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Wstęp 

 

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/613/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku „Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 
2018-2022” jest dokumentem określającym najważniejsze kierunki działania w odniesieniu do spraw osób niepełnosprawnych występujących na terenie Gminy Miasta 
Koszalin. Dokument wskazuje obszary zadaniowe oraz priorytetowe kierunki działań niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów. Zgodnie z ustawą z art. 35 a, ust. 1 
ustawy o rehabilitacji1 do podstawowych zadań  powiatu należy  opracowywanie i realizacja, zgodnych z strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, 
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 
1) rehabilitacji społecznej,  
2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 
3) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.  

Poza  przytoczoną  podstawą  prawną  odnoszącą  się  do  opracowania  i  realizacji niniejszego dokumentu, kwestie jego treści i realizacji znajdują  odzwierciedlenie 
również w innych aktach normatywnych, w ramach których prowadzi się dziania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Program określił cel strategiczny: stworzenie w Mieście warunków sprzyjających integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zapobieganie 
ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu  społecznemu.  
 
Założono, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez realizację dwóch celów operacyjnych: 
1. Rehabilitację społeczną i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w ramach celów szczegółowych: 

1.1 ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach, 
1.2 likwidację barier, 
1.3 integrację środowiska lokalnego oraz pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, 
1.4 zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym, 
1.5 stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do codziennego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym, 
1.6 zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym. 

1. Rehabilitację zawodową i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych w ramach celów szczegółowych: 
1.1 umożliwienie osobom niepełnosprawnym dokonywania wyboru kierunku rozwoju zawodowego, zgodnego z ich wiedzą i możliwościami, 
1.2 tworzenie możliwości optymalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy, 
1.3 pobudzanie aktywności pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
1.4 wspieranie pracodawców w tworzeniu stanowisk pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
 
Polityka społeczna Miasta oparta jest na działalności i świadczeniu pomocy przez różne jego jednostki oraz organizacje pozarządowe z obszaru polityki społecznej. 
                                                 

1Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 
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Działania podejmowane w 2020r. w ramach poszczególnych celów na terenie Koszalina przyczyniają się do minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Wspólna realizacja celów i działań wymienionych w Programie opiera się także na realizacji wielu programów PFRON i projektów, które realizuje Miasto, jego 
jednostki i organizacje pozarządowe z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

1. Realizowane przez Gminę Miasto Koszalin ze środków PFRON: 
a) Aktywny samorząd – Moduł I i Moduł II, 
b) Wyrównywanie różnic między regionami – obszar B, D  i obszar G, 
c)  Zajęcia klubowe w wtz, 
d) Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - MODUŁ III                  

oraz z Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Warunkiem skutecznego procesu wdrażania ww. Programu jest  jego monitoring i ewaluacja za który odpowiada Zespól osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta z dnia 8 marca 2019 roku nr 54/167/19. Jednak, by można było wykryć potencjalne zagrożenia, co może prowadzić do modyfikacji planowanych do realizacji 
działań  lub podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, dane 2018r. są pierwszym rokiem do porównania. 
 
Zbieranie danych i informacji, ich analiza, przygotowanie sprawozdania z realizacji Programu prowadzona jest corocznie. Zakres czasowy analizy obejmować będzie  
zmiany w stosunku do roku bazowego i ewentualnie do roku ostatniego badania. 
 
Obok prowadzonego cyklicznie monitoringu procesu realizacji Programu, w 2022r. w Program podlegać będzie procesowi ewaluacji. Ma ona na celu podnoszenie 
jakości prowadzonych działań poprzez zwiększenie ich skuteczności, adekwatności, efektywności, użyteczności oraz trwałości. Wyniki poprawnie przeprowadzonego 
procesu ewaluacji pozwolą zaproponować rozwiązania umożliwiające skuteczniejsze przezwyciężenie i minimalizowanie problemów dotyczących rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Koszalinie.  
 
Przedstawiane Sprawozdanie z realizacji ww. Programu za 2020 rok stanowi informację udostępnionych przez właściwe tematycznie komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta, jednostki organizacyjne Miasta oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych (nie wszyscy złożyli sprawozdanie). 
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1. Osoby niepełnosprawne w Koszalinie 
1.1 Skala zjawiska niepełnosprawności w Koszalinie   
 
Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego (NSP), przeprowadzonego w 2011 r., na terenie Koszalina mieszkało 13 580 osób niepełnosprawnych, z czego 
niepełnosprawnych prawnie - 8 685 osób (co stanowiło 63,95% ogółu niepełnosprawnych)2. Populacja osób niepełnosprawnych, wg NSP z 2011 roku,  stanowiła 12% 
ogólnej liczby mieszkańców Koszalina. Udział ten nie odbiegał znacząco od tego zanotowanego w kraju, ponieważ osoby niepełnosprawne stanowiły 12,18% ogółu 
ludności Polski1. 
 
Wg ww. Spisu, 40% społeczności (największy wskaźnik) posiada schorzenie ruchowe, zaś po 15% - to schorzenia neurologiczne i układu oddechowego oraz krążenia. 
Pozostałe, to schorzenia min.: 09 M- choroby układu moczowo - płciowego, 03 L - zaburzenia głosu i mowy oraz inne.  
 
Wg danych GUS, na koniec czerwca  2020 roku w Koszalinie było 106.880 mieszkańców. 
 
