
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informator o dostępnych formach 

opieki zdrowotnej, pomocy społecznej  

i aktywizacji zawodowej  

dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 2020 r. 



2 
 

I. Dostępne formy opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie 
poznańskim. 

str. 3 

II. Dostępne formy pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie 
poznańskim. 

str. 6 

1. Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS). str. 6 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). str. 8 

3. Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS). str. 10 

4. Kluby Integracji Społecznej (KIS). str. 11 

5. Domy Pomocy Społecznej (DPS). str. 11 

6. Mieszkania chronione. str. 12 

7. Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi str. 12 

III. Orzecznictwo dla celów rentowych i pozarentowych. str. 12 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). str. 13 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. str. 13 

IV. Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami. str. 19 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej. str. 19 

2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu. str. 20 

3. Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych. str. 21 

V. Dostępne formy aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w powiecie poznańskim: 

str. 21 

1. Powiatowy Urząd Pracy. str. 21 

2. Zakłady pracy chronionej. str. 23 

3. Spółdzielnie socjalne. str. 24 

VI. Dostępne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w powiecie poznańskim. 

str. 25 

1. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.    str. 25 

VII. Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego  
z zaburzeniami psychicznymi. 

str. 27 

VIII. Wybrane akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego.  str. 29 

 

 

 



3 
 

I. Dostępne formy opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w powiecie poznańskim. 

Prawo do leczenia zaburzeń psychicznych jest świadczeniem gwarantowanym. Podmioty 

wykonujące działalność leczniczą mające zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) 

wykonują świadczenia w ramach psychiatrycznej opieki zdrowotnej bezpłatnie.  

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów wykonujących w ramach kontraktu z NFZ, działalność 

leczniczą w zakresie ambulatoryjnej, dziennej, stacjonarnej oraz całodobowej opieki zdrowotnej  

na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu poznańskiego. 

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
powiatu poznańskiego: 

Lp. Nazwa podmiotu leczniczego Dane teleadresowe Zakres świadczeń 

1.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

i Rehabilitacji Medycznej  - 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  

62-005 Owińska, ul. Cysterek 5 

tel./fax.: 618 126 507 

e-mail: zol.owinska@mogilenska.pl 

 oddział opiekuńczo-

leczniczy psychiatryczny 

2. 
Praktyka Lekarska Sensorium 1 

Przychodnia Psychiatryczna 

60-185 Skórzewo, ul. Kwiatowa 37  

tel.: 61 663 44 80 

e-mail: sensorium@tlen.pl  

 poradnia zdrowia 

psychicznego dla 

dorosłych, 

 poradnia leczenia 

uzależnień 

3. 

Pomoc Psychologiczna s.c. 

Dorota Kubiak - Wąsiewicz, 

Katarzyna Sęk 

62-030 Luboń, ul. Kościuszki 53  

tel.: 61 813 09 33 

e-mail: d.wasiewicz@onet.eu  

 poradnia terapii 

uzależnień  

i współuzależnienia 

4. 
Specjalistyczne Centrum 

Medyczne Omega 

62-002 Suchy Las, ul. Rolna 17 

tel.: 61 652 16 06 

e-mail: scs.omega@gmail.com 

 poradnia zdrowia 

psychicznego dla 

dorosłych 

5. 

Usługi Psychologiczne 

Kabacińska - Krzyszkowiak 

Spółka Jawna 

62-028 Koziegłowy 

ul. Poznańska 37 

tel.: 690 167 591 

 poradnia terapii 

uzależnienia od 

alkoholu  

i współuzależnienia 

 poradnia terapii 

uzależnień  

i współuzależnień 

6. 
 
Poradnia Specjalistyczna IPSIS 
 

62-020 Swarzędz, ul. Piaski 8   
tel.: 536 426 436 
e-mail: poradnia@ipsis.pl   

 poradnia zdrowia 
psychicznego dla 
dorosłych, 
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  świadczenie 
psychologiczne dla 
dzieci, 

 poradnia leczenia 
uzależnień, 

 oddział dzienny 
psychiatryczny 

 oddział dzienny terapii 
uzależnienia od 
alkoholu, 

  62-020 Zalesewo, ul. Spacerowa 4 
 poradnia zdrowia 

psychicznego dla dzieci  
i młodzieży 

7. 

 
Centrum Medyczne PERSONA, 
Swarzędzkie Centrum Zdrowia 
Psychicznego  
 

62-020 Swarzędz, ul. Kórnicka 75 
tel.: 690 999 577 
e-mail: 
ewelina@personapsychoterapia.pl 

 poradnia zdrowia 
psychicznego dla 
dorosłych, 

 poradnia leczenia 
uzależnienia od 
alkoholu  
i współzależnienia 

 leczenia 
środowiskowego 
(domowego) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NFZ 
(https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne - dostęp 09.11.2020 r. i 21.12.2020 r.) 

Na terenie powiatu poznańskiego nie prowadzi działalności żaden szpital o profilu psychiatrycznym. 

Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą skorzystać z psychiatrycznej opieki zdrowotnej  

w placówkach mających siedzibę na terenie innych powiatów, m.in. w: 

 Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o., NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne 

(Centrum Zdrowia Psychicznego) 

(izba przyjęć, oddział psychiatryczny, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych  

z pododdziałem psychiatrycznym, oddział terapii uzależnionych od substancji psychoaktywnych – 

podwójna diagnoza) 

61- 485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 194 

tel.: 61 22 74 104, 61 22 74 338; 

 

 Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu   

(izba przyjęć, oddział psychiatryczny dorosłych, oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 

pododdział dzienny, pododdział leczenia uzależnień) 

60 - 584 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 

tel.: 61 849 15 39, 61 84 91 507; 

e-mail: izbappsych@skp.ump.edu.pl; 
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 Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu: 

(oddział leczenia uzależnień od alkoholu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatryczny) 

60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19,  

tel.: 61 82 12 200 

e-mail: szpital@lutycka.pl; 

 Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

(oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych) 

66 - 626 Poznań, ul. Podolańska 46 

tel.: 61 847 86 87 

e-mail: sekretariat@raszeja.poznan.pl; 

 Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra 

Piotrowskiego w Gnieźnie 

(m.in. izba przyjęć, oddział psychiatryczny ogólny, oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 

oddział psychiatryczny psychosomatyczny, oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych, oddział 

psychogeriatryczny, oddział leczenia uzależnień, oddział detoksykacyjny dla uzależnionych od 

alkoholu, oddział psychiatrii sądowej, zakład opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny), 

62 - 200 Gniezno, ul. Poznańska 15, 

tel.: 61 423 85 00, fax.: 61 426 11 18,  

e-mail: sekretariat@dziekanka.net; 

 Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

(m.in. izba przyjęć, oddział psychiatryczny ogólny, oddział leczenia uzależnień, oddział leczenia 

alkoholowych zespołów abstynencyjnych) 

64-000 Kościan, Plac Ignacego Paderewskiego 1a, 

tel.: 65 51 15 100,  

e-mail: wsnk@wnk.koscian.pl; 

 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie  

(oddział leczenia uzależnień, oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, oddział 

rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych) 

62-510 Konin, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, 

tel.: 63 240 44 32, 

e-mail: szpital@szpital-konin.pl; 

 Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim 

(oddział psychiatryczny ogólny) 

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 20/22 

tel.: 62 59 511 00, 

e-mail:szpital@szpital.osw.pl 

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie 

(oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny) 

63 -100 Śrem, ul. Promenada 7,  

tel.: 61 28 35 267 

e-mail:zpo@post.pl 

mailto:szpital@lutycka.pl
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II. Dostępne formy pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w powiecie poznańskim. 

W powiecie poznańskim funkcjonują następujące instytucje udzielające wsparcia m.in. osobom 

z zaburzeniami psychicznymi:  

1. Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, które chcą uzyskać pomoc społeczną powinny się o nią 

zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się  

o pomoc. 

Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy i ustala zakres 

udzielanej pomocy. 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby (w tym chorób psychicznych) lub innych 

przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, 

która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, 

zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby  

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, 

świadczone w ośrodku wsparcia. 

W sytuacji gdy nie można zapewnić pomocy w miejscu zamieszkania, osobie z zaburzeniami 

psychicznymi przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, który świadczy opiekę 

całodobową. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania. W przypadku nie wyrażenia przez osobę z zaburzeniami psychicznymi zgody 

na umieszczenie w domu pomocy społecznej i jednoczesnej konieczności sprawowania opieki  

nad taką osobą poza miejscem zamieszkania, o skierowaniu decyduje sąd. 

W ośrodkach pomocy społecznej można uzyskać także informacje o możliwościach uzyskania 

innej niezbędnej pomocy oraz o działających grupach wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach powiatu poznańskiego: 

Lp. Nazwa Dane kontaktowe 

1. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Buku 

64-320 Buk, ul. Ratuszowa 1 
tel.: 61 894 02 20 
fax.: 61 814 04 31 
e-mail: opsbuk@pomost.poznan.pl      
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www.opsbuk.pl 

2. 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Czerwonaku 
 

62-004 Czerwonak, Plac Zielony 1 
tel.: 61 812 14 88, fax.: 61 812 14 89 
e-mail: sekretariat@gopsczerwonak.pl  
www.gopsczerwonak.pl   

3. 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 
 

62-070 Dopiewo, ul. Konarzewska 12 
tel.: 61 814 80 20, fax.: 61 814 80 20 wewn.13 
e-mail: ops@dopiewo.pl 
www.dopiewo.opsinfo.pl  

4. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kleszczewie 

63-005 Kleszczewo, ul. Sportowa 2 
tel.: 61 817 61 30, 795 758 028 
e-mail: ops@kleszczewo.pl   
www.kleszczewo.pl   

5. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Komornikach 

62-052 Komorniki, ul. Młyńska 15 
tel.: 61 810 82 93, fax.: 61 10 25 102 
e-mail: ops@komorniki.pl  
www.komorniki.opsinfo.pl  

6. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kostrzynie 

62-025 Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1 
tel.: 61 818 88 60 

e-mail: sekretariat@opskostrzyn.pl 
www.opskostrzyn.pl   

7. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kórniku  

62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34 a 
tel.: 61 817 00 54 
e-mail: ops@ops.kornik.pl 
www.ops.kornik.pl  

Gminny Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych w Kórniku  

62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34 a  
(Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”)  
II piętro, pokój 304 
tel.:  515 229 671 
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl;   
www.kornik.pl 

8. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Luboniu 

62-030 Luboń, ul. Źródlana 1 
tel.: 61 810 50 85, 61 810 50 08 
e-mail: mops@lubon.pl  
www.mops-lubon.pl  

9. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mosinie  

62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 
tel.: 61 819 20 82, 61 819 26 87, 61 898 13 13  
fax.: 61 88 55 082 
e-mail: ops@ops.mosina.pl 
www.ops.mosina.pl 

10. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie 

62-095 Murowana Goślina, ul. Dworcowa 10 
tel..: 61 812 22 31 
e-mail: opsmurowanag@pomost.poznan.pl    
www.murowana-goslina.naszops.pl  

11. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pobiedziskach 

62-010 Pobiedziska, ul. Władysława Jagiełły 41 
tel.: 61 815 20 00,  
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fax.: 61 855 26 44 
e-mail: ops@opspobiedziska.pl  
www.opspobiedziska.pl  

12. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Puszczykowie 

62-040 Puszczykowo, ul. Wysoka 1 
tel.: 61 819 46 48, 665 313 100 
fax.: 61 819 45 80 
e-mail: mops@puszczykowo.pl  
www.mops.puszczykowo.pl  

13. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Rokietnicy 

62-090 Rokietnica, ul. Pocztowa 8 
tel.: 61 814 53 41, 693 937 288, 693 200 609 
e-mail: ops@opsrokietnica.pl  
www.opsrokietnica.pl  

14. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Stęszewie 

62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 
tel.: 61 813 40 62, 61 819 71 24 
e-mail: ops@steszew.pl  
www.steszew.naszops.pl  

15. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suchym Lesie 
 

62-002 Suchy Las, ul. Wojciecha Bogusławskiego 
17 

tel.: 61 25 00 366, 506 395 177 
fax.: 61 25 00 369 
e-mail: suchylas_ops@poczta.onet.pl  
www.ops.suchylas.pl  

16. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Swarzędzu 

62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 25 
tel.: 61 651 26 50, fax.: 61 651 26 54 
e-mail: sekretariat@opsswarzedz.pl  
www.opsswarzedz.pl  

17. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tarnowie Podgórnym 

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 94 
tel.: 61 895 93 40 

e-mail: sekretariat.ops@tarnowo-
podgorne.pl 
www.ops-tarnowopodgorne.pl  

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych ośrodków pomocy społecznej (dostęp: 11.12.2020 r.) 

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 

tel.: 61 84 10 710, fax.: 61 84 10 711 

e-mail: sektretariat@pcpr.powiat.poznan.pl  

www.pcpr.powiat.poznan.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30 

PCPR jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy  

społecznej, rehabilitacji społecznej i polityki prorodzinnej, mające na celu poprawę funkcjonowania 

rodziny i osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobieganie  

i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym.  
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Do zadań i form pomocy świadczonych przez PCPR należą w szczególności: 

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, 

 wspieranie ofiar przemocy domowej, 

 rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

kierowanie do nich osób. 

