zestawienie pozwala na prognozę, iż także w bieżącym 

roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku wyda większą ilość 

orzeczeń w tych samych obszarach. 

1.4.  Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością z Powiatu 

Lęborskiego 

Jednym z najlepszych sposobów na rehabilitację, a także na ogólną poprawę jakości 

życia osób z niepełnosprawnością jest ich aktywne uczestnictwo na rynku pracy. Aktywność 

zawodowa osób z niepełnosprawnością zdeterminowana jest poprzez dwa rodzaje głównych 

czynników: zewnętrznych i wewnętrznych. Do czynników zewnętrznych zaliczyć możemy 

m.in.: szeroko rozumiane otoczenie osoby niepełnosprawnej tj. pomoc i nastawienie rodziny 
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wobec postawy osoby  z niepełnosprawnością do poszukiwania lub braku poszukiwania przez 

nią pracy, rodzaj jak i intensywność oferowanej pomocy poprzez różnego rodzaju organizacje 

zajmujące się rehabilitacją zawodową osób z niepełnosprawnością, a  także ilość i rodzaj ofert 

pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnością. Czynniki wewnętrzne natomiast dotyczą 

głównie rodzaju i stopnia uszkodzenia organizmu danej osoby, wieku, w którym pojawiła się 

dysfunkcja, zdobytego wykształcenia oraz przede wszystkim gotowości osoby  

z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia. Należy pamiętać, iż podstawą wsparcia 

osoby z niepełnosprawnością dotyczącą podjęcia przez nią zatrudnienia, jest znalezienie takiej 

części organizmu, która jest sprawna na tyle, aby po dodatkowym jej usprawnieniu mogła być 

podstawą do podjęcia przez tą osobę kształcenia, a w późniejszym czasie zatrudnienia. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku co roku wydaje 

około 2 tysięcy orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Wśród osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności znajdują się: uczniowie, studenci, osoby czynne zawodowo, 

bezrobotni, bierni zawodowo, emeryci. W 2017 roku wydano łącznie 1809 orzeczeń dla osób 

powyżej 16 roku życia, z czego 352 osoby były zatrudnione, w 2018 roku na 2165 wydanych 

orzeczeń dla ww. grupy osób, 465 było zatrudnionych, w 2019 roku na 1977 orzeczeń – 381 

osób zatrudnionych, w 2020 roku na 1903 – 343 osoby zatrudnione, a w 2021 spośród 2018 

osób, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności – 387 pracowało zawodowo. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku wg płci oraz zatrudnienia 

Rok 

Liczba 

wydanych 

orzeczeń 

Płeć Zatrudnienie 

Kobiety Mężczyźni Tak Nie 

2017 1809 908 901 352 1457 

2018 2 165 1 087 1 078 465 1700 

2019 1 977 1 002 975 381 1596 

2020 1 903 990 913 343 1560 

2021 2 018 1 089 929 387 1631 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku na koniec 2021 roku zarejestrowanych 

było 3 304 osób bezrobotnych, w tym 199 osoby z niepełnosprawnością, co stanowi 8,6% 

ogółu osób bezrobotnych. Statystyki PUP w Lęborku z ostatnich kilku lat jednoznacznie 
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wskazują, iż liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne stopniowo wzrosła. Liczba 

osób z niepełnosprawnością wahała się w latach 2017-2020 i wzrosła w 2021 roku. Na koniec 

2017 roku zarejestrowane były 142 osoby z niepełnosprawnością, co stanowiło 8,4% ogółu 

osób zarejestrowanych w niniejszym urzędzie pracy, w 2018 roku takich osób było 145  

co stanowiło 7,6%, w 2019 roku – 157 co stanowiło 8,1%, a w 2020 roku – 146 osób  

co stanowi 6,2%. W diagnozowanym okresie wzrosła także liczba kobiet bezrobotnych  

z niepełnosprawnością. Na koniec 2017 roku  zarejestrowanych było 68 kobiet bezrobotnych 

z niepełnosprawnością. W 2019 roku ilość kobiet bezrobotnych z niepełnosprawnością 

wzrosła do 78 osób, a w 2021 roku do 91 osób. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące ilości 

osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, 

jako bezrobotne, w tym kobiet z niepełnosprawnością. 

 

Tabela 9. Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Lęborku w latach 2017 – 2021 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Liczba bezrobotnych ogółem 1695 1899 1934 2368 2304 

Liczba bezrobotnych kobiet 978 1141 1136 1408 1279 

Udział % kobiet do ogółu 

bezrobotnych 
57,7 60,1 58,7 59,5 55,5 

Liczba osób bezrobotnych  

z niepełnosprawnością 
142 145 157 146 199 

Liczba kobiet bezrobotnych  

z niepełnosprawnością 
68 65 78 76 91 

Udział % kobiet bezrobotnych  

z niepełnosprawnością do ogółu  

bezrobotnych z 

niepełnosprawnością 

47,9 44,8 49,7 52,1 45,7 

Udział % osób bezrobotnych  

z niepełnosprawnością do ogółu 

bezrobotnych 
8,4 7,6 8,1 6,2 8,6 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 

Diagnozę osób bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Lęborku rozszerzono o liczbę osób z prawem do zasiłku. Jak wynika  

z poniższej tabeli liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku  

w latach 2017-2021 stopniowo wzrosła.  Na koniec 2017 roku było 36 takich osób, w 2018  

i 2019 roku po 38, na koniec 2020 roku nastąpił wzrost do 46 osób, a w 2021 roku do 51 osób. 
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Udział % bezrobotnych z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku do ogółu bezrobotnych  

z niepełnosprawnością w badanym okresie na koniec poszczególnych lat waha się. Na koniec 

2017 roku udział % wyniósł 25,4%, na koniec 2018 roku wzrósł o 0,8%, w 2019 roku 

zmniejszył się o 2%, na koniec 2020 roku wzrósł o 7,3%, a w 2021 roku wyniósł 25,6%. 

 

Tabela 10. Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku 

w latach 2017 – 2021 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 324 370 276 467 403 

Udział % bezrobotnych z prawem  

do zasiłku do ogółu bezrobotnych 
19,1 19,5 14,3 19,7 17,5 

Bezrobotni z niepełnosprawnością  

z prawem do zasiłku 
36 38 38 46 51 

Udział % bezrobotnych  

z niepełnosprawnością z prawem  

do zasiłku do ogółu bezrobotnych  

z niepełnosprawnością 

25,4 26,2 24,2 31,5 25,6 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku  

 

Na przestrzeni 2021 r.  zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 2 656 

ofert pracy, z czego 30 przeznaczonych było dla osób z niepełnosprawnością, co stanowi  

1,1% ogółu ofert, w tym było 8 miejsc pracy subsydiowanych. W 2020 roku zgłoszone 23 

(1,7%) oferty pracy dotyczyły osób z niepełnosprawnością, w tym 6 subsydiowanych,   

w 2019 roku było 36 (1,8%) ofert – 7 subsydiowanych, w 2018 roku – 32 (1,2%)  

oferty – 8 subsydiowanych, a w 2017 roku – 58 (1,6%) ofert – w tym 3 subsydiowane. 

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób  

z niepełnosprawnością w latach 2017 – 2021 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Ogółem wolne miejsca pracy  

i miejsca aktywizacji zawodowej, 

w tym: 

 subsydiowanej,  

 z sektora publicznego, 

 sezonowej 

3528 

768 

367 

394 

2775 

596 

363 

258 

2017 

381 

249 

200 

1328 

279 

233 

183 

2656 

366 

321 

185 

Ogółem wolne miejsca pracy  

i miejsca aktywizacji zawodowej dla 

osób z niepełnosprawnością, 

w tym: 

 subsydiowanej, 

58 

 

 

3 

32 

 

 

8 

36 

 

 

7 

23 

 

 

6 

30 

 

 

8 
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 z sektora publicznego, 

 sezonowej 

0 

1 

3 

0 

5 

0 

2 

7 

3 

0 

Udział % wolnych miejsc pracy  

i miejsc aktywizacji zawodowej dla 

osób z niepełnosprawnością do ogółu 

zgłoszonych do PUP w Lęborku 

1,6 1,2 1,8 1,7 1,1 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia 

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" 

może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby 

bezrobotnej. Ponadto, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy 

jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach 

takich jak bezrobotni z  usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji.  

Jedną z form pomocy realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku jest 

indywidualne poradnictwo zawodowe. Z zebranych danych wynika, że z tej formy wsparcia 

częściej korzystają kobiety. W diagnozowanym okresie, tj. w latach 2017-2021  

z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 71 osób  

z niepełnosprawnością, w tym było 48 kobiet. W roku 2017 skorzystało 15  osób  

z niepełnosprawnością, co stanowi 2,6% udziału % tych osób, w 2018 roku 6 osób (0,9%),  

w 2019 roku 15 osób (4,6%), w 2020 roku 18 osób (6,6%), a w 2021 roku 17 osób (6%). 

Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli.  

 

Tabela 12. Ilość osób z niepełnosprawnością, które skorzystały z indywidualnego poradnictwa 

zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w latach 2017 – 2021 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Ilość osób ogółem, 

w tym: 

 kobiety 

581 

 

359 

652 

 

352 

327 

 

217 

271 

 

169 

284 

 

187 

Ilość osób  

z niepełnosprawnością, 

w tym: 

 kobiety 

15 

9 

6 

3 

15 

12 

18 

11 

17 

13 

Udział % osób  

z niepełnosprawnością 
2,6 0,9 4,6 6,6 6 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 

 

Inną aktywną formą ograniczającą bezrobocie i łagodzącą jego skutki są staże. Według 

danych zebranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku udział % osób 
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niepełnosprawnych w latach 2017-2021 wyniósł średnio 7,42%. Do końca 2017 roku 

odbywanie stażu rozpoczęło 18 osób z niepełnosprawnością co stanowi 6,25% ogółu,  

do końca 2018 roku- 20 osób (8,66%), w 2019 roku- 14 osób (8,86%), w 2020 roku  

10 stażystów z niepełnosprawnością (6,49%), a w 2021 roku -13 osób (6,84%). 