Wniosek:  Biorąc pod uwagę powyższe, można przyjąć, że skoro wg ostatniego Spisu - 12% mieszkańców Koszalina stanowiły osoby niepełnosprawne,  to biorąc 
liczbę mieszkańców Koszalina na koniec II kwartału 2020 roku, było ich w Koszalinie 12 826, z czego 63,95% osób niepełnosprawnych prawnie 
(deklarujących posiadanie orzeczeni), tj.: 6.835.  
 
1.2. Charakterystyka populacji osób niepełnosprawnych w Koszalinie w 2020 roku 

Najpełniejszych informacji na temat koszalińskiej populacji osób niepełnosprawnych dostarcza Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy al. 
Monte Cassino 13 (dalej Zespół). Ich źródłem są wydawane orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zarówno te wydawane po raz pierwszy, 
jak i ponownie potwierdzające niepełnosprawność. Określają one również rodzaj niepełnosprawności.   
Uwaga: ZUS dysponuje jedynie danymi o liczbie orzeczeń o niezdolności do pracy według jednostek chorobowych dla województwa zachodniopomorskiego(dla 
Koszalina i powiatów ościennych). Nie prowadzi osobnej statystyki na rzecz Koszalinian. 
 
W 2020r. Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie (MZON) wydał łącznie 1 365 orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu 
niepełnosprawności.   
 
Tabela 1.  Liczba orzeczeń wydanych przez Zespół w latach 2018 - 2020 
Rok 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Orzeczenia: do 16. r. ż. po. 16 r. ż. 
z określeniem niepełnosprawności 168 164 166 1 286 1 432 1  159 
o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 35 32 16 38 42 14 

                                                 

2 GUS, Bank Danych Lokalnych, NSP 2011, https://bdl.stat.gov.pl/ [dostęp: 10.08.2017].  
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o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 0 1 3 80 101 72 
Razem 203 197 185 1 404 1 575 1 245 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MZON 
 
Wniosek:  z powyższych danych wynika, że w 2020r. w stosunku do roku bazowego MZON wydał o 8,9% mniej orzeczeń na rzecz osób do 16 r. ż., oraz o 11,32% 
mniej na rzecz osób po 16 r. ż. Prawdopodobnie spadek nastąpił w związku z przedłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 
na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID                   
-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 568) których ważność upływała po 8 marca 2020r. do upływu 60. dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nastąpiło z mocy przepisu ustawy i nie było uzależnione od złożenia przez osobę 
niepełnosprawną kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności było warunkiem przedłużenia z mocy 
prawa ważności orzeczeń których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. 
 
Tabela 2.  Liczba orzeczeń wydanych przez Zespół z określeniem przyczyny niepełnosprawności w latach 2018 - 2020 

 
przyczyna niepełnosprawności 

 

do 16 r.ż. po 16 r. ż. 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

01-U upośledzenie umysłowe, nazywane dziś raczej niepełnosprawnością 
intelektualną. W klasyfikacji zaburzeń rozwoju intelektualnego najczęściej używa się 
kryterium IQ w skali Wechslera, gdzie ze względu na ww. kryterium rozróżniane są trzy 
rodzaje upośledzenia: lekkie, umiarkowane i znaczne. Czym innym jest jednak 
medyczna klasyfikacja zaburzeń rozwoju intelektualnego, a czym innym orzekanie o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Upośledzenie umysłowe zostanie 
więc orzeczone osobom, które w skali Wechslera mają stopień umiarkowany lub 
wyższy 

3 5 
 

5 11 7 10 

02-P choroby psychiczne, w tym m.in. osoby z zaburzeniami psychotycznymi, 
zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu 
nasilenia czy zespołami otępiennymi 

7 1 1 107 140 125 

04-O choroby narządu wzroku, w tym m.in. wrodzone lub nabyte wady narządu 
wzroku, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości 
wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami 
korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 
stopni. 

10 16 4 68 82 18 

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym m.in. trwałe uszkodzenie 
czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych, częściowa lub całkowita utrata 
krtani z różnych przyczyn, zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu, 
głuchoniemota, głuchota oraz wiele innych schorzeń powodujących dysfunkcję 
narządu słuchu lub mowy. 

5 5 10 22 31 66 

05-Rupośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu 
ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe 
stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń                             

17 17 12 320 350 260 
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w obrębie narządu ruchu. 
06-E epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych 
różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami 
psychoneurologicznymi. 

8 8 6 18 16 15 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia, w tym m.in. przewlekła obturacyjna 
choroba płuc (POChP), zakaźne choroby płuc, prowadzące do niewydolności 
oddechowej, nowotwory płuc i opłucnej, wrodzone i nabyte wady serca, choroba 
niedokrwienna serca, kardiomiopatie, nadciśnienie tętnicze z powikłaniami i wiele 
innych. 

7 11 7 207 238 181 

08-T choroby układu pokarmowego, np. stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn 
z licznymi powikłaniami, przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane 
zespołem złego wchłaniania, przewlekłe choroby wątroby, przewlekłe zapalenie 
trzustki, nowotwory układu pokarmowego i wiele innych. 

4 2 3 82 106 71 

09-M choroby układu moczowo-płciowego, w tym m.in. zaburzenia czynności dróg 
moczowych, choroby nerek, nowotwory układu moczowego i narządów płciowych i 
wiele innych. 

4 5 8 157 164 134 

10-N choroby neurologiczne, w tym m.in. naczyniopochodny udar mózgu, guzy 
centralnego układu nerwowego, pourazowa cerebrastenia i encefalopatia, choroby 
rdzenia kręgowego i inne. 