Ponadto do PCPR można składać wnioski o dofinansowanie do: 

 kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16 roku 

życia, a niepełnosprawność ich jest potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami dla osób prawnych  

i jednostek organizacyjnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

przyznawane osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom  

z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16 roku życia, a niepełnosprawność ich jest 

potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami, 

 kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

 zadań z zakresu programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie 

lub zmniejszenie barier ograniczających udział adresatów programu w życiu społecznym, 

zawodowym i w dostępie do edukacji.  O dofinansowanie może ubiegać się osoba  

z niepełnosprawnościami, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej 

niepełnosprawności. 

 zadań z zakresu programu „Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi III”, w ramach którego 

udzielana jest  pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek stanu epidemii 

utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej 

(dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych). 

 zadań z zakresu „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami III”, którego celem 

jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji 

zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej 

rozwinięte gospodarczo i społecznie (w tym m.in. zwiększenie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów 

samopomocy, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach 

socjalnych osób prawnych). 

Druki oraz dodatkowe informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w Dziale Osób 

Niepełnosprawnych - pok. 137 (I piętro), tel.: 61 84 10 714, 61 84 10 717, 61 22 22 905, 61 22 22 906,  

61 22 28 855 lub ze strony internetowej www.pcpr.powiat.poznan.pl 
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3. Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS). 

Środowiskowe Domy Samopomocy zapewniają osobom z zaburzeniami psychicznymi wsparcie  

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

Postępowanie rehabilitacyjne ma na celu osiągnięcie poprawy funkcjonowania, jakości życia  

i powstrzymanie postępującej regresji osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy: 

 typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

 typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

 typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 

 typ D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu  

na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,  

o występujących zaburzeniach psychicznych, 

 zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa 

w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 

niepełnosprawnych fizycznie, 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba 

takie posiada).  

W powiecie poznańskim funkcjonują trzy placówki tego typu - w Kórniku, Puszczykowie i Swarzędzu. 

Wykaz ŚDS działających na terenie powiatu poznańskiego: 

Lp. Nazwa Dane teleadresowe Typ Zasięg 

1. 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

62-020 Swarzędz, ul. Piaski 4 
tel.: 61 651 05 84 
e-mail:sds@opsswarzedz.pl  
www.opsswarzedz.pl  (zakładka: ŚDS) 

A 
gmina 

Swarzędz 

2. 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
„Gościnni” 

62-035 Kórnik, ul. 20 Października 69   
tel.: 61 817 03 05, 515 229 671,  
e-mail: sds@kornik.pl 
http://bip.kornik.pl  (zakładka: ŚDS) 

AB 
gmina  

Kórnik 

3. 
Dom Pomocy Maltańskiej 

– Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

62-041 Puszczykowo, ul. Dworcowa 16  
tel.: 61 819 44 46,  507 117 248 
e-mail: maltadom@wp.pl, 
jerzy.pelowski@zakon.maltański 
www.maltadom.fc.pl 

AB 
powiat 

poznański 

Źródło: opracowanie własne 

Jeżeli mieszkaniec powiatu poznańskiego nie może skorzystać z usług w wyżej wymienionych ŚDS może 

być skierowany do ŚDS funkcjonującego na terenie Poznania (należy podkreślić jednak,  

że pierwszeństwo mają mieszkańcy Poznania). Wymagane dokumenty składać należy w ośrodku 

pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania danej osoby. Informacje o ŚDS w Poznaniu 
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można uzyskać na stronie internetowej www.poznan.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”  „Zdrowie, 

pomoc i opieka społeczna”  „Niepełnosprawni-portal”  Ważne adresy  „Środowiskowe Domy 

Samopomocy”. 

Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi dostępny jest na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl (zakładki: 

Urząd  Rejestry, ewidencje i archiwa  Wydział Polityki Społecznej  pomoc społeczna   wykaz 

środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi). 

4. Kluby Integracji Społecznej (KIS). 

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym (w tym z zaburzeniami psychicznymi) oraz ich rodzinom w odbudowaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz  

w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. 

KIS działa na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga 

samoorganizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 

aktywizacji zawodowej za pomocą takich instrumentów jak: kursy aktywnego poszukiwania pracy, 

indywidualne doradztwo zawodowe oraz kursy zawodowe.  

Wykaz Klubów Integracji Społecznej działających na terenie powiatu poznańskiego: 

Lp. 
Nazwa i siedziba 

KIS 
Dane kontaktowe Dane podmiotu prowadzącego KIS 

1. 

Klub Integracji 
Społecznej  
w Puszczykowie 

ul. Wczasowa 8A 

62-040 Puszczykowo 

tel.: 61 898 30 68 

e-mail: kis@jadwiga.org 

fundacja@jadwiga.org  

Fundacja im. Królowej  
Polski św. Jadwigi 
ul. Wczasowa 8A 
62-040 Puszczykowo 
tel.: 61 898 30 68 
e-mail: fundacja@jadwiga.org 

 
2. 

Klub Integracji 
Społecznej  
w Swarzędzu 

ul. Działkowa 61A 
62-020 Swarzędz 
tel.: 61 818 17 30 
e-mail: gci@swarzedz.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz 
tel.: 61 651 26 50 
e-mail: ops@swarzedz.pl 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.poznan.uw.pl (Rejestr Klubów Integracji Społecznej) 

5. Domy Pomocy Społecznej (DPS). 

Na terenie powiatu poznańskiego nie funkcjonuje dom pomocy społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby wymagające tego typu opieki 

kierowane są do domów na terenie innych powiatów.  

Wykaz domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych 

intelektualnie zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego dostępny jest na stronie 

internetowej: www.poznan.uw.gov.pl, w zakładce „Rejestry, ewidencje, archiwa”  „Wydział Polityki 

Społecznej”  „Rejestr Domów Pomocy Społecznej”. 

http://www.poznan.uw.pl/
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6. Mieszkania chronione. 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby 

tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym 

funkcjonowaniu.   

Mieszkania chronione przeznaczone są dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 

niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,  

ale nie wymagają całodobowej opieki, w szczególności przeznaczone są dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej), młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 

cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

Na terenie powiatu poznańskiego, przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy funkcjonują  

3 mieszkania chronione treningowe, które oferują 9 miejsc, dla usamodzielnionych wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wniosek o przyznanie mieszkania 

chronionego osoba zainteresowana składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu,  

ul. Słowackiego 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 8 410 716. 