 

Tabela 13. Liczba osób z niepełnosprawnością uczestniczących w stażu w latach 2017 – 2021  

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Osoby, które rozpoczęły 

odbywanie stażu, 

w tym: 

 osoby  

z niepełnosprawnością 

288 

 

 

18 

231 

 

 

20 

158 

 

 

14 

154 

 

 

10 

190 

 

 

13 

Udział % osób 

niepełnosprawnych 
6,25 8,66 8,86 6,49 6,84 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku 

 

II. INSTYTUCJE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

NA TERENIE POWIATU LĘBORSKIEGO 

Na terenie Powiatu Lęborskiego funkcjonują i współdziałają ze sobą różnorodne 

instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarach 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Integracja działań n/w podmiotów zapewnia 

skuteczną pomoc i wsparcie osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej z powodu zaistnienia w ich rodzinach niepełnosprawności lub wystąpienia 

szczególnych potrzeb. Szczegółowe dane zawarto w poniższej tabeli. 
 

Tabela 14. Podmioty zapewniające pomoc i wsparcie osobom i rodzinom. 
L.p. Nazwa Adres 

1. 
Starostwo Powiatowe 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Czołgistów 5 

tel. 59 8632810 

2. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Czołgistów 5 

tel. 59 8628106 

3. 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Stryjewskiego 23 

tel. 59 8624200 

4. 
Dom Pomocy Społecznej Nr 2 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. I Armii W.P. 43 

tel. 59 8622823 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 84-300 Lębork 
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w Lęborku ul. Okrzei 15A 

tel. 59 8621834 

6. 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Gdańska 35 

tel. 59 8623744 

7. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Wyszyńskiego 3 

tel. 59 8634758, 59 8622711 

8. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Łebie 

84-360 Łeba 

ul. Kościuszki 90A 

tel. 59 8661781 

9. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nowej Wsi Lęborskiej 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

ul. Młynarska 11 

tel. 59 8612474 

10. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Cewicach 

84-312 Cewice 

Osiedle na Wzgórzu 35 

tel. 59 8611467 

11. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wicku 

84-352 Wicko 

ul. Radosna 9 

tel. 59 8611119 

12. 

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony 

przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1/301-306 

tel. 519 601 525 

13. 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Węgrzynowicza 13 

tel. 59 8635202 

14. 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Lwiątko” 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Kossaka 84 

tel. 59 8625160 

15. 
Ochotnicza Służba Ratownicza 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1, p. 119 – 121 

tel. 727 448 435  

16. 

"Fundacja Edukacji, Rozwoju 

Gospodarczego i Integracji Społecznej 

INKUBATOR" 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1 

tel. 59 842 75 31 

17. 

Fundacja Ekologiczno – Sportowa  

im. Tomasza Hopfera 

w Nowej Wsi Lęborskiej 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

Grunwaldzka 24 

bartek.pruszak@gmail.com 

18. 

Fundacja Lęborskie Hospicjum 

Stacjonarne 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Piotra Wysockiego 4, lok. 18 

tel. 661 100 342 

19. 
Fundacja "SZANSA"  

w Łebie 

84-360 Łeba 

ul. Obrońców Westerplatte 16 

tel. 606 479 798 

20. 

"Młodzi Młodym" Fundacja na rzecz osób 

chorych na stwardnienie rozsiane  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 15 a 

 

21. 
Klub Abstynenta "ODNOWA" 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1 

tel. 59 862 83 50 

22. 

Lęborski Klub Biegacza Imieniem 

„BRACI PETK" 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Jesionowa 19 

lbk.imbracipetk@wp.pl 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=46e358716acf98d9JmltdHM9MTY2NjIyNDAwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9cf20602a71d1827JmltdHM9MTY2NjMxMDQwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
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23. 

Polski Czerwony Krzyż   

Zarząd Rejonowy PCK 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1, p. 104 

tel. 602 379 338 

24. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów- Zarząd Rejonowy  

Lębork 

84-300 Lębork 

ul. Korczaka 6 

tel. 59 862 14 04 

25. 

Polski Związek Niewidomych Okręg 

Pomorski Koło Powiatowe 

w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Krzywoustego 1, p. 116 
pznlebork@wp.pl 
tel. 724 888 837 

26. 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

Koło Miejskie  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1, p. 105 

tel. 500199491 

27. 
Stowarzyszenie Amazonka 

w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Warszawska 17 
tel. 724 444 209 

28. 

Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa  

Dla Uzależnień   

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1/140 

tel. 666069134 

29. 
Stowarzyszenie EDUQ 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1 

tel. 694 242 952 

30. 

Katolickie Stowarzyszenie Osób 

Specjalnej Troski „Iskierka nadziei” 

w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Krzywoustego 1, p. 214-218 
tel. 504 604 717 

31. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem"  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1, p. 103 

tel. 519 601 525 

32. 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 

Przemocy "Szansa"  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Wyszyńskiego 3 

tel. 59 863 49 64 

33. 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk” 

w Cewicach 

84-312 Cewice 
ul. W. Witosa 16 
cewice.promyk@gmail.com 

tel. 59 861 34 60 

34. 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

„Światło” 

w Nowej Wsi Lęborskiej 

84-351 Nowa Wieś Lęborska 

ul. Młynarska 10 

tel. 667455625 

35. 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wicko "Inicjatywa" 

84-352 Wicko 
ul. Parkowa 2 
tel. 669 354 284 

36. 

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Św. 

Franciszka z Asyżu   

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Aleja Wolności 40 

Tel. 598633158 

37. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym "Więcej Radości"  

w Wicku 

84-352 Wicko 

Wicko 43 

tel. 663 121 153 

38. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” 

w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Krzywoustego 1, p.232 
tel. 608 277 632 

39. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy 

Społecznej Nr 1   

w Lęborku "Nasz Dom" 

84-300 Lębork 

ul. Stryjewskiego 23 

tel. 59 8624200 
40. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 84-300 Lębork 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=74a3d86af0ae694eJmltdHM9MTY2NjIyNDAwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
mailto:pznlebork@wp.pl
tel:+48724444209
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e2e2018732918dc9JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d75d448e900294f8JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=421a7d8097206018JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=da12a4b2fc108cc0JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=35b60a03f6d16cc9JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f299f38181c99cb7JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
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Niepełnosprawnych przy SOSW 

w Lęborku - OTWARTE DRZWI 

ul. M. Reja 18 
otwartedrzwi.lebork@onet.pl 
tel. 505 966 820 

41. 
Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga"  

w Łebie 

84-360 Łeba 

Al. Św. Jakuba AP 25 
tel. 59 866 10 36 

42. 
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych  

w Nowym Sączu - Oddział w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Krzywoustego 1 

tel. 609777083/59 863 14 41 

43. 

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i 

Adopcyjnych "Nasze dzieci"   
w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Akacjowa 31 

tel. 697 720 665 

44. 
Stowarzyszenie "Żyj dla Innych" 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Kossaka 81 

tel. 602 173 077 

45. 
Regionalne Centrum Młodzieży 

w Lęborku 

84-300 Lębork 
ul. Krzywoustego 1 
tel. 531 737 430 

46. 

Związek Harcerstwa Polskiego  

- Komenda Hufca 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Armii Krajowej 13 
tel. 605 990 950 

47. 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Mikołaja Reja 18  
tel. 59 862 15 77 

48. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczy 

w Mostach 

84-300 Lębork – Mosty 

ul. Św. Brata Alberta 1 

tel. 59 8411889 

49. 

Przedszkole nr 9 

z grupami integracyjnymi 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Mireckiego 9 

 tel. 59 8621772 

50. 

Przedszkole Integracyjne  

„Jesteśmy Razem”  

w Lęborku 

84-300 Lębork, 

Plac Spółdzielczy 1 

tel. 573351203 

51. 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi 

w Przerytem 

84-312 Cewice 

Pieski 45 

tel. 59 8611437 

52. 

Prywatna Szkoła Podstawowa Tęczowa 

Kraina - dla dzieci z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego  

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. Portowa 24 

Tel.  723 282 078 

53. 

Niepubliczna Specjalna Szkoła 

Podstawowa Szczęśliwa Przystań 

w Lęborku 

84-300 Lębork 

ul. 1 Maja 1 

tel. 693 664 830 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ewidencji stowarzyszeń, 

https://powiatleborski.bip.gov.pl/ewidencja-stowarzyszen/ 

 

mailto:otwartedrzwi.lebork@onet.pl
tel:505966820
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e6370dd755fa347bJmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
tel:598631441
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b6edc63864d8e565JmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8bdf60c50dd6560bJmltdHM9MTY2NjU2OTYwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
https://www.bing.com/local?lid=YN7998x2633152513396239140&id=YN7998x2633152513396239140&q=Specjalny+Ośrodek+Szkolno+-+Wych
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f23521ea3f6cb956JmltdHM9MTY2NjIyNDAwMCZpZ3VpZD0yM2Q4MWQ1Mi1kZjk4LTY1ZmItMzM4Yy0wY2U1ZGI5ODY3ODgm
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III. PODSTAWA PRAWNA I REKOMENDACJE PROGRAMU 

Opracowanie i wprowadzenie w życie powiatowych programów działań na rzecz osób 

z niepełnosprawnością wynika z treści art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 

jednolity Dz. U. z dnia 2021 roku, poz. 573, z późn. zmianami). 

Cele jakie przyjęto w programie są zgodne z: 

1. Europejską Kartą Społeczną, uchwaloną w 1961 r., która zawiera normy dotyczące 

bezpośrednio osób niepełnosprawnych, a w szczególności prawo do szkolenia 

zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu  

na przyczynę i rodzaj ich inwalidztwa, prawa do poradnictwa i szkolenia zawodowego. 

2. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przyjętą przez Naród 

w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. i podpisaną przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., które przedstawiają normy w art. 68 

„Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 

dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym 

wieku.” oraz w art. 69. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, 

zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy 

oraz komunikacji społecznej. 

3. Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętą uchwałą Sejmu RP z dnia 01 sierpnia 

1997 roku, w której stwierdza się, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których 

sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie 

z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego  

i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. 

4. Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r., w której zgodnie z art. 25 i 26 

Unia Europejska uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania  

ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową 

oraz udział w życiu społeczności. 

5. Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

6. Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych w 2006 r.  Konwencja zawiera przepisy zakazujące 

dyskryminowania osób niepełnosprawnych, nakazujące tworzenie warunków 

korzystania z praw na zasadzie równości z innymi osobami, nakazujące wprowadzenie 

rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych, odpowiednio  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=24-10-2022&qskok=226@P226A2,227@P227A2,
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do rodzaju zagadnienia. 

7. Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym Uchwałą  

nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w oparciu o ustawę z dnia  

4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakłada 

kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

8. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

9. Strategią Rozwoju Usług Społecznych do roku 2030 przyjętą Uchwałą Nr 135 Rady 

Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 roku (M.P. poz. 767) będącą komponentem polityki 

społecznej państwa. 

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

4.1.  Cel realizacji programu 

Opracowanie niniejszego Programu ma na celu podjęcie działań zmierzających  

do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością poprzez stworzenie im odpowiednich 

warunków jak i wsparcia, przekładającego się na uzyskanie przez nich większej 

samodzielności oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz 

do kształtowania pozytywnych postaw społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością. 

Cele te determinują opracowanie i realizację kierunków działań zmierzających 

do zapobiegania występowaniu niepełnosprawności czy jej pogłębianiu, łagodzeniu jej 

skutków a także mających na celu szeroko rozumianą rehabilitację osób  

z niepełnosprawnością. 

Program ten określa zadania w zakresie: 

 rehabilitacji społecznej, 

 rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, 

 przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią wyzwanie dla lokalnych 

samorządów. Ich realizacja wymaga zaangażowania, determinacji i umiejętności dostrzeżenia 

potrzeb otaczających nas ludzi.   

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią wyzwanie dla lokalnych 

samorządów. Ich realizacja wymaga zaangażowania, determinacji i umiejętności dostrzeżenia 

potrzeb otaczających nas ludzi.  Finansowanie wskazanych działań możliwe jest zarówno  

ze środków własnych powiatu, ale także ze środków zewnętrznych, w tym z dotacji celowych 
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oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

4.2.  Miejsce realizacji programu 

Miejscem realizacji Programu jest obszar Powiatu Lęborskiego, w którego skład 

wchodzą: Gmina Miasto Lębork, Gmina Miasto Łeba, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina 

Cewice, Gmina Wicko. 

4.3.  Adresaci programu 

Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością Powiatu 

Lęborskiego skierowany jest do: 

 osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 

 kadry pomocy społecznej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 

 instytucji, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością 

i ich rodzin, 

 wolontariuszy, 

 placówek służby zdrowia, 

 innych podmiotów działających na terenie powiatu lęborskiego. 

 

V. BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONE W POWIECIE 

LĘBORSKIM CELEM OPRACOWANIA PROGRAMU NA LATA  

2023 -2030 

W okresie wrzesień - październik 2022 roku przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe na reprezentatywnej grupie losowej, celem opracowania „Powiatowego Programu 

Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powicie Lęborskim na lata 2023-2030”. 

Badanie miało za zadanie poznać potrzeby osób z niepełnosprawnościami z powiatu 

lęborskiego.  

W ramach ww. badania przeprowadzono ankiety z 14 osobami z niepełnosprawnością, 

12 rodzicami/opiekunami osób z niepełnosprawnością oraz 23 jednostkami organizacyjnymi 

/stowarzyszeniami. 

Badanie ankietowe pozwoliło poznać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz 

określić kierunki działań dla powiatu lęborskiego. Zdaniem 73,91% Organizacji oraz 

Stowarzyszeń na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością najbardziej wpływa likwidacja 

barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i cyfrowych. Warto zwrócić 

uwagę, iż wsparcie w tym zakresie udzielane dla indywidualnych osób zostało ocenione przez 
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43,48% ankietowanych z grupy organizacji i stowarzyszeń na raczej dobrze funkcjonujące. 

Natomiast zgodnie z opinią 28,57% osób z niepełnosprawnościami oraz opinią 50% 

opiekunów osób z niepełnosprawnościami raczej źle oceniane jest zapewnienie ww. 

dostępności dla osób indywidualnych. W zakresie zapewnienia  dostępności architektonicznej, 

informacyjnej, komunikacyjnej i cyfrowej w przestrzeni publicznej aż 50% opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami i 35,71% osób z niepełnosprawnościami raczej źle oceniło wsparcie 

w tym zakresie, natomiast zdaniem 43,48% Organizacji oraz Stowarzyszeń raczej dobrze 

ocenia ww. wsparcie. 

W zakresie udzielanego wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością  

z funduszy PFRON (dofinansowania) 39,13% Organizacji oraz Stowarzyszeń ocenia  

je neutralnie oraz taki sam odsetek ankietowanych z tej grupy ocenia ww. wsparcie na raczej 

dobrze funkcjonujące. 50% opiekunów osób z niepełnosprawnościami neutralnie ocenia 

wsparcie finansowe ze środków PFRON, a osoby z niepełnosprawnością w 57,14% uznają 

ww. wsparcie za raczej dobrze funkcjonujące. 

Aktywność i liczebność fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami w powiecie lęborskim w opinii 39,13% Organizacji oraz 

Stowarzyszeń ocenia je neutralnie oraz raczej dobrze. W opinii 41,67% opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami neutralnie oraz raczej źle jest oceniane ww. wsparcie. Natomiast 

42,86% osób z niepełnosprawnościami neutralnie ocenia aktywność i liczebność fundacji  

i stowarzyszeń. 

Dostępność wolontariatu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z 52,17% 

odpowiedzi Organizacji oraz Stowarzyszeń oceniana jest neutralnie, ta sama grupa badana  

w 26,09% oceniła raczej źle to wsparcie. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami  

w 41,67% neutralnie i w 33,33% raczej źle oceniają dostępność wolontariatu. 50% osób  

z niepełnosprawnością oceniło to wsparcie neutralnie, a 35,71% raczej źle. 

Organizowanie imprez integracyjnych i wydarzeń na rzecz osób  

z niepełnosprawnością w opinii 34,78% Organizacji oraz Stowarzyszeń oceniane jest 

neutralnie oraz raczej dobrze. 50% opiekunów osób z niepełnosprawnościami ocenia raczej 

źle organizowanie ww. spotkań, a osoby z niepełnosprawnościami w 35,71% oceniają  

ww. wparcie neutralnie. 

 W zakresie zadań powiatu jakie należy rozwijać w powiecie lęborskim najwyższy 

odsetek respondentów z trzech grup badanych odpowiedział, iż należy rozwijać 

dofinansowania wynikające z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (turnusy, sprzęt 

rehabilitacyjny, likwidacja barier) – odpowiedź ta była zgodna z 78,26% opinii Organizacji 
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oraz Stowarzyszeń, 83,33% opinii opiekunów osób z niepełnosprawnościami i 85,71% opinii 

osób z niepełnosprawnościami. 

 Organizacje oraz Stowarzyszenia w 52,17% wskazały, iż należy rozwijać również 

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością, ich szkolenie 

oraz przekwalifikowanie oraz w 43,48% działania profilaktyczne - podejmowanie działań 

zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności. 58,33% opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami wskazało, iż należy rozwijać ww. działania profilaktyczne, a 50% 

tej grupy wskazało na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. Osoby z niepełnosprawnościami wskazały w 42,86%, iż należy rozwijać 

współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób  

z niepełnosprawnością oraz udział w programach finansowanych z PFRON (np. Aktywny 

Samorząd, „Samodzielność- Aktywność – Mobilność!”, Program wyrównywanie różnic 

między regionami III). 

 Respondenci, zapytani o 3 największe zagrożenia w zakresie działań na rzecz osób  

z niepełnosprawnością, wskazali, iż największe zagrożenie stwarza system prawny - niejasne  

i niedostosowane przepisy prawne i zbyt duża liczba wymaganych dokumentów (zgodnie  

z opinią 65,22% Organizacje oraz Stowarzyszenia, 75% opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami i 64,29% osób z niepełnosprawnościami). Organizacje oraz 

Stowarzyszenia w opinii 65,22% wskazały również na niedostosowanie wsparcia  

do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością i małą ilość instytucji zajmujących 

się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością oraz zakładów pracy chronionej. 

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami w 66,67% wskazali na  niedostosowanie 

wsparcia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością i brak systemu wsparcia dla 

osób pełniących funkcję opiekuna. Osoby z niepełnosprawnościami w 57,14% wskazały  

na  niedostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz  

w 64,29% brak systemu wsparcia dla osób pełniących funkcję opiekuna. 

