
  

ZADANIA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO 

           NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do zadań Powiatu Bełchatowskiego realizowanych na podstawie art. 35 a  ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, j.t. z późn. zm.) należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 
a) rehabilitacji społecznej, 
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych 
przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
 
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby 
samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej tych osób;

6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty  lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

7) dofinansowanie: 
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów, 
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych; 
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika;
 
8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;



9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;

9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a;

9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e;

9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36;

10) kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i
społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej; 

11) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
 
12) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby
niepełnosprawne; 

13) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Zgodnie  z zapisami ustawy zadania, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części 
dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66,  
tel. 044 733-04-98 , 044 715-22-62,  zadania, o których mowa w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w 
części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b oraz 10-13 są 
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3, tel. 
044 631-40-40 lub 044 631-40-67. 

INFORMACJE dot. w/w udzielane są również 
w budynku  Starostwa  Powiatowego w Bełchatowie  

ul. Pabianicka  17/19, IV piętro  pokój 401   
telefon  44 635 86 87 

Rada Powiatu w Bełchatowie w formie uchwały określa zadania i kwoty ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przekazywane na podstawie algorytmu                               
na bieżący rok Samorządowi Powiatowemu, na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej.
Rodzaje zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych określa rozporządzenie 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  Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

  Informacje (źródło: strona internetowa PFRON:       www.pfron.org.pl  

Jednostki organizacyjne PFRON oraz ośrodki informacji

Biuro Funduszu –             00 – 828 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 13,          TELEFON  022-50-55-500

Oddziały Funduszu  Oddziały Funduszu tworzy i znosi Zarząd, który określa zakres i obszar ich działania. Obszar działania Oddziału 
pokrywa się z obszarem województwa.

Godziny pracy Oddziałów PFRON

lp Nazwa Oddziału Godziny pracy

1 Dolnośląski 7.30 – 15.30

2 Kujawsko - Pomorski 7.30 - 15.30

3 Lubelski 8.00 – 16.00

http://www.pfron.org.pl/
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/31/Oddzial_Lubelski.html
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/30/Oddzial_KujawskoPomorski.html
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/29/Oddzial_Dolnoslaski.html
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/28/Oddzialy_Funduszu.html
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/4/Biuro_Funduszu.html


4 Lubuski 7.30 – 15.30

5

Łódzki
Telefon: tel 042- 677-12-30 ; 
042-677-12-31
Fax: 042-677-12-50
Adres: 90-353 Łódź,                      
ul. Kilińskiego 169
E-mail: lodz@pfron.org.pl 

Dyrektor Oddziału: Pan 
Władysław Skwarka

8.15 – 16.15

6 Małopolski
7.00-8.00 – 
15.00-16.00

7 Mazowiecki 8.15 – 16.15

8 Opolski
7.00–8.00 - 
15.00–16.00

9 Podkarpacki 7.45 – 15.45

10 Podlaski 8.15 – 16.15

11 Pomorski 7.30 – 15.30

12 Śląski 7.30 – 15.30

13 Świętokrzyski 7.30 – 15.30

14 Warmińsko - Mazurski 7.30 - 15.30

15 Wielkopolski 8.15 – 16.15

16 Zachodniopomorski 7.45 – 15.45

Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych, utworzone w ramach programu OION 2008 i finansowane ze środków 
PFRON

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy               
w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów
tel. 044 633 03 10
oion@powiat-belchatowski.pl
czynny:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna Ośrodek w Łodzi
ul.Piotrkowska 165/169, 90-447 Łódź
tel. 042 636 05 71 lub 73, 
fax 042 630 95 91
osrodeklodz@kigr.org
czynny:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00

Na stronie www.pfron.org.pl  zamieszczone są  między innymi informacje  dotyczące: 
- gospodarowania środkami funduszu,
- zadań  PFRON,
- programów realizowanych i finansowanych ze środków PFRON i Unijnych, 
- obowiązujących wzorów druków wniosków, sprawozdań  dot. w/w oraz sposób ich wypełniania.
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