Na terenie gminy Swarzędz funkcjonują cztery mieszkania chronione, oferujące 7 miejsc (dwa z nich 

dedykowane są osobom z zaburzeniami psychicznymi). Wniosek o przyznanie mieszkania 

chronionego osoba zainteresowana składa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Szczegółowe 

informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 651 26 50. 

7. Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest ośrodkiem wsparcia, w którym osoby   

z upośledzeniem niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy  

w przystosowaniu się do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu 

zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Zakres usług 

świadczonych w klubach samopomocy ustala właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego 

prowadzącej klub samopomocy w uzgodnieniu z wojewodą. 

Na terenie gminy Kleszczewo, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, działa Klub Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Celem Klubu jest integracja społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz 

pomoc w twórczym wypełnianiu czasu wolnego mieszkańców gminy Kleszczewo - osobom  

z zaburzeniami psychicznymi (chorych psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym). Szczegółowe 

informacje dotyczące działania tego Klubu Samopomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kleszczewie (ul. Poznańska 5) lub pod nr tel.: 793 716 536. 

III. Orzecznictwo dla celów rentowych i pozarentowych. 

Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmują się lekarze orzecznicy Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.  
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1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa wniosek we właściwym terenowo 

oddziale ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi podstawę do wydania decyzji przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczeń z tytułu: 

 renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia (renta trwała lub okresowa), 

 renty szkoleniowej – przysługuje jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty 

z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego  

ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, 

 renty socjalnej – przyznawanej osobie, która jest pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy  

z tytułu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia albo  

w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów 

doktoranckich lub aspirantury naukowej.  

Renta może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres,  

jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. 

Wykaz oddziałów ZUS, właściwych dla poszczególnych gmin powiatu poznańskiego: 

 

Nazwa Oddziału  
 

Dane kontaktowe 
Godziny 

przyjmowania 
interesantów 

Właściwość dla gmin 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych  

I Oddział  

60-908 Poznań  
ul. Dąbrowskiego 12 
tel.: 22 560 16 00 

od poniedziałku  
do piątku  

8.00-15.00 

Buk; Dopiewo; Komorniki; 
Rokietnica; Stęszew; 
Tarnowo Podgórne 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

 II Oddział  

61-361 Poznań  
ul. Starołęcka 31  
tel.: 22 560 16 00 

od poniedziałku  
do piątku  

8.00-15.00 

Czerwonak; Kleszczewo; 
Kostrzyn; Kórnik; 
Murowana Goślina; 
Pobiedziska; Swarzędz 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych  
Inspektorat*  

61-512 Poznań  
ul. Fabryczna 27/28 
tel.: 22 560 16 00 

od poniedziałku  
do piątku  

8.00-15.00 

Luboń; Puszczykowo, 
Mosina, Suchy Las 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze strony internetowej www.zus.pl 

*Podlega pod ZUS I Oddział w Poznaniu 

 

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)*. 

Z uwagi na epidemię COVID-19 informujemy, że obsługa klientów,  
w tym posiedzenia składów orzekających, odbywają się do odwołania 

bez udziału osoby orzekanej (w trybie zaocznym).  

Na stronie https://bip.powiat.poznan.pl publikowane są informacje  
dotyczące aktualnej pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Poznaniu. 

Informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 84 10 704, 61 84 10 705, 61 84 10 706. 
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Ważne informacje: 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu  

nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących 

zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa klientów odbywa się z zachowaniem zaleceń 

sanitarnych po wcześniejszym umówieniu się  telefonicznie.  Zalecane jest przesyłanie dokumentacji 

pocztą lub przesyłką kurierską.  

W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart 

parkingowych 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że zgodnie  

z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 ze zm.) 

przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób: 

1. Orzeczenia, których ważność: 

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie  

od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku 

o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego 

orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność 

do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia  

o stopniu niepełnosprawności. 

2. Karty parkingowe: 

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu 

niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b 

niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego 

orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Z uwagi na epidemię COVID-19  wszelkie dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką 
kurierską na adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań. 

Dane adresowe: 

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 

tel.: 61 84 10 704, 61 84 10 705, 61 84 10 706;  

e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl  

www.bip.powiat.poznan.pl  
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Zakres działania: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje dla mieszkańców powiatu 

poznańskiego oraz mieszkańców Poznania orzeczenia o: 

 niepełnosprawności osób które nie ukończyły 16 roku życia,  

 stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) osób, które ukończyły  

16 rok życia, 

 wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych 

ZUS, KRUS. 

Do zadań PZON należy także wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom 

niepełnosprawnym i placówkom. 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 r. ż.) 

wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat 

również przez opiekuna prawnego, /wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  

(dla osób do 16 r. ż. ) - wypełniony i podpisany  przez opiekuna ustawowego,  

 oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką 

którego znajduje się osoba ubiegająca się o orzeczenie. 

Załączniki: 

 dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu 

lekarskim o stanie zdrowia - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

 książeczka zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka –

oryginał, 

 odpis skrócony aktu urodzenia. 

Druki wniosków – można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, parter, Punkt 

Informacyjny lub pobrać ze strony internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce: „Osoby 

Niepełnosprawne”  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 84 10 704 

61 84 10 705 lub 61 84 10 706 w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz za pomocą e-mail: 

orzekanie@powiat.poznan.pl 

Tryb odwoławczy - od otrzymanego orzeczenia o: 

 niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia, 

 stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) dla osób powyżej 16 roku 

życia,  

można złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  

za pośrednictwem PZON, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.   

UWAGA! 

 Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji  

o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub 
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stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania  

o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć 

oświadczenie o miejscu stałego pobytu. 

LEGITYMACJA POTWIERDZAJĄCA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – można ją uzyskać po uprawomocnieniu 

się orzeczenia.  

W związku z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu  

do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania  

o Niepełnosprawności w Poznaniu będzie: 

 przyjmował i rozpatrywał wnioski przesłane pocztą, 

 wysyłał  legitymacje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego. 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność), 

 aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jednolite, białe tło, zdjęcie tylko osoby powyżej  

16 roku życia, zaliczone do jednego ze stopni niepełnosprawności), 

 oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, 

 zgodę na przesłanie legitymacji pocztą. 

Wniosek, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, a także zgoda na przesłanie legitymacji 

pocztą jest dostępny na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce: „Osoby 

Niepełnosprawne”  „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”. 

UWAGA! 

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania,  

czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. 

Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym 

zakresie. 

Legitymacja nie może być wydana jeżeli złożono odwołanie od orzeczenia. 