Zdaniem Organizacji, Stowarzyszeń, osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami należy podjąć poniżej wymienione działania mające lepiej 

zaspokoić potrzeby osób z niepełnosprawnością: 

 zlikwidowanie barier architektonicznych; 

 ułatwienie dostępu do pomocy prawnej; 

 pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenie miejsc pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami; 
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 zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów oraz rehabilitacji; 

 łatwiejszy i klarowniejszy dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia; 

 upowszechnienie i zwiększenie dostępu do asystentów osób z niepełnosprawnościami; 

 zwiększenie wkładów finansowych dotyczących dostępności do obiektów użyteczności 

publicznej; 

 zwiększenie dostępności do usług transportowych; 

 organizowanie kampanii informacyjnych; 

 wsparcie edukacyjne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób  

z niepełnosprawnościami; 

 organizowanie spotkań i wydarzeń na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Respondentów zapytano o to, co mogłoby zwiększyć dostęp do edukacji i umożliwić 

podnoszenie kwalifikacji osobom z niepełnosprawnością. 43,48% ankietowanych z grupy  

Organizacji oraz Stowarzyszeń wskazało na rozwój finansowania wsparcia edukacyjnego dla 

osób z niepełnosprawnościami. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami w 33,33% 

wskazali na kursy i studia on-line, natomiast osoby z niepełnosprawnościami w 28,57% 

odpowiedziały, iż na zwiększenie ww. dostępności i podnoszenie kwalifikacji może wpłynąć 

dostępność architektoniczna placówek edukacyjnych oraz  kursy i studia on-line. 

Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów zapytano o instytucje na terenie 

powiatu z których najczęściej korzystają. 50% opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

oświadczyło, iż instytucja z jakiej pomocy korzystają to Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lęborku. Nikt z grupy badawczej nie wskazał, iż korzysta z pomocy 

Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta/Gminy. Osoby  

z niepełnosprawnościami w 50% wskazały Powiatowy Zespół ds. orzekania  

o Niepełnosprawności, natomiast nikt nie wskazał Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i Urzędu Miasta/Gminy. 

W zakresie opinii na temat jakiej instytucji brakuje na terenie powiatu lęborskiego 

65,22% ankietowanych z grupy Organizacji oraz Stowarzyszeń wskazało mieszkania 

wspomagane, 52,17% Zakłady Pracy Chronionej, a 34,78% Centrum Zdrowia Psychicznego. 

50% opiekunów osób z niepełnosprawnościami wskazało Zakłady Pracy Chronionej,  

41,67% mieszkania wspomagane i 33,33% Dzienne Ośrodki Pomocy dla osób  

z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami w 64,29% wskazały Zakłady 

Pracy Chronionej, 42,86% mieszkania wspomagane i 28,57% Centrum Zdrowia 

Psychicznego i spółdzielnie socjalne. 
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Respondentów w ankiecie poproszono o wskazanie czy docierają do nich informacje  

o możliwościach i sposobach otrzymania pomocy dla osób z niepełnosprawnością od takich 

instytucji jak: PCPR, OPS lub inne oraz wskazanie źródeł tych informacji, a także,  

w przypadku niedocierania takich informacji, podanie propozycji i sposobu  

na upowszechnienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia. 4,35% Organizacji oraz 

Stowarzyszeń wskazało, iż nie docierają ww. komunikaty, natomiast nie podano propozycji  

i sposobu przekazywania informacji. 33,33% opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

wskazało, iż nie docierają do nich informacje o możliwościach uzyskania wsparcia oraz 

wskazali sposób przekazywania informacji przez Internet, telefon, wrzucanie broszur 

informacyjnych do skrzynek na listy, plakaty informacyjne. Osoby z  niepełnosprawnościami 

w 28,57% wskazały, iż nie docierają do nich informacje o możliwościach uzyskania wsparcia 

oraz wskazali sposób przekazywania informacji przez tablice ogłoszeń MOPS, portale 

internetowe oraz Stowarzyszenia. 

Pytanie zamykające ankietę dotyczyło wskazania istotnych potrzeb i uwag mających 

wpływ na życie osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu lęborskiego. Organizacje oraz 

Stowarzyszenia przedstawiły potrzeby osób z niepełnosprawnością w zakresie pomocy  

w wypełnianiu wniosków o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto 

wskazano, iż pracownicy PCPR winni częściej przeprowadzać wywiady z osobami  

z niepełnosprawnością celem zaspokojenia ich potrzeb oraz wskazania konkretnego miejsca 

gdzie świadczona jest pomoc w danym zakresie. 

Organizacje oraz Stowarzyszenia przedstawiły również opinię, iż brakuje ofert pracy 

dla absolwentów szkół specjalnych. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością wskazali,  

iż niedostatecznie finansowane jest kształcenie młodzieży w szkołach średnich, budynki 

mieszkalne oraz użytku publicznego są niedostosowane architektonicznie. Osoby  

z niepełnosprawnością zwrócili uwagę na problem niedziałającej windy w budynku gdzie 

znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej, brak windy na dworcu PKP w Lęborku oraz 

przedstawili potrzebę by pracownicy PCPR częściej przeprowadzali wywiady z osobami  

z niepełnosprawnością celem zaspokojenia ich potrzeb oraz wskazania konkretnego miejsca 

gdzie świadczona jest pomoc w danym zakresie.   
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VI. KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMU 

Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 

2017-2022 było zapewnienie jak najlepszych warunków funkcjonowania osób  

z niepełnosprawnością. Zrealizowane programy, finansowane były ze środków PFRON oraz 

Unii Europejskiej. Miały one na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym 

i w dostępie do edukacji. 

Zostały podjęte działania w kierunku zwiększenia możliwości samodzielnego 

funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez rehabilitację społeczną, turnusy 

rehabilitacyjne czy zaopatrzenie w środki ortopedyczne i środki pomocnicze. Dzięki 

programowi ,,Aktywny samorząd” Moduł II pomoc otrzymały osoby  

z niepełnosprawnościami w postaci dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym. 

Kształtowane były umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych poprzez 

wydawanie informatorów, broszur czy ulotek dotyczących uprawnień osób  

z niepełnosprawnościami. Prowadzone było poradnictwo psychologiczne. Zwiększony został 

dostęp do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych poprzez organizowanie 

wyjazdów aktywizacyjnych, połączonych z rehabilitacją społeczną i zawodową oraz 

organizowano wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. 

Podejmowano działania celem dostosowywania przestrzeni do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych w obiektach 

użyteczności publicznej oraz barier transportowych dzięki czemu częściowo zapewniono 

możliwość swobodnego przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami.  

W wyniku realizacji działań związanych z aktywizacją zawodową w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej, kilku uczestników podjęło zatrudnienie. Dokonując analizy w zakresie 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami i podmiotów realizujących zadania na ich rzecz 

wskazane jest dalsze kontynuowanie zadań w zakresie likwidacji barier w dostępie  

do budynków i przestrzeni publicznej oraz realizacja kompleksowego wsparcia rehabilitacji 

dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, np.: usług asystenta, rehabilitacji 

medycznej, dowóz osób z niepełnosprawnościami, integracja społeczna, utworzenie lokali 

mieszkalnych wspierających.   
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6.1.  Zadania realizowane przez powiat w zakresie rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami 

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobie z niepełnosprawnością 

uczestniczenie w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, na poziomie maksymalnie 

zbliżonym do innych osób oraz przywracania osobie z niepełnosprawnością zdolności  

do samodzielnego funkcjonowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Działania realizowane przez powiat w zakresie rehabilitacji społecznej osób  

z niepełnosprawnościami  zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. Nr 573  

z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 926 z pózn. zm.) realizowane są przez Zespół ds. Rehabilitacji Osób  

z Niepełnosprawnością  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Działania  

te finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.   

6.2.  Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności, które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych  

i środków pomocniczych na wniosek lekarza i otrzymały dofinansowanie na ten cel  

z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz spełniają kryteria dochodowe. Dofinansowanie 

przyznane na realizację zadania na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 15. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Ilość pozytywnie 

rozpatrzonych 

wniosków 

Wypłacona kwota 

dofinansowania 

2017 1.171 733.650,00 zł 1.142 385.784,00 zł 

2018 974 753.851,00 zł 943 339.866,00 zł 

2019 1.415 1.147.728,00 zł 1.375 553.277,00 zł 

2020 1.191 982.988,11 zł 1.100 497.168,10 zł 

2021 1.169 1.113225,14 zł 1.107 641.053,67 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 
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 Z powyższej tabeli wynika, iż przyznawane i wypłacone w latach 2017 -2021  

dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mają tendencje  

wzrostową. W powiecie lęborskim zdecydowanie wzrasta ilość wypłaconych dofinansowań  

do zakupu m.in.: pieluchomajtek, protez, wózków inwalidzkich oraz aparatów słuchowych. 

Na podstawie powyższej analizy należy wskazać rosnącą potrzebę świadczenia  

wsparcia w zakresie dofinansowań w zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki  

pomocnicze oraz konieczność kontynuowania świadczenia przedmiotowej pomocy dla osób  

z niepełnosprawnością. 

6.3.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 W ramach wydatków na rehabilitację społeczną zrealizowano także dofinansowania 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, który umożliwia rehabilitację w warunkach domowych 

przy aktywnym udziale osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznane na realizację 

zadania na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia poniższa tabela.   

Tabela 16. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Ilość pozytywnie 

rozpatrzonych 

wniosków 

Wypłacona kwota 

dofinansowania 

2017 11 19.366,00 zł 9 6.200,00 zł 

2018 16 37.236,00 zł 9 6.998,00 zł 

2019 10 13.535,00 zł 7 4.600,00 zł 

2020 17 52.577,31 zł 15 43.516,00 zł 

2021 31 69.044,36 zł 25 37.380,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017- 2021 

Z powyższej tabeli wynika, iż przyznawane i wypłacane w latach 2017 - 2021  

dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mają tendencję wzrostową.  

Przedstawione zestawienie pozwala przewidzieć, iż w kolejnych latach w powiecie lęborskim 

składanych będzie coraz więcej wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu  

rehabilitacyjnego. Świadczone wsparcie w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny pozytywnie oddziałuje na poprawę standardu życia osób  

z niepełnosprawnością co przyczynia się na potrzebę rozwijania przedmiotowego wsparcia. 