14 20 16 141 177 157 

11-I inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia 
enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego i inne. 

25 23 29 142 110 107 

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16. rokiem życia, z 
utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz 
stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym 
stopniu nasilenia. 

64 51 65 11 8 14 

Razem 168 164 166 1 286 1 429 1 159 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZON 
 
Wniosek: w 2020r.  (jak w 2019 i 2018) u dzieci do 16 r. ż. wydano najwięcej orzeczeń z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych, tj. Autyzmu i Zespół Zespołu 
Aspergera - 65, co stanowi ok. 40% wszystkich wydanych orzeczeń.  
 
Tabela3.  Orzeczenia o niepełnosprawności wg przyczyny niepełnosprawności, z podziałem na wiek i płci w grupie wiekowej  0-16 lat w 2020r. 

 
Symbol choroby 

 
Razem 

Wiek Płeć 
0-3 r.ż. 4-7 r.ż. 8-16 r.ż. K M 

O1-U 5 0 2 3 4 1 
0-2 P 1 0 0 1 1 0 
03-L 10 4 3 3 4 6 
04-O 4 1 1 2 1 3 
05-R 12 4 3 5 5 7 
06-E 6 2 0 4 6 0 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZON 
 
Wniosek: W 2020r. u dzieci do 16 r. ż. wydano najwięcej orzeczeń dla chłopców 
(69%), z symbolu choroby 12C (30%). Kolejnym schorzeniem są choroby inne (17%)            
i neurologiczne (10%). Dla dziewczynek wydano 31% orzeczeń. Główną przyczyna 
niepełnosprawności były również całościowe zaburzenia rozwojowe (29%). 
 

Tabela 4.Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w grupie wiekowej - powyżej 16 lat w 2020r. z podziałem na stopnie,  rodzaj niepełnosprawności,                    
wiek, płeć, wykształcenie oraz zatrudnienie 

 
Symbol 
choroby 

stopień niepełnosprawności wiek płeć wykształcenie zatrudnienie 
znacz

ny 
umiar
kowa

ny 

lekki razem 16-25 26-40 41-60 60+ K M mniej 
niż 

podsta
wowe 

 
podstawo

we 

 
Zasadnicz

e 

 
średnie 

 
wyższe 

 
tak 

 
nie 

01-U 3 4 0 7 7 0 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 7 
02-P 36 65 39 140 13 48 40 39 68 72 3 32 32 57 16 17 123 
03-L 4 17 61 82 7 3 14 58 40 42 0 19 20 31 12 9 73 
04-O 15 9 7 31 2 4 4 21 18 13 0 8 4 11 8 3 28 
05-R 49 137 164 350 8 25 123 194 192 158 3 74 85 136 52 78 272 
06-E 0 7 9 16 2 6 4 4 9 7 0 2 4 7 3 6 10 
07-S 60 103 75 238 0 8 61 169 84 154 1 67 58 79 33 34 204 
08-T 46 40 20 106 6 10 31 59 47 59 0 11 30 48 17 24 82 
09-M 80 65 19 164 0 12 58 94 117 47 0 14 44 71 35 46 118 
10-N 95 55 27 177 18 14 42 103 78 99 6 42 47 60 22 20 157 
11-I 37 41 32 110 18 17 27 48 54 56 2 21 30 37 20 28 82 
12-C 4 4 0 8 7 1 0 0 0 8 2 3 0 2 1 0 8 

Razem 429 547 453 1429 88 148 404 789 708 721 18 299 354 539 219 265 1  164 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZ 
 
Wniosek: W 2020r. dla osób powyżej 16 r.ż. wydano najwięcej orzeczeń z powodu chorób upośledzenia narządu ruchu (24,4%), chorób układu oddechowego                         
i krążenia (16,7%) i chorób neurologicznych (12,4%). Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób otrzymujących orzeczenie. Najczęściej Koszalinianie otrzymuję orzeczenie                                     
o stopniu niepełnosprawności pomiędzy 40 a 60 r, ż,. Wg wyżej opisanych danych 37,7% osób niepełnosprawnych posiadało wykształcenie średnie, a 18,5% 
pracowało.    
 

07-S 7 4 3 0 1 6 
08-T 3 2 0 1 1 2 
09-M 8 3 2 3 1 7 
10-N 16 7 4 5 5 11 
11-I 29 5 7 17 8 21 
12-C 65 10 19 36 15 50 

Razem 166 42 44 80 52 114 
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Karty parkingowe 
 
MZON wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W 2020r. wydano ich 556 dla osób niepełnosprawnych i 1 dla placówek.  
 
Tabela 5. Wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności karty parkingowe w latach 2018 - 2020      
Dla osób niepełnosprawnych Dla placówek 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 
340 429 556 8 2 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZ 
 
Wniosek: z powyższego wynika, że w 2020r. nastąpił istotny, w porównaniu do roku bazowego wzrost wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                     
o 16,25%, zaś dla placówek wydano ich mniej, ponieważ tylko na rzecz jednej instytucji Miasto zakupiło pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych (SOSW).  
 
W ramach prowadzonych czynności związanych z czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w roku 2020 funkcjonariusze Straży miejskiej w Koszalinie 
podjęli 144 kontrole i interwencje związana z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych pojazdów nieuprawnionych. W 62 
przypadkach ujawniono sprawców takich wykroczeń. W 29 przypadkach funkcjonariusze poprzestali na zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego. Na 33 
sprawców wykroczeń nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 14 700 zł. W związku z parkowaniem na miejscach dla osób 
niepełnosprawnych pojazdów nieuprawnionych, w roku 2020 strażnicy wydali 26 dyspozycji usunięcia pojazdów w oparciu o zapis art. 130a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym.  W 14 przypadkach pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela. W 12 przypadkach odstąpiono od usunięcia pojazdów, jednak kierujący 
tymi pojazdami musieli ponieść koszty związane z odstąpieniem od usunięcia.    
 