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu  

61 84 10 704, 61 84 10 705  i 61 84 10 706 godz. 7.30-14.30 lub za pomocą e-mail: 

orzekanie@powiat.poznan.pl 

UWAGA! 

Legitymacje wydane przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.  

Nie ma obowiązku ich wymiany. 

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:  

 5 lat   - w przypadku osób poniżej 16 roku życia,  

 10 lat - w przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia. 

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające  

do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie 

ostatniego orzeczenia. 
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Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez  informacji o adresie 

zameldowania i osoby które posiadają orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które 

zmieniły miejsce zamieszkania,  zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu. 

KARTA PARKINGOWA - kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. kopertach, mogą 

otrzymać osoby legitymujące się orzeczeniem ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.  Karta 

parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na 5 lat. Organem 

wydającym kartę parkingową jest przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

W związku z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu  

do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania  

o Niepełnosprawności w Poznaniu będzie:   

 przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą  

bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub 

pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu,  

 wysyłał  karty parkingowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora 

pocztowego. 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o wydanie karty parkingowej – wniosek winien być opatrzony własnoręcznym 

podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, 

 fotografię o wymiarach 35 X 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której 

wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 

 oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, 

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 złotych na wskazane konto:  

31 1030 1247 0000 0000 3491 6002 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej).  

Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego, 

 zgodę na przesłanie karty parkingowej pocztą. 

Wniosek, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, a także zgoda na przesłanie karty 

parkingowej  pocztą jest dostępny na stronie internetowej www.bip.powiat.poznan.pl w zakładce: 

„Osoby Niepełnosprawne”  „Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności”.  

W sytuacji wydania kolejnej karty parkingowej poprzednią należy zwrócić do PZON po otrzymaniu 
nowej. 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:  

1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni 

przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;  
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2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek 

składa jeden z rodziców;  

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby 

ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator 

ustanowiony przez sąd.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 61 84 10 704, 61 84 10 705 lub 61 84 10 706  

w godz. 7:30-14:30 lub za pomocą e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl 

UWAGA! 

1. Karta parkingowa wystawiona jest imiennie na osobę z niepełnosprawnością. Korzystając  

z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba z niepełnosprawnością może 

kierować pojazdem lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego 

pojazdu, w momencie przewożenia osoby z niepełnosprawnością przejmuje wszystkie przywileje 

właściciela karty. 

2. Kartę parkingową wykładamy za szybę w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą 

ważności (a nie stroną ze zdjęciem). 

3. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu 

oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych 

znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta. 

4. Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie. 

5. Emblemat inwalidzki naklejony na szybie samochodu nie jest dokumentem uprawniającym do 

niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Naklejka to tylko oznaczenie pojazdu, którym 

porusza się osoba z niepełnosprawnością. 

6. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do dziewięciu znaków drogowych: 

 

 

Objaśnienia znaków: 
B-1   – „zakaz ruchu w obu kierunkach” 
B-3   – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych” 
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów” 
B-4   – „zakaz wjazdu motocykli” 
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów” 
B-35 – „zakaz postoju” 



19 
 

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste” 
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste” 
B-39 – „strefa ograniczonego postoju” 

*Informacja na dzień 21.12.2020 r. 

IV. Wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami. 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ): 

WTZ są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom z niepełno-

sprawnością (m.in. intelektualną i z powodu chorób psychicznych), niezdolnym do podjęcia pracy, 

możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami WTZ mogą być osoby z niepełnosprawnością 

posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii 

zajęciowej. Zgłoszenia osób z niepełnosprawnością, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje 

jednostka prowadząca warsztat. 

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu poznańskiego: 

Lp. Nazwa Dane kontaktowe 

1. 
WTZ „Promyk” 

przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” 

Filia Konarzewo: 

62-070 Konarzewo, ul. Poznańska 19 
tel.: 61 670 68 27 

Filia Otusz: 
64-320 Buk,  Otusz 23 
tel.: 61 81 40 178  

e-mail: wtz.promyk.komorniki@wp.pl  
www.promyk-komorniki.pl 

2. 
WTZ przy Wielkopolskim Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu w Poznaniu 

62-005 Owińska, ul. Kolejowa 3 
tel.: 61 892 90 29, 504 310 701 
e-mail: poczta@wzinr.org.pl 
www.wzinr.org.pl  

3. 
WTZ przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 

Filia Swarzędz 
62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13 
tel.: 61 651 52 86, 604 454 675 
fax.: 61 651 88 68 

Filia Kobylnica: 
62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 99 
tel.: 734 456 910 

e-mail: spdst@wp.pl 
www.spdst.org.pl  

4. 

 
WTZ przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem” 
 

62-025 Kostrzyn, Drzązgowo 11 
tel.: 61 855 10 93, 601 430 174 
e-mail: razem.kostrzyn@wp.pl  
www.razem.ehost.pl 
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5. 
WTZ przy Stowarzyszeniu Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Roktar” 
 

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. 27 grudnia 8 
tel.: 61 851 08 05, 500 420 323 

e-mail: roktar@roktar.pl 
www.roktar.pl  

6. 
WTZ przy Goślińskim Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  

62-095 Murowana Goślina  
ul. Mściszewska 10 
tel. 506 858 729, 511 477 684 
e-mail: wtzmg@o2.pl 
www.gspon.org.pl 

7. 
WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla 
Ciebie 

62-010 Pobiedziska, ul. Mieszka I 5 
tel.: 61 815 44 88, 731 109 101 
e-mail: kontakt@stow-pobiedziska.pl 
www.stow-pobiedziska.pl 

8. 
WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” 

62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1B 
tel.: 507 469 749 
e-mail: wtz.lubon@wp.pl 
www.wspolnadrogalubon.pl 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron internetowych  
organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (dostęp: 15.12.2020 r.) 

2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu (ZD): 

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8,  

I piętro, pokoje: 104, 118, 119 

tel.: 61 841 05 56; 61 841 05 33; 61 841 88 16; 61 841 88 22; 61 226 92 45 

e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl  

www.bip.powiat.poznan.pl, www.powiat.poznan.pl 

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek: 9:30 - 16:30, wtorek- piątek: 8:00 - 15:00. 

W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą uzyskać informacje 

w zakresie ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnościami. Wydział prowadzi bazę 

danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Wydziału, telefonicznie pod wskazanymi wyżej 

numerami telefonów lub pobrać ze strony (www.bip.powiat.poznan.pl) zakładka „Osoby 

Niepełnosprawne”. 

3. Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych: 

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8, 

I piętro, pokój 104 

tel.: 61 84 10 556 

e-mail: elzbieta.tonder@powiat.poznan.pl 

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek: 9:00 - 16:00, wtorek- piątek: 8:00 - 15:00. 
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Do zadań Pełnomocnika należy m.in.: 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami, 

 współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, 

 inicjowanie działań służących integracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu poznańskiego, 

 udzielanie informacji niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu w zakresie przysługujących im 

ulg i uprawnień z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności. 

V. Dostępne formy aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w powiecie poznańskim: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP): 

61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 9 

tel.: 61 834 56 40 

fax.: 61 83 39 808 

e-mail: kancelaria@poznan.praca.gov.pl  

strona internetowa:poznan.praca.gov.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 15:30, wtorek-piątek od 8:00 do 14:30. 

Wszystkie usługi świadczone przez PUP są bezpłatne. 

W Urzędzie pracy zarejestrować się można osobiście lub przez internet jako:  

 bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona 

m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego. Od momentu 

zarejestrowania osoba ta zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, a jeżeli spełnia warunki 

– może mieć przyznany zasiłek dla bezrobotnych. 

 poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona 

m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego. W tym przypadku 

Urząd nie przyznaje żadnych świadczeń (np. ubezpieczenia, zasiłku). 

Aby zarejestrować się osobiście w siedzibie Urzędu trzeba umówić się na wizytę pod nr tel.: 

533 302 788* w godz. 8:00 – 10:00 lub poprzez stronę www.praca.gov.pl (dla osób, które posiadają 

profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny). 

*obowiązuje w okresie wprowadzonego stanu epidemii. 

W celu rejestracji przez internet należy wypełnić wniosek na stronie www.praca.gov.pl  

i załączyć skany wymaganych dokumentów. Wniosek trzeba podpisać profilem zaufanym ePUAP  

lub podpisem elektronicznym.  

Bezrobotny z niepełnosprawnością, zarejestrowany w urzędzie pracy, zdolny do podjęcia zatrudnienia 

co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy może korzystać z wszystkich usług/instrumentów 

oferowanych przez urząd. 
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Poszukujący pracy z niepełnosprawnością zarejestrowany w urzędzie pracy też może korzystać  

z usług/instrumentów oferowanych przez urząd (finansowanych ze środków PFRON), jeżeli nie jest  

w zatrudnieniu, m.in. z: 

 szkoleń, 

 staży, 

 prac interwencyjnych, 

 przygotowania zawodowego dorosłych, 

 studiów podyplomowych, 

 bonu zatrudnieniowego, 

 bonu na zasiedlenie, 

 i innych. 

Wsparcie finansowane ze środków PFRON 

Dla pracodawcy zatrudniającego 
osobę  
z niepełnosprawnością 

 Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia 

pracownika, 

 Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, 

 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 

 Zwrot kosztów szkolenia pracownika, 

 Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, 

 Zwolnienie z wpłat na PFRON, 

 Refundacja części wynagrodzenia lub składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Dla bezrobotnego/poszukującego 
pracy z niepełnosprawnością 

 Pośrednictwo pracy, 

 Możliwość, podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobycia doświadczenia zawodowego (szkolenia, studia 

podyplomowe, staż), 

 Wsparcie doradcy zawodowego 

Dla osób  
z niepełnosprawnościami 
podejmujących i prowadzących 
działalność gospodarczą lub 
rolniczą 

 Wsparcie finansowe na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej, 

 Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego, 

 Refundacja składek ZUS. 

Wyjaśnienie pojęć: 

POŚREDNICTWO PRACY – prowadzone jest przez doradców klienta, którzy pomagają w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia, przedstawiają oferty pracy i inne formy aktywizacji, z których może 

skorzystać osoba bezrobotna takich jak: informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy, udział  

w szkoleniach i stażach. Oferty pracy można znaleźć na stronie internetowej: poznan.praca.gov.pl  

 

https://poznan.praca.gov.pl/-/14183-szkolenia-i-bony-szkoleniowe
https://poznan.praca.gov.pl/-/14133-prace-interwencyjne
https://poznan.praca.gov.pl/-/14513-przygotowanie-zawodowe-doroslych
https://poznan.praca.gov.pl/-/915016-dofinansowanie-studiow-podyplomowych
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PORADNICTWO ZAWODOWE – to możliwość kontaktu z doradcą zawodowym w formie: 

 indywidualnej -  w bezpośredniej rozmowie z doradcą nt. wyboru zawodu, uzupełnienia 

kwalifikacji, możliwości szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia, 

 grupowej - zajęcia grupowe nt. autoprezentacji, metod poszukiwania pracy, przygotowania cv, 

przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, itp. 

 skorzystania z badań psychologicznych lub specjalistycznych badań lekarskich medycyny 

pracy. 

SZKOLENIA – to możliwość uzyskania nowych umiejętności lub uprawnień zawodowych ułatwiających 

powrót na rynek pracy lub dostosowania posiadanych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Szkolenia 

mają charakter grupowy lub indywidualny - organizowane są na wniosek osoby 

bezrobotnej/poszukującej pracy, biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę uzasadnienie 

celowości szkolenia. Szczegółowy plan szkoleń grupowych publikowany jest na stronie internetowej: 

poznan.praca.gov.pl 

STAŻ – osoba skierowana na staż nabywa umiejętności praktyczne bezpośrednio na stanowisku pracy 

u pracodawcy. Udział w stażu umożliwia uzyskanie doświadczenia zawodowego w zawodzie 

dotychczas niewykonywanym. Za udział w stażu urząd wypłaca osobie bezrobotnej stypendium  

w wysokości 120 % kwoty zasiłku. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: poznan.praca.gov.pl/dla bezrobotnych  

i poszukujących pracy/dla niepełnosprawnych 

lub 

poznan.praca.gov.pl/dla pracodawców i przedsiębiorców/zatrudnianie niepełnosprawnych. 

2. Zakłady pracy chronionej (ZPCH): 

ZPCH to instytucje przystosowane do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz służące 

zwiększaniu aktywności zawodowej tych osób. Warunki pracy w ZPCH są dostosowane do stopnia  

i rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych w nim osób. Pracodawca zobowiązany jest prowadzić 

zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki tego funduszu są przeznaczone  

na rehabilitację zawodową i społeczną zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami. 