6.4.  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

Do form rehabilitacji społecznej zalicza się również uczestnictwo w turnusach 

rehabilitacyjnych. Dofinansowany może być również pobyt dla opiekuna, gdy jego obecność 

wynika z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego. Wysokość tego dofinansowania 
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dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności tych osób  

i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu 

rozpatrywania przedmiotowych wniosków. Dofinansowanie przyznane na realizację zadania 

na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość złożonych  

wniosków 

Ilość pozytywnie 

rozpatrzonych 

wniosków 

Wypłacona kwota 

dofinansowania 

2017 195 46 40.257,00 zł 

2018 126 36  33.992,000 zł 

2019 199 42 42.443,00 zł 

2020 96 32 34.166,00 zł 

2021 69 35 49.120,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

Z powyższej tabeli wynika, iż środki otrzymane z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zaspokajają wystarczająco potrzeb osób  

z niepełnosprawnością w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Powyższa analiza nasuwa wniosek, iż wsparcie w zakresie dofinansowania 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych winno 

być kontynuowane oraz udoskonalane. 

6.5.  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego 

najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki 

użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania 

przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności. Likwidacja takiej 

bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej  

w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. Bariery w komunikowaniu 

się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne 

porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.  
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Tabela 18. Dofinansowania do likwidacji barier  architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Ilość zawartych 

umów 

Wypłacona kwota 

dofinansowania 

2017 148 771.290,00 zł 89 129.897,00 zł 

2018 133 760.258,00 zł 88 129.999,00 zł 

2019 136 691.749,00 zł 84 148.057,00 zł 

2020 157 909.810,00 zł 118 367.674,53 zł 

2021 201 1.253.689,38 zł 149 449.576,23 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

Z powyższej tabeli wynika, iż przyznawane i wypłacane w latach 2017 -2021 

dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

mają tendencje wzrostową. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zauważyć można,  

iż w powiecie lęborskim udziela się wsparcia w zakresie dofinansowań do likwidacji barier 

coraz większej ilości osób z niepełnosprawnością, a zatem zauważalne jest również 

wzrastanie potrzeb w tym zakresie. 

Powyższa analiza wskazuje na potrzebę rozwijania wsparcia w zakresie udzielania  

dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz 

technicznych. 

6.6.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotną rolę w procesie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. 

Działania, te zwiększając aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces 

integracji społecznej.  Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną 

polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej. Organizacja 

sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił 

psychofizycznych. Natomiast rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, 

podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Turystyka to zorganizowane, 

zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym 

terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.  

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej.   
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Tabela 19. Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki  

osób niepełnosprawnych w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

Ilość zawartych 

umów 

Wypłacona kwota 

dofinansowania 

2017 10 66.120,00 zł 9 15.000,00 zł 

2018 7 21.320,00 zł 7 15.000,00 zł 

2019 7 22.789,00 zł 7 15.000,00 zł 

2020 8 25.495,00 zł 5 13.295,00 zł 

2021 5 28.465,00 zł 5 20.000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 
 

Na podstawie powyższej tabeli należy przyjąć, iż osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykazywały stopniowo obniżające się 

zainteresowanie wsparciem w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych.  

Świadczenie wsparcia w zakresie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych ma szczególne znaczenie dla rozwoju usług społecznych na rzecz 

osób z niepełnosprawnością oraz wymaga kontynuacji oraz udoskonalenia w zakresie 

promocji udzielania tego typu pomocy świadczonej dla osób z niepełnosprawnością. 

6.7.  Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów  

Terapii Zajęciowej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej funkcjonują w powiecie lęborskim od 29 grudnia 2014 

roku. Prowadzą one rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Uczestnicy 

WTZ muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem 

kwalifikacji uczestnictwa. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym 

programem rehabilitacji i terapii, gdzie przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierza 

się do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 

osobistej, a także psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo 

podjęcie pracy.  
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Tabela 20. Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 2017 - 2021 

Rok 
Ilość uczestników 

WTZ 

Koszty działalności  

WTZ wydatkowane  

ze środków PFRON 

Koszty działalności  

WTZ wydatkowane  

ze środków POWIATU 

2017 30 479.880,00 zł 53.320,00 zł 

2018 30 497.880,00 zł 55.320,00 zł 

2019 30 542.880,00 zł 60.320,00 zł 

2020 30 614.769,94 zł 68.065,64 zł 

2021 30 645.697,07 zł 71.744,21 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 

 

Na podstawie powyższej tabeli należy zauważyć, iż ilość uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Powiecie Lęborskim na przestrzeni lat 2017 – 2021 stale wynosi 30 

osób. Wskazuje to na duże zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej to ważne społecznie przedsięwzięcie 

wpływające na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i wymaga kontynuacji  

w latach następujących. 

6.8.   Pilotażowy program pn. Aktywny Samorząd 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w latach 2017-2021 realizowało 

program pn. Aktywny Samorząd, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogły uzyskać 

pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach niniejszego programu realizowane były następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

a) Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

b) Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy; 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym: 

a) Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, 

b) Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

c) Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego;  

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
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a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

b) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 

d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 

e) Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie 

kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub 

doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub 

niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również  

za pośrednictwem Internetu). 

Dofinansowanie przyznane na realizację zadania na przestrzeni ostatnich 5 lat 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 21. Wysokość środków wypłaconych w ramach programu pn. Aktywny  

samorząd w latach 2017 - 2021 

Rok Moduł I Moduł II 

2017 42.313,50 123.020,00 

2018 46.345,00 128.658,00 

2019 99.813,48 132.857,00 

2020 127.394,20 179.983,00 

2021 136.369,19 203.885,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania PCPR w Lęborku za lata 2017-2021 
  

Analizując powyższą tabelę zauważyć można, iż przyznawane i wypłacane w latach 

2017 -2021 dofinansowania w ramach programu pn. Aktywny samorząd mają tendencję 

wzrostową. Przedstawione zestawienie pozwala przewidzieć, iż w kolejnych latach  

w powiecie lęborskim składanych będzie coraz więcej wniosków o dofinansowanie. 

W roku 2019 ww. program został rozbudowany. W module I dodano do Obszaru  

A zadanie 3 i 4, Obszaru B zadanie 3, 4 i 5 a do Obszaru C zadanie 5. Rozbudowanie 
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programu „Aktywny samorząd” umożliwiono osobom z dysfunkcją narządu słuchu uzyskanie 

dofinansowania do kursu prawa jazdy, zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu oraz zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.  

Od 2019 roku Beneficjenci programu mogą też uzyskać  pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego. W obszarze D zadanie 5 osoby  

z niepełnosprawnością mogą składać wniosek o dofinansowanie skutera inwalidzkiego  

o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. 

Wsparcie udzielane w ramach programu Aktywny Samorząd pozytywnie oddziałuje 

na poprawę standardu i jakości życia osób z niepełnosprawnością, a zatem wymaga 

kontynuacji. 

6.9.   Program pn. Program wyrównywania różnic między regionami 

Celem strategicznym programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami 

III jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte 

gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

W 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach realizacji 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rzecz powiatu lęborskiego 

pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe 

na realizację zadań: 

1. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej 

Nr 1 w Lęborku  - 80.000,00 zł 

2. zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domy Pomocy Społecznej 

Nr 2 w Lęborku – 80.000,00 zł 

3. budowa windy w Zespole Szkół w Łebie – 79.164,00 zł 

4. zakup i montaż krzesełka dźwigowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –  

Wychowawczego w Lęborku – 29.457,00 zł. 

W 2018 roku w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami 

III” złożyło wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację programu w ramach 

Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków  

na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. W ramach otrzymanych środków utworzono trzy nowe stanowiska pracy, 

o łącznej wartości 68.000,00 zł. 

W 2019 roku  w ramach dofinansowania w obszarze D – likwidacja barier 

transportowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku oraz  
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w obszarze G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków  

na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych otrzymano łączne dofinansowanie w kwocie 125.825,00 zł, z czego 

55.825,00 zł na obszar G (rozliczono w 2022 r. w kwocie 23.980,00 zł) oraz 70.000,00 zł  

na obszar D. 

W 2020 roku wnioskowano o dofinansowanie w obszarze G – skierowanie  

do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych 

dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wystąpiono w ramach 

obszaru D o likwidację barier transportowych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku. Uzyskano łączne dofinansowanie  

w kwocie 110.100,00, w tym 20.100,00 zł na dofinansowanie obszaru G oraz 90.000,00 zł   

w ramach obszaru D. 

W 2021 roku na rzecz powiatu lęborskiego pozyskało środki finansowe w wysokości 

174.636,83 zł na realizację zadań: 

1. „Likwidacja barier poprzez zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej im. Leśników 

Polskich w Leśnicach” – obszar B; 

2. „Likwidacja barier poprzez zakup schodołazu dla Zespołu Szkół im. Męczenników 

Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu” – obszar B; 

3. „Likwidacja barier poprzez zakup schodołazu dla Szkoły Podstawowej im. Strażaków 

Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej” – obszar B; 

4. „Likwidacja barier w pomieszczeniach szkoły i dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” – obszar B; 

5. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup drugiego samochodu do przewozu 

osób niepełnosprawnych z Gminy Nowa Wieś Lęborska” – obszar D. 

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wpływa 

pozytywnie na jakość oferowanych usług oraz dostosowanie ich do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością w placówkach i instytucjach na terenie powiatu lęborskiego. Celem 

likwidacji barier różnego rodzaju (komunikacyjnych, architektonicznych, transportowych itp.) 

należy kontynuować realizację programu.  

  



POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

W POWIECIE LĘBORSKIM NA LATA 2023 – 2030 

 

35 

 

6.10. Program pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi   

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych 

spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych. 