2. Orzeczenia Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koszalinie w 2020 roku 
2.1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Zadanie to realizuje Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Morskiej 43 (Poradnia). Wydawanie orzeczeń wynika z rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych3. 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także 
udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z ich wychowaniem i kształceniem. Ponadto, Poradnia wspomaga przedszkola, 
szkoły i placówki w zakresie realizacji przez te instytucje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

                                                 

3 Dziennik Ustaw  z 2013r., poz. 199 ze zm. 
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Zastosowanie specjalnych programów nauczania, a także metod pracy adekwatnych do możliwości i potrzeb uczniów niepełnosprawnych wymaga wydania przez 
Zespół Orzekający Poradni orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W latach 2018-2020 liczba wydanych orzeczeń dla poszczególnych rodzajów 
niepełnosprawności przedstawia się następująco: 
 
Tabela.6 Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności w latach 2018 - 2020 
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego osób 2018 2019 2020 
Niedosłyszących i słabo słyszących 16 17 13 
Niewidomych i słabo widzących 9 6 7 
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim: 31 53 37 
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym 20 19 11 
Z niepełnosprawnościami sprzężonymi 50 43 48 
Zagrożonych niedostosowaniem społecznym 29 30 15 
Niedostosowanych społecznie: 1 0 0 
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim 7 7 3 
Niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją 31 29 33 
Autyzmem, w tym zespołem Aspergera: 84 163 132 
RAZEM 278 367 299 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPPP 
 
Wniosek: w roku sprawozdawczym, w stosunku do roku bazowego liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla poszczególnych rodzajów 
niepełnosprawności wzrosła średnio o  7,6%, najwięcej zaś z powodu Autyzmu i Zespołu Aspergera o 43%. 
 
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 
Zespół Orzekający Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koszalinie w 2020r.  wydał 72 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,                      
w  tym Programu „Za życiem”. W ramach działań stymulujących rozwój dziecka, działania terapeutyczne i konsultacyjne realizowane były przez specjalistów: dwóch 
logopedów (neuro-surdo-tyflologa z uprawnieniami do pracy z osobami z ASD) i neuropedagoga, dwóch pedagogów (oligofrenopedagoga i pedagoga                                   
z uprawnieniami do pracy z osobami z ASD, olinofrenopedagaga i pedagoga z uprawnieniami do wczesnego wspomagana rozwoju dziecka i do pracy z ASD), dwóch 
psychologów, rehabilitanta ruchowego i lekarza psychiatrę. 
 

2.2. Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego 

Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, wydaje się orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Najważ-
niejszym dokumentem w procedurze wydania takiego orzeczenia jest zaświadczenie lekarza, który określa na jak długi czas uczeń nie może realizować obowiązku 
szkolnego w systemie klasowo-lekcyjnym. Wydano 62 takie dokumenty, min. dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, dla uczniów z zaburzeniami zachowania 
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i emocji (także w efekcie zażywania narkotyków i dopalaczy), dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (lękowe, odżywiania, fobie, zaburzenia natręctw), dla uczniów  
z chorobą przewlekłą,  dla uczennicy w ciąży i w okresie poporodowym.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nauczanie indywidualne może być realizowane jedynie w miejscu zamieszkania ucznia. Ww. rozporządzenie wprowa-
dziło nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania. Jest nim zindywidualizowana ścieżka kształcenia przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 
szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 
z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia 
można organizować dla ucznia na podstawie opinii Poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej właśnie formie. Zindywidualizowanej ścieżki kształ-
cenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem. 

 
Tabela 7. Liczba wydanych opinii o potrzebie indywidualnego nauczania dziecka w latach 2018 - 2020 

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego 2018 2019 2020 
61 74 62 

 
Wniosek: w 2020r. nastąpił wzrost wydanych opinii o potrzebie indywidualnego nauczania dziecka w stosunku do roku bazowego o 1,6%, zaś w stosunku do 2019 
roku nastąpił spadek o 17,6%. 
 

3. Realizacja działań w 2020 roku 
3.1. Cel operacyjny 1. Rehabilitacja społeczna i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych 

Cel szczegółowy 1.1.: Ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez udostępnienie informacji  o przysługujących im 
prawach i uprawnieniach 

 
Działanie 

 
Wskaźniki 

 
Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

 
Rok 

sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione 

wydatki  
 

 
Źródła 

finansowania 

1.1.1. Opracowanie i wydanie informatora dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin                          
o ulgach i przywilejach. 
 
ZUS przygotował i wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych  rozprowadził na 
terenie Koszalina 362 szt. „Informatora dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020. 
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych opracował „Miejski informator na rzecz osób 
niepełnosprawnych ich rodzin i przyjaciół”.  Wydano łącznie 1500 szt. Przekazano instytucjom i 
członkom organizacji pozarządowych ponad 500 szt. 
Co drugi miesiąc od Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych otrzymuje bezpłatny magazyn dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin                 
i przyjaciół. Następnie przekazuje go bezpośrednio organizacjom pozarządowym i osobom 
niepełnosprawnym w 2020r. przekazano 320 szt. Informatora. 