WYKAZ ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ W WIELKOPOLSCE dostępny jest na stronach internetowych: 

 www.poznan.uw.gov.pl (zakładka: „Urząd”  „Rejestry, ewidencje i archiwa”  „Wydział 

Polityki Społecznej”  „Rynek pracy”  „Wykaz zakładów pracy chronionej”), 

 www.zpchr.pl  

3. Spółdzielnie socjalne: 

Spółdzielnia socjalna to dobrowolne zrzeszenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

– np. osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotem ich działalności 

jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia 

działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.  Każdy członek spółdzielni ma prawo 

udziału w zarządzaniu sprawami spółdzielni. 
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Spółdzielnie Socjalne działające na terenie powiatu poznańskiego: 

Gmina Nazwa Dane kontaktowe 

Czerwonak Spółdzielnia Socjalna „Dąb” 

62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 87 A 

tel.: 724 602 015, 785 179 131 

e-mail: spoldzielnia.socjalna@o2.pl 

www.dab.spoldzienie.org 

Kleszczewo 

Spółdzielnia Socjalna Furia 

63-004 Kleszczewo, Tulce, ul. Narcyzowa 7 

tel.: 512 980 255 

e-mail: biuro@spoldzielnia-furia.pl 

www.spoldzielnia.furia.pl 

Wielobranżowa Spółdzielnia 

Socjalna „EMA” 
63-004 Kleszczewo, Gowarzewo, ul. Leszczynowa 9 

Spółdzielnia Socjalna 

„Kropka” 

63-004 Kleszczewo, Tulce, ul. Rumiankowa 11 

 

Kostrzyn 

Spółdzielnia Socjalna 

„Kostrzynianka”  

62-025 Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich 1 

tel.: 665 303 903, 508 445 838 

http://kostrzynianka.spoldzienia.org 

Spółdzielnia Socjalna KEM 

Budownictwo 
62-035 Kostrzyn, Węgierskie 6 

Kórnik Spółdzielnia Socjalna „CIS” 62-035 Kórnik, Radzewo, ul. Żniwna 9 

Mosina 

Spółdzielnia Socjalna 

„Mosinianka” 

62-050 Mosina, ul. Słowackiego 18 

tel.: 518 758 338 

Spółdzielnia Socjalna 

„PRINT2YOU” 

62-050 Mosina, ul. Nizinna 4 

tel.: 531 641 531 

e-mail: biuro@print2you.org 

www.print2you.org 

Spółdzielnia Socjalna 

Pracownia Artzagroda 

62-050 Mosina, Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa 4A 

tel.: 505 183 386 

e-mail:r_t@interia.pl 

www.artzagroda.pl 

Murowana Goślina 
Spółdzielnia Socjalna  

„Bliżej Nas” 
62-095 Wojnówko, ul. Czereśniowa 4  

Pobiedziska 

Spółdzielnia Socjalna 

„Wykon” 

62-010 Pobiedziska, ul. Rynek 12/7 

tel.: 668 980 136 

e-mail: wykon.social@gmail.com 

www.wykon.spoldzielnie.org 

Spółdzielnia Socjalna 

„Renthorus” 

62-007 Pobiedziska, Biskupice Wielkopolskie,  

ul. Mieszka I/1 

Puszczykowo Spółdzielnia Socjalna „Lupa” 
62-040 Puszczykowo, ul. Stroma 3 

tel.: 503 308 287 

Stęszew 
Spółdzielnia Socjalna 

„Bezpieczni Podopieczni” 

62-060 Stęszew, ul. Poznańska 7 

tel.: 508 510 373 

www.bezpiecznipodopieczni.spoldzielnie.org 
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Suchy Las 
Spółdzielnia Socjalna  

„Fiord Team” 

62-002 Suchy Las, ul. Zwolenkiewicza 6 

e-mail: m.palimaka@op.pl 

Swarzędz 
Spółdzielnia Socjalna  

„SON Swarzędz” 
62-020 Swarzędz, Gryniów 2 

Tarnowo Podgórne 

Spółdzielnia Socjalna 

„Skandal” 
62-081 Wysogotowo, ul. Skórzewska 37 

Spółdzielnia Socjalna 

„BLISKOWAS.PL” 

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. 23 października 19 

tel.: 783 807 151 

e-mail: bliskowas@o2.pl 

www.bliskowas.pl 

Spółdzielnia Socjalna 

„Taroka” 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. 27 grudnia 8 

Źródło: opracowano na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego oraz stron internetowych spółdzielni 

socjalnych (dostęp: 15.12.2020 r.) 

UWAGA!   Informacje dotyczące możliwości założenia spółdzielni socjalnej i zasad jej funkcjonowania 

można uzyskać m.in. w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu ul. Górecka 115, 

tel.: 61 887 11 66, e-mail: biuro@spoldzielnia.org 

VI. Dostępne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w powiecie poznańskim. 

1. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne:          

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne świadczą pomoc dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców  

i nauczycieli, w zakresie diagnozy przyczyn zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci  

i młodzieży. Poradnia pomaga wybrać dalszy kierunek postępowania terapeutycznego i edukacyjnego 

łącznie z wyborem szkoły. Po zakończeniu etapu diagnozy dziecko może uzyskać orzeczenie  

lub opinię dotyczącą dalszego kształcenia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Powoływane  

w Poradniach Zespoły Orzekające wydają orzeczenia i opinie wyłącznie na wniosek rodziców lub 

opiekunów prawnych dziecka. Orzeczenie lub opinia są wydawane na podstawie badań 

psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych w Poradni, a także na podstawie dokumentacji 

medycznej i zaświadczeń o stanie zdrowia dziecka dostarczonych przez rodziców lub opiekunów 

prawnych. Mogą to być orzeczenia m.in. o potrzebie: 

 kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (m.in. z uwagi na upośledzenie 

umysłowe, autyzm), 

 indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, 

 indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

 zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, 
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 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu pobudzanie psychoruchowego  

i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki  

w szkole (opinia). 

W celu uzyskania pomocy wystarczy zgłoszenie osobiste lub telefoniczne rodzica/opiekuna prawnego 

do Poradni właściwej dla miejsca zamieszkania. Jedynie dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem 

Aspergera należy zgłaszać do poradni specjalistycznych, którymi dla powiatu poznańskiego  

są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu - filia w Buku oraz Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Swarzędzu. 