W 2020 roku Program obowiązywał w Module III i umożliwiał uzyskanie pomocy 

finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Pomoc 

finansowa w ramach Modułu III udzielana była osobom niepełnosprawnym, które na skutek 

wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia  

9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki 

świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania 

kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy 

wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może 

zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 5 miesięcy. W okresie od dnia  

10 kwietnia 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lęborku wpłynęło 236 wniosków. Udzielono wsparcie 97 osobom 

niepełnosprawnym na łączną kwotę 176.000,00 zł.  

W ramach modułu IV programu w powiecie lęborskim podpisano 5 sierpnia 2021 roku 

z PFRON umowę dotyczącą udzielenia wsparcia rzeczowego w formie zakupu doposażenia 

istniejących i nowopowstałych izolatek i zakupu sprzętu do rehabilitacji dla mieszkańców 

DPS nr 1 w Lęborku oraz zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym skutecznej ochrony w zakresie ograniczenia rozprzestrzenienia się wirusa 

SARS-CoV-2 w DPS nr 2 w Lęborku. W ramach tego programu pozyskano środki  

w wysokości 96.651,40 zł, w tym dla DPS Nr 1 – 56.651,40 zł i dla DPS nr 2 – 40.000,00 zł.  

Pozytywny wpływ realizacji programu pn. „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” wskazuje na potrzebę i konieczność realizacji tego typu programów w latach 

następnych. 
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6.11. Program pn. Door-to-door 

Powiat lęborski w 2021 r. przystąpił do realizacji projektu grantowego „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych  

door-to-door z terenu powiatu lęborskiego” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu 

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych” w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER) na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2021 r.  

do 28.02.2023 roku. Budżet projektu wynosi 602 024,50 zł. 

Otrzymany przez samorząd grant z PFRON pokrywa w całości koszty przedsięwzięcia, 

m.in.: zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, 

zatrudnienia kierowcy, asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz pracownika 

merytorycznego ds. realizacji usługi.  

Projekt jest skierowany do mieszkańców z terenu powiatu lęborskiego, którzy mają 

ukończone 18 lat, o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko  

z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają trudności w samodzielnym 

przemieszczaniu się wynikających z ograniczonej sprawności. Podstawowym elementem 

wsparcia jest transport osób z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca  

do miejsca docelowego pojazdem dostosowanym do potrzeb użytkowników/-czek (w razie 

konieczności z opiekunem/-ą lub asystentem/-ką) wykonywany bezpłatnie w okresie realizacji 

projektu. Cel przejazdu jest powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść lub 

powrócić na rynek pracy.  

Dzięki usłudze od 2021 roku mieszkańcy bezpłatnie docierają m.in. do punktów 

świadczących usługi szczepień przeciwko Covid-19, na rehabilitację, do teatru, kina, muzeum, 

miejsc sakralnych, na szkolenia zawodowe, warsztaty czy załatwiają istotne sprawy  

w instytucjach na terenie województwa pomorskiego.  

Od lutego 2022 r. do końca października 2022 r. z usługi skorzystało 180 

użytkowników w tym z pomocy asystenta 118 osób. Łącznie liczba użytkowników, którzy 

korzystali wielokrotnie z usługi wynosi 342 w tym korzystających z pomocy asystenta - 250 

osób. W sumie pokonano odległość około 24 000 km. Najczęściej użytkownicy korzystali  

z usług transportu w celach zdrowotnych oraz aktywizacji społecznej.  
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Realizacja programu pn. „Door-to-door” to ważne społecznie przedsięwzięcie 

wpływające na jakość życia osób z niepełnosprawnością w powiecie lęborskim, a ilość osób 

korzystających z przedmiotowego wsparcia wskazuje na potrzebę kontynuacji i rozwój usług 

w tym zakresie.   

6.12. Program pn. Samodzielność – Aktywność – Mobilność 

Celem programu „ Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” jest pomoc osobom 

niepełnosprawnym w polepszeniu ich warunków do życia.  

W roku 2022 Powiat Lęborski przystąpił do programu „Samodzielność – Aktywność – 

Mobilność” w skład którego wchodzą 2 programy: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz 

„Dostępne mieszkanie”. Umowa na „Mieszkanie dla absolwenta” została zawarta dnia  

09 września 2022 r. na kwotę w wysokości: 99.531,68 zł, a na „Dostępne mieszkanie” w dniu 

19 sierpnia 2022 r. na kwotę 77.413,54 zł.  

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Dostępne mieszkanie, 

jest dopłata do zmiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych 

znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej osobie niepełnosprawnej samodzielne 

opuszczenia budynku aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania 

zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy 

ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.  

Natomiast celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest ułatwienie osobom 

niepełnosprawnym aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego 

mieszkania spełniającego indywidualne kryteria dostępności. Dofinansowanie obejmuje 

zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie 

przez 36 miesięcy. Wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu 

obniżeniu i wynosi od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, od 13 do 24 miesiąca – 70% 

kosztów najmu a od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu. 

Realizacja programu ma znaczenie dla przyszłego rozwoju usług społecznych na rzecz 

osób z niepełnosprawnością w powiecie lęborskim. Program wymaga rozwijania oraz 

kontynuacji w następnych latach.   

6.13. Program pn. Dostępność plus  

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności  

w Polsce. Program Dostępność Plus to zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz 

możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach,  

a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność. Program koncentruje się na dostosowaniu 
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przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich 

obywateli. 

Program Dostępność Plus jest inicjatywą rządową, której realizacja spoczywa przede 

wszystkim na barkach całej Rady Ministrów.  

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 

miliardy złotych w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz 

publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki 

PFRON). 

Program Dostępność Plus wspiera 8 obszarów: 

1. Architektura.  

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas 

przestrzeni. Dzięki realizacji zaplanowanych w Programie działań wszystkie nowe budynki 

użyteczności publicznej i mieszkalnictwa wielorodzinnego – będą spełniać warunki 

dostępności i będą od początku projektowane tak, aby każdy mógł z nich korzystać. Dla 

istniejących budynków, pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż 

barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia). 

2. Transport.  

Mobilność, transport, możliwość swobodnego przemieszczania się. Dzięki 

Programowi wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przestrzenią dostępną  

i przyjazną dla osób o szczególnych potrzebach (na przykład poruszających się o kulach,  

z wózkiem dziecięcym, z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu). 

3. Edukacja.  

Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność edukacji 

rozumiana jako stan, w którym dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym z niepełnosprawnościami mogą, o ile to niezbędne korzystać ze wsparcia asystentów 

uczniów, uczyć się i bawić razem ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Program 

poprzez szereg działań o  charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym, wyposażenie 

placówek, lepsze oznaczenie pomieszczeń, kształcenie nauczycieli i przyszłych 

profesjonalistów, chce aby szkoły i uczelnie stały się miejscami przyjaznymi wszystkim bez 

względu na poziom sprawności. 

4. Służba zdrowia.  

Dostępność w ochronie zdrowia.  Efektem realizacji Programu będą zmiany  

w wybranych placówkach opieki medycznej, polegające na poprawie ich wyposażenia  

w sprzęt ułatwiający komunikację, poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, podnośniki), oraz 
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zmianie procedur pozwalających na asystowanie osobie z niepełnosprawnościami przez 

personel placówki. Dodatkowo elementem Programu będą inwestycje w obszar 

telemedycyny oraz zapewnienie dostępu pacjentom do tłumacza PJM/SJM w placówkach 

medycznych. 

5. Cyfryzacja.  

Dostępność cyfrowa. Dzięki Programowi wszystkie serwisy administracji publicznej 

staną się uniwersalnie dostępne, bo każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej  

i powinien mieć wybór sposobu załatwienia sprawy urzędowej. Elementem Programu 

będzie także uregulowanie obowiązku nadawców programów telewizyjnych do zapewniania 

dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz obowiązku 

dystrybuowania dostępnych filmów. 

6. Usługi.  

Usługi powszechne, e-commerce, mobilność, aktywność, komunikacja. Celem 

Programu jest zapewnienie każdemu obywatelowi, możliwości samodzielnego skorzystania 

z powszechnych usług i zakupu produktów przez Internet. Dostępność to również 

bezpieczeństwo – uruchomienie numeru alarmowego 112 dla osób z niepełnosprawnościami.  

Program pozwoli też na szerszy dostęp do programów telewizyjnych o największej 

oglądalności oraz zwiększy dostęp do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 

kontaktu z kulturą i kontaktów społecznych. 

7. Konkurencyjność.  

Innowacje i wsparcie przedsiębiorstw. Program zakłada sfinansowanie budowy 

zaplecza badawczego dla różnych gałęzi przemysłu. Jego celem ma być poszukiwanie 

najbardziej funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań. Będziemy także wspierać 

przedsiębiorstwa we wprowadzaniu na rynek produktów, które stworzą osobom  

z niepełnosprawnościami i osobom starszym zupełnie nowe szanse i możliwości 

niezależnego funkcjonowania. 

8. Koordynacja.  

Koordynacja polityk publicznych na rzecz dostępności. Dostępność nie może być 

zamknięta w żadnym z istniejących działów administracji rządowej, gdyż ma charakter 

przekrojowy wobec takich zagadnień jak edukacja, praca, budownictwo, mieszkalnictwo, 

transport, kultura, sport, cyfryzacja i innych. Konieczny jest międzysektorowy wysiłek, 

wykraczający poza ramy prawne, właściwe identyfikowanie potrzeb społecznych  

i budowanie platformy dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami. Niezależnie od zmian  

w prawie krajowym, niezbędna jest zmiana mentalności, szeroka edukacja społeczna 
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podnosząca świadomości kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym 

zastosowaniu uniwersalnego projektowania. Program Dostępność Plus stwarza szansę  

na jeszcze szersze urzeczywistnienie tych postulatów. 

 Program Dostępność Plus wpływa na poprawę standardu życia osób  

z niepełnosprawnością. W celu osiągnięcia wskazanych w programie celów należy 

kontynuować działania. 