- liczba wydanych informatorów 
 
- liczba organizacji pozarządowych                                       
i osób którym przekazano 
informator 

400 (ZUS) 
 

19 (UM) 
 
0 
 
 

120 

1 853 
 
5 
 

1500 
 
 

120 

Nie podano 
 
 
 

10 000 
 
 

Trudno ustalić 

ZUS 
 
 
 

UM 
 
 

Stowarzysze                
-nie Integracja 
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1.1.2. Publikacja broszur z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
 
W ramach programu PFRON „Aktywny Samorząd” – UM w Koszalinie przygotował 500 szt. 
ulotek w ramach Moduł II i 100 sztuk w ramach Modułu I. 
Ponadto osobom niepełnosprawnym wydano 24 ulotki przygotowane przez PFRON/ZUS                         
w ramach pilotażowego programu ”Powrót do zdrowia, powrót do pracy”, mającego na celu 
zaopiekowanie się osobom niepełnosprawną w ramach rehabilitacji kompleksowej w czterech 
ośrodkach kompleksowej rehabilitacji w Polsce. 

- liczba wydanych tytułów 
 

2 - UM 
1 - Integracja 

 UM - 2 
PFRON - 1 

 

600 Nie dot. 

- liczba wydanych broszur 1100 (UM) 
 
 

624 600 
 

PFRON 

1.1.3. Kontynuacja dostosowania stron www Miasta i jednostek podległych do potrzeb 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
 
Zarówno Urząd Miejski jak i jego podległe instytucje spełniają wymogi WAG 2.0 i mają 
dostosowane swoje serwisy administracyjne/witryn do wymogów standardu Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, poziom AA), ułatwiające korzystanie z nich stron osobom                 
w różnym stopniu niepełnosprawności. W 2020r. nie dostosowywano stron www. 

- liczba dostosowanych stron www 0 (wszyscy) 0 Nie da się 
wyodrębnić 

- 

1.1.4. Dostosowanie budynku i usług miasta oraz jednostek podległych do potrzeb osób 
z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. 
 

W 2020 roku w ZS Nr 12 – wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i dostoso-
wania do potrzeb ZS12 w Koszalinie budynku Sali gimnastycznej, położonej przy ul. Krzywous-
tego 5, pod nazwą „Przebudowa części budynku Sali gimnastycznej z wydzieleniem pomiesz-
czeń pracowni hotelarskiej”. 

Koszt poniesiony w roku 2020 to 36 900 zł. 

- ilość usług zrealizowanych z 
pomocą tłumacza języka 
migowego 

1(UM) 28  UM 

liczba zastosowanych rozwiązań 
(architektonicznych 
/ technicznych / informacyjnych / 
komunikacyjnych / innych) 

2(UM) 1 36 900 UM 
 

1.1.5. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Koszalina, jednostek organizacyjnych                              
i przedstawicieli organizacji pozarządowych podnoszących wiedzę i umiejętności                     
w zakresie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi (różne niepełnosprawności) oraz 
ich obsługi (min. język migowy), a także w zakresie postanowień Konwencji ONZ                        
o prawach osób niepełnosprawnych. 
 
Pracownicy  Miasta i jednostek organizacyjnych uczestniczyli w szkoleniach  podnoszących 
wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi w zakresie: 
- pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego - zagadnienia praktyczne dla 
pracowników jednostek organizacji społecznej z uwzględnieniem nowelizacji ustawy ochronie 
zdrowia psychicznego (17), 
- rozszerzonych badań nad potrzebami osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym 
autyzmem i zespołem Aspergera (2), 
- podniesienia wiedzy  i upowszechnienia wiedzy dot. zdrowia psychicznego - szkolenie dla 
osób mających bezpośredni kontakt z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego (44 osoby), 
- szkolenia profilaktyczne dla grup zawodowych tzw. zaufania publicznego. Prowadzono 
warsztaty w formie stacjonarnej lub on-line. Zakres tematyczny obejmował problematykę 
zdrowia psychicznego i kryzysów psychicznych, stresu ostrego i przewlekłego oraz metod                     
i sposobów budowania odporności psychicznej w życiu codziennym oraz sytuacji występującej 
pandemii wirusa Sars-Cov-2 ( 449) – dane nie są pełne. Pochodzą z placówek i organizacji, które 

- liczba przeszkolonych osób 173 (UM) 559 Nie da się ustalić - 
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przedstawiły sprawozdanie. 
-  realizacji praw i obowiązków wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
(1) 
- systemu obsługi wniosków PFRON w wersji elektroniczne j – SOW (3), 
- profesjonalnej obsługi czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji (2), 
- psychologicznego aspektu choroby nowotworowej (21), 
- savoir-vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi (5), 
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (9) 
- opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi (6). 
 
Ww. szkolenia w 2020r. odbyły się w 90% w formie internetowej w związku z zaostrzeniami 
związanymi z COVID-19. 
1.1.6. Kontynuacja i realizacja nowych projektów / programów z zakresu profilaktyki 
zdrowia, rehabilitacji społecznej, sportu, kultury i rekreacji na rzecz osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz na rzecz całej społeczności. 