Wykaz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych funkcjonujących w powiecie poznańskim:                                                                                                                                                                                     

Lp. Nazwa Dane  teleadresowe Rejon działania 

1. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna   
w Luboniu 

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b 
tel.:  61 858 19 79 
e-mail:ppplubon@powiat.poznan.pl  

www.poradnie.powiat.poznan.pl/lubon 

miasto Luboń, 
część gminy Dopiewo: 
Dopiewo, Dopiewiec, 
Konarzewo 

2. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Luboniu   
Filia w Buku 

64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 8   
(budynek dawnego gimnazjum)  
tel.: 61 814 02 41 
e-mail: ppplubon.buk@powiat.poznan.pl 
www.poradnie.powiat.poznan.pl/lubon 

miasto i gmina Buk, 
część gminy Dopiewo: 
Dąbrówka, Dąbrowa 
Skórzewo, Więckowice, 
Zakrzewo 

3. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Luboniu 
Filia w Stęszewie 

62-060 Stęszew, ul. Janusza Korczaka 2   
tel.: 61 813 48 32         
e-mail:ppplubon.steszew@powiat.poznan.pl   
www.poradnie.powiat.poznan.pl/lubon 

miasto i gmina Stęszew 

4. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna   
w Luboniu 
Filia w Tarnowie 
Podgórnym 

62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1  
tel.: 61 415 65 13 
e-mail:ppplubon.tarnowop@powiat.poznan.pl 
www.poradnie.powiat.poznan.pl/lubon 

gmina Tarnowo 
Podgórne,  
część gminy Rokietnica: 
Napachanie, Mrowino 

5. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna   
w Luboniu 
Filia w Suchym Lesie 

62-002 Suchy Las, Plac Nowy Rynek 2 
tel.:  61 811 61 22, 
e-mail:ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl 
www.poradnie.powiat.poznan.pl/lubon 

gmina Suchy Las,    
cześć gminy Rokietnica: 
Rokietnica 

6. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Puszczykowie 

62-040 Puszczykowo, ul. Jana Żupańskiego 2 
tel.: 61 224 51 68 
e-mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl  
www.poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo 

gminy: Mosina  
i Komorniki, 
miasto Puszczykowo 

7. 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Puszczykowie 
Filia w Kórniku 

62-035 Kórnik, ul. Błażejewska 63 
tel.: 61 819 04 95, 797 523 252 
e-mail:ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl 
www.poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo 

 
miasto i gmina Kórnik 

8. 
Poradnia 
Psychologiczno- 

62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 7  
(III piętro) 
tel.: 61 817 49 51 

miasto i gmina 
Swarzędz, gmina 
Kleszczewo 
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Pedagogiczna  
w Swarzędzu 

e-mail:pppswarzedz@powiat.poznan.pl  
www.poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz 

9. 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna  
w Swarzędzu 
Filia w Czerwonaku 

62-028 Koziegłowy, ul. Poznańska 15D/83 
tel./fax.: 61 812 14 54 
e-mail:pppswarzedz.czerwonak@powiat.poznan.pl 

www.poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz 

gmina Czerwonak 
 

10. 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna  
w Swarzędzu  
Filia w Kostrzynie  

62-025 Kostrzyn, ul. Braci Drzewieckich  1 
tel.: 61 818 98 19 
e-mail:pppswarzedz.kostrzyn@powiat.poznan.pl 
www.poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz 

miasto i gmina 
Kostrzyn  

11. 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna  
w Swarzędzu 
Filia w Murowanej 
Goślinie 

62-095 Murowana Goślina, ul. Mściszewska 10 
tel.: 61 812 36 21 
e-mail:pppswarzedz.murowanag@powiat.poznan.pl 

www.poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz 

miasto i gmina  
Murowana Goślina 

12. 

Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna 
w Swarzędzu 
Filia w Pobiedziskach 

62-010 Pobiedziska,  
ul. Kazimierza Odnowiciela 16 
tel.: 61 815 46 74 
e-mail: pppswarzedz.pobiedziska@powiat.poznan.pl 

www.poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz 

miasto i gmina 
Pobiedziska 

Źródło: strony internetowe poradni psychologiczno-pedagogicznych (dostęp: 16.12.2020 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

VII. Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców powiatu 
poznańskiego, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 
tel.: 61 898 30 68 
www.jadwiga.org 

 Fundacja "FIONA"  
ul. Narcyzowa 7 
63-004 Tulce 
tel.: 697 717 291 
www.fundacja-fiona.org.pl 

 Fundacja Stowarzyszenia Pana Smolenia 
Baranówko 21, 62-050 Mosina 
tel.: 667 515 155, 601 888 790, 510 449 372 
www.fundacja-smolenia.org 

 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” 
ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo 
tel.: 61 819 44 46 
www.maltadom.fc.pl 
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 Goślińskie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina 
www.gspon.org.pl 

 Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik 
tel.: 507 052 822 
www.klaudynka.org.pl 

 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina 
tel.: 889 982 525, 61 813 28 55 
www.niepelnosprawnimosina.org.pl 

 Stowarzyszenie „Pomagam” 
ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo 
tel.: 61 817 61 30 

 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” 
Drzązgowo 11, 62-025 Kostrzyn Wlkp. 
tel.: 601 430 174, 61 855 10 93 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej Dla Ciebie 
ul. Mieszka I nr 5, 62-010 Pobiedziska 
tel.: 61 815 44 88, 731 109 101 
www.stow-pobiedziska.pl 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” 
ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki 
tel.: 61 670 68 27 
www.promyk-komorniki.pl 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Roktar” 
ul. Szamotulska 8 A, 62-090 Rokietnica, 
tel.: 502 631 137 
www.roktar.pl 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna droga”  
ul. Żabikowska 40, 62-031 Luboń 
tel.: 61 813 03 92; 507 469 749, 502 733 304 
www.wspolnadrogalubon.pl 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz 
tel.: 61 651 52 86, 604 454 675 
www.spdst.org.pl 

 Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu 
ul. Łukaszewicza 3/16, 60-725 Poznań 
tel.: 608 714 076 
www.wzinr.org.pl 
(Koło Owińska, ul. Kolejowa 3, 62-005 Owińska, tel.: 601 719 741) 

 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Aperio  
ul. Górki 10, 61-204 Poznań 
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tel.: 605 249 676;  
www.aperio.org.pl 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO 
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań,  
tel.: 61 843 40 38 
www.pro-futuro.org 

 Stowarzyszenie Na Tak 
ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań 
tel.: 61 868 84 44 
www.natak.pl 

VIII. Wybrane akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia 
psychicznego.  

1. Ustawa z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920). 

2. Ustawa z dnia 19. sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). 

3. Ustawa z dnia 27. sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 12. marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

5. Ustawa z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057). 

7. Ustawa z dnia 15. kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 

ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

9. Ustawa z dnia 14. grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 29. lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

218 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 11. września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.). 

12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4. sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8. lutego 2017 r, w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458). 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27. lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 469). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249). 
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16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń  

i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24. sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635). 

18. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 

 

Uwaga! 

1. Informator nie stanowi źródła prawa. 

2. Przed podjęciem jakichkolwiek działań prosimy o nawiązanie kontaktu z odpowiednią jednostką 

organizacyjną. 