 

VII. DZIAŁANIA, SPOSOBY REALIZACJI ORAZ OCZEKIWANE 

REZULTATY DO UZYSKANIA W LATACH 2023 – 2030  

Celem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2023-2030 jest podniesienie świadomości społecznej o problemach niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu lęborskiego, a także zapewnienie im godnego życia i możliwości 

pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną  

do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane  

w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, 

społecznym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości 

osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci 

czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji. 

Szczegółowe sposoby działania, realizacji celów oraz oczekiwane rezultaty określa 

poniższa tabela.   



 

Tabela 22. Działania, sposoby realizacji oraz oczekiwane rezultaty do uzyskania w latach 2023 – 2030 

Lp. Działanie Sposób realizacji Oczekiwane rezultaty 

1. 

Zwiększenie aktywności 

społecznej osób 

z niepełnosprawnością 

 Realizacja zadań i programów Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym pn. Aktywny 

samorząd, Program wyrównywania różnic między 

regionami, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, 

„Door-to-door”. 

 Zapewnienie dostępu osób z niepełnosprawnością do 

niezbędnych przedmiotów ortopedycznych, środków 

pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób  

z niepełnosprawnością. 

 Przystosowywanie miejsc zamieszkania oraz otoczenia osób 

z niepełnosprawnością do ich potrzeb. 

 Udział osób z niepełnosprawnością w turnusach 

rehabilitacyjnych. 

 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zakupie sprzętu 

mającego na celu likwidację barier w komunikowaniu się  

i technicznych. 

 Funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej. 
 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w zakupie  

i utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupie skutera 

elektrycznego, protezy kończyny oraz sprzętu 

elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

związanego z dysfunkcjami funkcjonowania w związku  

z niepełnosprawnością oraz szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego sprzętu. 

 Likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej,  

np. urzędach, placówkach edukacyjnych, służby zdrowia  

w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania. 

 Tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu spółdzielni 

socjalnych. 

 Likwidacja barier transportowych na rzecz osób  

 Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz 

integracja ich ze środowiskiem lokalnym. 

 Poprawa jakości pracy kadry pracującej z osobami  

z niepełnosprawnością. 
 Obniżenie poczucia wykluczenia społecznego osób  

z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

 Zwiększenie samodzielności w codziennym 

funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością. 

 Wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością przez 

niwelowanie barier w komunikowaniu się i poruszaniu,  

w placówkach użyteczności publicznej. 

 Wzrost poziomu usług świadczonych na rzecz osób  

z niepełnosprawnością w powiecie lęborskim. 

 Polepszenie funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci 

z niepełnosprawnością. 

 Zapewnienie niezależności osobom  

z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia  

i codziennych czynności. 

 Zapewnienie mieszkalnictwa dostosowanego 

architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 Dostosowanie budynków użyteczności publicznej  

w zakresie barier architektonicznych. 

 Ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób  

z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez 

zapewnienie usług indywidualnego transportu. 
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z niepełnosprawnością oraz pomoc dla osób  

z niepełnosprawnością w uzyskaniu prawa jazdy oraz  

w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu. 

 Wspieranie przedsięwzięć sportowych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i turystycznych dla 

osób   niepełnosprawnością i ich otoczenia. 

 Wspieranie funkcjonowania systemu wsparcia osób  

z niepełnosprawnością przez organizacje pozarządowe 

obejmujące swym działaniem osoby z niepełnosprawnością, 

rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności i ich 

otoczenie m. in. poprzez udzielane granty. 

 Przygotowanie osób z niepełnosprawnych do aktywizacji 

społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu 

zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier transportowych. 

2. 

Wzrost aktywności osób  

z niepełnosprawnością 

na rynku pracy 

 Realizacja usług rynku pracy, w szczególności pośrednictwa 

pracy i doradztwa zawodowego. 

 Prowadzenie i dofinansowanie szkoleń mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

 Refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy 

dla osób z niepełnosprawnością. 
 Udzielenie dofinansowania na podjęcie działalności 

gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością. 

 Propagowanie i wspieranie działalności innych instytucji  

i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej 

osób z niepełnosprawnością, w szczególności wdrażających 

projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych. 

 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opieki dla 

osoby zależnej. 

 Funkcjonowanie bazy danych osób poszukujących pracy  

z niepełnosprawnością. 

 Promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 

 Wzrost pewności siebie w związku z samodzielnością 

finansową. 

 Zwiększenie prawdopodobieństwa rozwoju zawodowego 

oraz otrzymania awansu osób z niepełnosprawnością. 
 Wzrost nowotworzonych miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

 Wzmocnienie potencjału zawodowego osób  

z niepełnosprawnością. 

 Podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych osób z niepełnosprawnością. 

 Nabywanie przez osoby nieaktywne zawodowo, 

praktycznych umiejętności do wykonywania pracy. 

 Zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa osób  

z niepełnosprawnością na rynku pracy. 

 Zmiana świadomości pracodawców na temat zatrudniania 

osób z niepełnosprawnością. 

 Polepszenie warunków życia materialnego osób  
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niezależnie od posiadanego przez nich stopnia 

niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny 

niepełnosprawności. 

 Rozpowszechnianie informacji wśród pracodawców oraz 

osób z niepełnosprawnością na temat zadań realizowanych 

na ich rzecz w ramach aktywizacji zawodowej, przede 

wszystkim przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku oraz 

inne lokalne jednostki i organizacje. 
 Propagowanie informacji wśród osób z niepełnosprawnością 

i ich pracodawców o uprawnieniach wynikających  

z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 

 Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących – 

pracowników i pracodawców. 

 Funkcjonowanie i rozwój aktywizacji przez warsztaty terapii 

zajęciowej. 

z niepełnosprawnością. 

 

3. 

Ochrona i przestrzeganie 

praw osób 

z niepełnosprawnością 

 Promowanie konferencji, spotkań oraz szkoleń mających  

na celu zwiększenie świadomości na temat praw osób  

z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym. 

 Rozwój działań informacyjno – edukacyjnych służących 

upowszechnianiu wiedzy nt. praw i uprawnień osób  

z niepełnosprawnością, form ich wsparcia oraz 

występujących problemów. 

 Prowadzenie bezpłatnej pomocy specjalistycznego 

poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością, w tym prawnej, 

psychologicznej i zawodowej oraz poprawa dostępu  

do informacji o przysługujących tym osobom ulgach  

i uprawnieniach. 

 Podniesienie poziomu wiedzy osób z niepełnosprawnością  

na temat przysługujących im praw. 
 Poszerzenie wiedzy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 

na temat dostępnych form pomocy a także przysługujących 

im uprawnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Współdziałanie jednostek działających na terenie powiatu  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów osób  

z niepełnosprawnością i ich otoczenia w celu podnoszenia 

dostępności i standardów usług dla osób  

z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. 

 Wspieranie przez władze powiatu i gmin pracy organizacji 

 Wzrost poziomu usług świadczonych na rzecz osób  

z niepełnosprawności w powiecie lęborskim. 

 Ułatwienie osobom z niepełnosprawnością oraz ich 

rodzinom dostępu do informacji na temat możliwości 

korzystania z usług świadczonych na ich rzecz w powiecie 

lęborskim. 
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4. Współpraca 

instytucjonalna – 

systemowa współpraca 

instytucji i organizacji  

na rzecz osób  

z niepełnosprawnością 

pozarządowych działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

 Wspieranie przez władze powiatu i gmin pracy organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

 Zapewnienie funkcjonowania i konsultowanie z Powiatową 

Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działań dotyczących 

pomocy dla osób z niepełnosprawnością. 

 Podnoszenie poziomu funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek 

opiekuńczych i integracyjnych/rehabilitacyjnych. 

 Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi 

na rzecz osób z niepełnosprawnością także funkcjonującymi 

poza obszarem powiatu. 

 Podnoszenie kompetencji i wspomaganie kadry pomocy 

społecznej, placówek oświatowych, leczniczych oraz osób  

z organizacji pozarządowych, zajmujących się problemami 

osób z niepełnosprawnością. 

 Rozwój wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 Wzajemne wspieranie się instytucji publicznych  

i organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązywania 

problemów i wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich 

rodzin. 

 Wzrost liczby organizacji pozarządowych, których 

działalność będzie dostosowana do zróżnicowanych potrzeb 

niepełnosprawnych. 

5. 

Upowszechnianie 

informacji dotyczących 

dostępnych form 

wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnością  

i ich otoczenia 

 Informowanie osób z niepełnosprawnością co do możliwości 

korzystania przez nich z usług rehabilitacyjnych, m. in. za 

pośrednictwem lekarzy rodzinnych i specjalistów oraz 

organizacji pozarządowych, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na rozwój tych działań wobec osób, które 

po raz pierwszy uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności. 

 Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, 

kampanii mających na celu zwiększenie świadomości 

społecznej w zakresie niepełnosprawności i wiedzy osób  

z niepełnosprawnością o przysługujących im formach 

pomocy i wsparcia. 

 Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej, 

dotyczącej problematyki niepełnosprawności. 

 Poszerzenie zakresu wiedzy osób niepełnosprawnych  

na temat dostępnych form pomocy, przysługujących  

im uprawnieniach i sposobach ich egzekwowanie. 

 

 

 

 

 

 

 Wspieranie działań mających na celu integrację osób  

z niepełnosprawnością i ich rodzin ze społecznością lokalną 

oraz promowanie inicjatyw włączających osoby  

 Podniesienie poziomu integracji osób  

z niepełnosprawnością i ich rodzin ze środowiskiem 

lokalnym. 
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6. Promowanie  

i kształtowanie 

pozytywnych postaw 

wobec osób z 

niepełnosprawnością 

z niepełnosprawnością w życie społeczne. 