W dniach 3-7 listopada odbył się Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. Z uwagi na 
obostrzenia związane z pandemią, odbywał się on również w nowej formule, z wykorzystaniem 
Internetu i spotkań online.  W spotkaniach tych udział wzięli: przewodnicząca tegorocznego 
festiwalowego jury aktorka Jadwiga Jankowska - Cieślak, a także aktorka Małgorzata Forem-
niak, która była gościem Festiwalu oraz Kuba Czekaj - reżyser i członek jury, aktorka Anna 
Dzieduszycka - grająca w konkursowym obrazie „Sukienka”, a także Petro Aleksowski - reżyser 
filmu „Papcio Chmiel” i Wojciech Retz - bohater filmu „Na Górze Tyrryry”. Festiwalowe jury 
obejrzało 32 filmy z 21 krajów, w tym 14 dokumentalnych, 12 fabularnych i 6 amatorskich. 
Zwycięzcy konkursu i zdobywcy nagrody Motyl to: - w kategorii filmu amatorskiego – film 
„Zadanie” w reżyserii Dariusza Janiczaka, - w kategorii filmu dokumentalnego - film„Uścisków 
twoich mi potrzeba” w reżyserii Andreja Kuciły; - w kategorii filmu fabularnego – film„ Sukien-
ka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka. Motyl 2020 Nagrodę Specjalną Rektora Politechniki Koszaliń-
skiej otrzymał film. Życie nr 2” w reżyserii Krzysztofa Włostowskiego, a nagrodę publiczności 
Motyl 2020 otrzymał film „Na górze Tyrryry” w reżyserii Renaty Kijowskiej. Nie podano, ile 
wyniósł całkowity koszt Festiwalu. Koszt Festiwalu wyniósł 423 181 zł. 

Znaczące zadania prowadziła na rzecz mieszkańców naszego Miasta Fundacja na rzecz Osób    
z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe życie”: 
1) Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach pilotażowego programu 
Ministerstwa Zdrowia organizuje opiekę psychiatryczną dla dorosłej populacji miasta Koszalina. 
MEDiSON podpisał umowy z podmiotami leczniczymi prowadzącymi leczenie psychiatryczne 
na terenie Koszalina, współpracując z nimi w ramach programu pilotażowego. 
2) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach realizowanego  unijnego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Deinstucjonalizacja szansą na dobrą 
zmianę – projekt zintegrowany. Miasto Koszalin i powiat koszaliński” pod auspicjami 
Ministerstwa Rozwoju. 
Trudno rozgraniczyć i rozdzielić oba projekty. Zazębiają się one i uzupełniają, zdecydowanie 

- liczba konferencji 1 (UM) 0 - - 
- liczba osób korzystających  
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poprawiając stan opieki psychiatrycznej w regionie pod kątem zarówno stricte medycznym jak 
profilaktycznym. Dzięki realizacji obu projektów nawiązała się, zacieśniła się współpraca                            
z MOPR oraz organizacjami pożytku publicznego. Rozpoczęto cykl szkoleń profilaktycznych dla 
zawodów zaufania publicznego oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych                                         
i ponadpodstawowych oraz ich rodziców. Połączenie powyższych projektów 
zrewolucjonizowało opiekę psychiatryczną w naszym regionie. Dzięki tym działaniom 
zlikwidowano kolejki Pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty. Na terenie Koszalina 
działają dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne, które osoby  w kryzysie kierują do 
specjalistów oraz koordynują pracę specjalistów. Powołano Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Centrów Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Koszalinie. Stowarzyszenie ma reprezentować 
Centra przed Ministrem Zdrowia jako organ doradczy oraz strażnik interesów ośrodków 
będących w Pilotażu. 
W ramach środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego realizowane są cztery zadania: 
- zadanie 1- Centrum Koordynacji, które świadczy usługi ambulatoryjne, dzienne i doraźne. 
Czynne jest od 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku. Posiada całodobową linię telefoniczną 
oraz noclegowe miejsca interwencyjne (od 6-10). 
- zadanie 2- Zespoły Mobilne, współpracujące z Centrum Koordynacji. Zespoły Mobilne pracują 
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-20.00. Zespoły swoją pracę świadczą w miejscu 
zamieszkania pacjenta. Kiedy infolinia przekaże Zespołowi zgłoszenie potrzeby pomocy, 
pierwsza interwencja terapeutyczna u pacjenta powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od 
przyjęcia informacji. Zadaniem Zespołów Mobilnych jest prowadzenie procesu terapeutycznego 
z pacjentem przy udziale jego sieci oparcia. Zespoły mobilne swoje zadania realizują przy 
pomocy Indywidualnego Planu Zdrowienia. W skład każdego Zespołu mobilnego wchodzą 
zawsze co najmniej dwie osoby. Jedna z doświadczeniem pracy w usługach medycznych, druga 
znająca i mająca doświadczenie w realizacji usług społecznych. 
- zadanie 3- Zintegrowane świadczenie oparcia społecznego. Celem zadania jest realizacja 
wsparcia społecznego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 i stanowi 
uzupełnienie oferty lub jej poszerzenie na obszarze testowania. Kompleksowa usługa 
zintegrowanego świadczenia oparcia społecznego powstała z połączenia zakresu 
merytorycznego istniejących zadań (Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalistyczne Usługi 
Opiekuńcze, Kluby Samopomocy). 
- zadanie 4- Profilaktyka. Celem zadania jest wzmocnienie zdrowia psychicznego oraz 
zminimalizowanie wpływu czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 18.461.113 zł, wysokość dofinansowania: 17.883.991 zł. 
Nie podano kwoty wydatkowania środków za 2020r.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cel szczegółowy 1.2. Likwidacja barier 
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1.2.1. Inwentaryzacja dostępności: obiektów użyteczności publicznej, przestrzeni, 
komunikacji miejskiej i innych – pod kątem występujących barier i ich dostosowania. 
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Powołanie w tym zakresie zespołu roboczego do zbadania, przeprowadzenia i analizy 
stanu zastanego. 
 