 Wpływanie na kształtowanie się w społeczeństwie 

właściwych postaw wobec niepełnosprawności oraz dążenie 

do pełnej akceptacji udziału osób z niepełnosprawnością  

w życiu społecznym, w szczególności poprzez publikację 

informacji o bieżących działaniach na rzecz tego środowiska. 

 Zmiana w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością i ich 

miejsca w społeczeństwie – w bliższym i dalszym 

otoczeniu. 

 Wzrost pozytywnej postawy osób zdrowych wobec osób  

z niepełnosprawnością, a także polepszenie relacji w grupie 

osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 

 Wzrost aktywności społeczności lokalnej na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

7. 

Zapewnienie osobom  

z niepełnosprawnością 

dostępu do edukacji 

 Funkcjonowanie klas integracyjnych w placówkach 

oświatowych oraz pomoc dla osób z niepełnosprawnością  

w uzyskaniu wykształcenia. 

 Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w dostępie  

do edukacji. 

 Dostosowanie szkół działających na terenie powiatu  

do specyficznych potrzeb uczniów  

z niepełnosprawnościami.  

 Pomoc w uzyskaniu na poziomie wyższym poprzez 

dofinansowanie kosztów edukacji. 

 Umożliwienie podjęcia bądź kontynuacji edukacji  

na poziomie wyższym osobom z niepełnosprawnością. 

 Poprawa warunków do psychofizycznego  

i psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej  

o różnym poziomie możliwości. 
 

8. 

Działania profilaktyczne 

ukierunkowane na 

promocję zdrowia 

i edukację prozdrowotną 

 Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie 

powstawaniu niepełnosprawności i ograniczaniu jej 

skutków. 

 Doskonalenie systemu wykrywania, diagnozowania, 

orzecznictwa zaburzeń i stymulacji rozwoju  

w szczególności dzieci i młodzieży. 

 Udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej oraz w rozwiązywaniu 

problemów edukacyjnych i wychowawczych. 

 Realizacja działań i poszerzenie dostępu do poradnictwa 

psychologicznego i pedagogicznego a także 

psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych osób  

 Zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn 

powstawania chorób i różnego rodzaju niepełnosprawności. 

 Poprawa funkcjonowania psychofizycznego społeczności 

lokalnej poprzez aktywność fizyczną zarówno osób 

zdrowych jak i osób z niepełnosprawnością. 

 Zwiększenie dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego. 

 Wzrost liczby osób z niepełnosprawnością uczestniczących 

w turnusach rehabilitacyjnych. 

 Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do usług 

rehabilitacyjnych i leczniczych. 
 Poprawienie sprawności psychofizycznej osób  

z niepełnosprawnością. 

 Zwiększenie efektywności działań rehabilitacyjnych 

poprzez wielopłaszczyznową współpracę ośrodków 
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z niepełnosprawnością i zagrożonych dysfunkcjami. 

 Wdrażanie programów przeciwdziałania uzależnieniom – 

m.in. narkomanii, alkoholizmowi, hazardowi a także 

ukierunkowanych na zapobieganiu chorobom układu 

krążenia i nowotworowym. 

 Wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób  

z niepełnosprawnością. 

 Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością, które 

wymagają całodobowej opieki m.in. pobytu w 

odpowiednich, dostosowanych do ich potrzeb placówkach, 

w szczególności zakładzie opiekuńczo – leczniczym, domu 

pomocy społecznej o odpowiednim profilu i standardzie. 
 Prowadzenie zajęć, spotkań i warsztatów o tematyce 

zdrowotnej w szczególności w placówkach edukacyjnych 

oraz przez organizacje pozarządowe. 

 Opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych na temat zdrowego trybu życia. 

 Wykorzystywanie kultury fizycznej jako środka 

zapobiegającego powstawaniu chorób i niepełnosprawności, 

a także łagodzenia skutków niepełnosprawności, w tym 

poszerzenie dostępności do zajęć i bazy rekreacyjno-

sportowej. 

 Pomoc dla osób z niepełnosprawnością w zaopatrzeniu w 

przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny. 

 Wsparcie osób z niepełnosprawnością w uczestnictwie w 

turnusach rehabilitacyjnych. 

 Działalność ośrodków wczesnej interwencji i usług 

rehabilitacyjnych. 

 Wspieranie służb zdrowia w zakresie likwidacji barier. 

rehabilitacyjnych, leczniczych oraz specjalistów. 

 Wzrost liczby budynków służby zdrowia pozbawionych 

barier architektonicznych, urbanistycznych i technicznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego 2022 rok.



 

VIII. REALIZACJA PROGRAMU 

8.1.  Realizatorzy programu 

 Głównymi realizatorami zadań opracowanych w Powiatowym programie działań  

na rzecz osób z niepełnosprawnością w Powiecie Lęborskim na lata 2023 – 2030 są przede 

wszystkim: 

 samorząd powiatowy, 

 samorządy gminne, 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lęborku, 

 Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, 

 Pomorski Urząd Wojewódzki, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

 publiczne i niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, a w szczególności gabinety 

rehabilitacji leczniczej, 

 fundacje, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lęborku, 

 pracodawcy i organizacje pracodawców, 

 placówki oświatowe, 

 media, 

 wolontariusze, 

 instytucje i przedsiębiorstwa działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

8.2.  Termin realizacji programu 

Terminem realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim wyznaczono na lata 2023-2030. 

8.3.  Źródła finansowania programu 

Środki finansowe zapewniające realizację zadań opracowanych w Programie 

pochodzić będą przede wszystkim z: 

 środków finansowych pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań leżących w kompetencjach samorządów 

powiatowych, 
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 dodatkowych środków finansowych pozyskanych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań dodatkowych, 

 budżetu Powiatu Lęborskiego, 

 budżetu samorządów gminnych, 

 budżetu państwa, 

 programów, dotacji celowych, 

 funduszy zewnętrznych, w tym: Fundusze Strukturalne, programy wspólnotowe Unii 

Europejskiej, 

 środków własnych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnością, 

 darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. 

Wysokości środków na realizację Programu w poszczególnych latach może ulec 

zmianie, ponieważ środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazywane samorządom powiatowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz programy celowe ustalane są przez Fundusz. Wysokość środków 

z budżetu powiatu, przekazywana tytułem uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu lęborskiego w warsztatach terapii zajęciowej, uzależniona jest od liczby uczestników 

w danym roku oraz średniego kosztu utrzymania uczestnika określonego przez PFRON. 

Pozyskanie środków pozabudżetowych będzie możliwe w wyniku ubiegania się o takie środki 

przez poszczególnych realizatorów programu, w ramach projektów szczegółowych, 

dotyczących wybranych zagadnień ujętych w programie. 

8.4.  Monitoring i efekty powiatowego programu 

Monitoring Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  

na lata 2023-2030 będzie procesem stałym i będzie polegał na ciągłej obserwacji i zbieraniu 

informacji o zrealizowanych działaniach oraz o ich skuteczności. Będzie się odbywać  

na podstawie osiągniętych opisanych rezultatów, w oparciu o informacje uzyskiwane 

od realizatorów poszczególnych działań. 

Program jest dokumentem otwartym, w którym na podstawie oceny efektów 

wdrażania działań będzie możliwe dokonywanie modyfikacji i aktualizacji zmian w trakcie 

całego okresu jego realizacji szczególnie biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany w sytuacji 

społecznej, gospodarczej, demograficznej i wprowadzanych rozwiązań prawnych w kraju. 

W sytuacji zmieniających się warunków, potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych 

mogą zostać wprowadzone nowe obszary działań. Możliwym także jest włączanie się nowych 
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realizatorów i rozszerzanie współpracy na różnych etapach realizacji programu. 

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2023-2030 będzie corocznie przedstawiane Radzie Powiatu 

Lęborskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, jako integralna część  

sprawozdania z działalności tej jednostki. 
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WYKAZ TABEL 

Nr tabeli Opis tabeli 
Strona 

w dokumencie 

1. 
Liczba mieszkańców Powiatu Lęborskiego z podziałem na gminy  

(stan na dzień 31.12.2021) 
4 

2. 
Liczba wydanych orzeczeń w powiecie lęborskim ogółem w latach 

2017-2021 
5 

3. 
Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia według wieku oraz płci 
5 

4. 
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób 

powyżej 16 roku życia według stopnia niepełnosprawności oraz płci 
6 

5. 

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie 

ukończyły 16 roku życia według symbolu przyczyny 

niepełnosprawności  
6 

6. 
Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób 

powyżej 16 roku życia według symbolu przyczyny niepełnosprawności 
7 

7. 
Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Lęborku 
8 

8. 

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku  

wg płci oraz zatrudnienia 

10 

9. 
Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku w latach 2017 – 2021 
11 

10. 
Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z prawem do zasiłku 

w latach 2017 – 2021 
12 

11. 
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób  

z niepełnosprawnością w latach 2017 – 2021 
12 

12. 

Ilość osób z niepełnosprawnością, które skorzystały z indywidualnego 

poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku  

w latach 2017 – 2021 

13 

13. 
Liczba osób z niepełnosprawnością uczestniczących w stażu w latach 

2017 – 2021  
14 

14. Podmioty zapewniające pomoc i wsparcie osobom i rodzinom. 14 

15. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze w latach 2017 - 2021 
26 

16. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  w latach  

2017 - 2021 
27 

17. 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych w latach 2017 - 2021 
28 

18. 
Dofinansowania do likwidacji barier  architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych w latach 2017 - 2021 
29 

19. 
Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych w latach 2017 - 2021 
30 

20. 
Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach  

2017 - 2021 
31 

21. 
Wysokość środków wypłaconych w ramach programu pn. Aktywny 

samorząd w latach 2017 - 2021 
32 

22. 
Działania, sposoby realizacji oraz oczekiwane rezultaty do uzyskania  

w latach 2023 – 2030 
41 

 