Zarządzeniem wewnętrznym Nr 114/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 września 2020 r. 
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 
oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, z późniejszą 
zmianą została rozpoczęta procedura dotycząca pełnego (alternatywnego) dostosowania 
budynków Urzędu Miejskiego do potrzeb min. osób niepełnosprawnych. Szczegółowa 
inwentaryzacja dostępności obiektów Urzędu Miejskiego – pod kątem występujących barier                          
i ich dostosowania została przeprowadzona przez Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie 
Miejskim i została podana na stronie: https://bip.koszalin.pl/deklaracja-dostepnosci 
 

 
 
- liczba: 
a) obiektów 
 

1.2.2. Konsultowanie planów, projektów i innych działań w obszarze przestrzeni, 
infrastruktury i transportu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, powoływanie 
doraźnych zespołów konsultacyjnych. 
 
W związku z pandemią, w 2020 roku nie były powoływane nowe zespoły konsultacyjne. 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych opinie dotyczące 
programów/projektów wydawała w trybie konsultacyjnym – przez internet. Wydała 7 opinii                        
w sprawie programów i projektów mających wpływ na życie osób niepełnosprawnych 
mieszkańców Koszalina. 

- liczba instytucji /  innych 
zgłaszających potrzebę konsultacji 

1 
(UM) 2 - - 

- ilość uzyskanych 
opinii/przeprowadzonych 
konsultacji 12/1 

(UM) 7 - - 

1.2.3. Opracowanie standardów dla poszczególnych działań miasta i jego jednostek (jeśli 
brak jest szczegółowych przepisów wykonawczych i innych rozwiązań) 
 
W 2020r. nie było potrzeby opracowania standardów. 

- liczba wypracowanych 
standardów 0 

(UM) 0 - - 

1.2.4. Likwidacja barier w budynkach i lokalach mieszkalnych, użyteczności publicznej,                   
w jednostkach organizacyjnych, spółkach komunalnych, instytucjach kultury oraz innych 
jednostkach pomocniczych". 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych, finansowane  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz  z budżetu Miasta. 
W roku 2020 zrealizowano zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych na kwotę 157 789 zł, w tym na likwidację barier: 
- architektonicznych - 60 823 zł 
- technicznych -   53 241 zł 
- w komunikowaniu się - 43 725 zł, 

- liczba zniwelowanych  barier: 
   - architektonicznych 
   - technicznych 
   - w komunikowaniu się 
   - technicznych 
   - innych 75 

(UM) 56 
 

157.789 
 

PFRON 

1.2.5. Realizacja konkursów na przyjazną przestrzeń miejską/działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 
Z powodu COVID – 19 - konkurs na  przyjazną przestrzeń miejską w 2020r. nie odbył się. 
 

- ilość edycji 

0 
(UM) 0 - - 
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1.2.6. Zwiększanie ilości „mieszkań bez barier” dostosowanych do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

W roku sprawozdawczym nie zwiększono ilości „mieszkań bez barier” dostosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. W celu poprawienia warunków mieszkaniowych ZBM jednej 
osobie z orzeczoną niepełnosprawnością wskazał w ramach zamiany „z urzędu” dostosowany 
lokal mieszkalny zlokalizowane na parterze. PSONI w 2019r. otrzymało mieszkanie przy ul. 
Hołdu Pruskiego z przeznaczeniem na mieszkanie treningowe (122m²).  W 2020r. Wyposażyło 
je za kwotę …. zł. 

liczba remontowanych/              
dostosowywanych     i nowo 
wybudowanych mieszkań 
przekazanych osobom 
niepełnosprawnym 3 

(ZBM) 2  
12 275 

 
PSONI 

1.2.7.Ujednolicenie i wydłużenie czasu sygnalizacji dźwiękowej na przejściach, 
skrzyżowaniach świetlnych w mieście. 
 
W roku sprawozdawczym nie zgłoszono potrzeby zmiany sygnalizacji dźwiękowej na 
przejściach i  skrzyżowaniach świetlnych w mieście. 

- liczba dostosowanych dźwiękowo 
przejść  / skrzyżowań 

0 
(ZDiT) 0 - - 

1.2.8. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 
dla osób niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 
ZDiT wyznaczył 10 nowych miejsc parkingowych i odnowił 15 szt. istniejących miejsc 
parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Miasto kontynuowało dostosowania infrastruktury drogowej, w tym do potrzeb osób 
niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzez  
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na przystanku autobusowym przy ul: Sołeckiej. 
Relokacja i montaż wiat przystankowych w ilości 2 szt. 

- liczba dostosowanych miejsc 
(koperty dla osób 
niepełnosprawnych) 
 
 

57 
(ZDiT) 

 
28 36 383 ZDiT 

1.2.9. Dokonywanie bieżących napraw i remontów w przestrzeni publicznej: likwidacja 
nierównych chodników, niwelacja krawężników, zwiększanie ilości ławek. 
 
ZDiT dokonał bieżących napraw i remontów oraz wybudował nowe inwestycje w przestrzeni 
publicznej poprzez: budowę nowych, likwidację nierównych ciągów komunikacyjnych (33 
miejsc), a także zwiększył ilości ławek  (12 ławek). 
 
ZDiT zwiększył ilość  ławek na przystankach komunikacji miejskiej w liczbie 1 sztuk. 

- liczba wykonanych napraw i 
remontów 

25 
(ZDiT) 33 4 776 151  

- liczba nowo zamontowanych 
ławek 

47 
(ZDiT) 13 27 708 ZDIT 

1.2.10. Zakup pojazdów lub ich dostosowanie do przewozu uczniów niepełnosprawnych, 
zlecanie zadania przewoźnikowi zewnętrznemu. 

Z programu „Wyrównywania różnic miedzy regionami” w ramach obszaru D – zakupiono                       
1 pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz SOSW (ze środków Miasta 
wydatkowano 51 600 zł, zaś z PFRON 77 400 zł, 
 
Ważnym zadaniem, które jest realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych jest dowóz 
uczniów do szkół oraz przewóz  innych osób niepełnosprawnych na terenie Miasta. Zadanie to 
jest realizowane przez szkoły:  
- ZS Nr 12 (2 auta) na rzecz 34 uczniów dziennie. Pojazdy przejechały 30 641 km, koszt:                          

- liczba zakupionych/ 
dostosowanych pojazdów 

4 
(UM) 

1 77 400 
51 600 

 
 

PFRON 
UM 

 
 

- liczba przejechanych kilometrów 111.516 
(UM) 

65 546 
(dotyczy tylko 
ZS 12 i SOSW) 

 
 
 

717 491 
 
 

 
UM 

- liczba przewożonych uczniów 
80 

(UM) 
119 
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238.492 zł 
- SOSW (5 aut) na rzecz 76 uczniów dziennie. Pojazdy przejechały łącznie 34 905  km. Koszt 
prowadzenia zadania w 2020r. wyniósł 336 053 zł.  

Urząd Miejski w Koszalinie refundował koszty przewozu trojga dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej przez rodziców do ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza 
Koszalinem (Sławno, Police, szczecinek). W 2020r. w Budżecie Miasta na ww. zadanie 
zabezpieczono środki w wysokości 25 000 zł. Wykorzystano tylko 42,67 % , tj. 10 668 zł. 
Ponadto sześcioro dzieci było również dowożone do szkół na terenie Miasta transportem 
własnym rodziców, na podstawie stosownej umowy. Refundacja kosztów dowozu wyniosła 
4 698 zł.  W budżecie było zaplanowanych 15 000 zł (wykorzystano 31,32%) - zamknięcie szkól 
w związku z COVID - 19). 

 
 
 
 

1.2.11.Organizacja przewozu osób niepełnosprawnych nie będących uczniami. 
 
Przewóz osób niepełnosprawnych w 2020 r. nie będących uczniami wykonywał przewoźnik 
prywatny na rzecz: 
-ŚDS – 25 osób, 7.172 km, 22.951 zł 
- WTZ 1 – 8 osób, 5.074 km, 17.536 zł 
-WTZ 2 – 9 osób , 6.296 km, 21.759 zł 
Ponadto PSONI przewozi osoby niepełnosprawne własnym transportem: 13 uczestników WTZ 1 
i WTZ 2 - ilość przejechanych kilometrów 17.275 km, poniesione wydatki 80.404 zł. Łącznie 
PSONI wydało w 2020r. na dowóz 142 650 zł. 
 
Do Dziennego Ośrodka Wsparcia przy ul. Zwycięstwa i Odrodzenia przez Fundację „Nowe 
Życie” wożonych było 3 podopiecznych na terapię. Samochód przejechał 4.391.73 km (3 670 zł). 
 
Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie przewozi codziennie średnio 2-3 osoby, 
zaś  Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta w Koszalinie – ok. 4 osób niepełnosprawnych. 
Zarówno DPS jak i Stowarzyszenie nie prowadzą regularnych przewozów, choć prowadzą grafik 
przewozów podopiecznych. Głównie wozi się podopiecznych niepełnosprawnych do: 
lekarza,  poradni specjalistycznych, NFZ, ZUS, MOPR, UM, Szpitala i innych instytucji. 
Sprawniejszym mieszkańców DPS i Dziennego Ośrodka Wsparcia i mieszkańców Schroniska 
wozi się również na spotkania integracyjne, a 4 mieszkańców Schroniska dowozi się do pracy. 
Część mieszkańców przewożonych jest również na zakupy. W przypadku zgonów bliskich osoby 
chętne są wożone na pogrzeby. DPS przejechał 4 909 km (57 792 zł), zaś Stowarzyszenie Brata 
Alberta przejechało 19 346 km (18 068 zł). 
 
Łączny koszt przewozów dzieci do/z szkół i innych osób niepełnosprawnych do placówek 
wsparcia w 2020r. wyniósł łącznie 164 388 zł. 
 

- liczba przewoźników, w tym ilość 
samochodów wykonujących 
transport 

5 (8) 
(UM) 

5 (11) 

222 180 

           UM 
PFRON 

Wojewoda 
Powiat 

Koszaliński 
 

- liczba przejechanych kilometrów 121.046         
(UM) 

214.806 

- liczba przewożonych osób 

72 
(UM) 49 

1.2.12. Zakup w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych autobusów 
komunikacji miejskiej. 

- liczba zakupionych autobusów 
7/7 

(MZK) 0 - - 
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W 2020r. nie dokonano zakupu autobusów komunikacji miejskiej w pełni dostosowanych do 
potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  
1.2.13. Szkolenie kierowców komunikacji miejskiej z zakresu potrzeb  i pomocy osobom              
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
 
MZK szkolił kierowców komunikacji miejskiej z zakresu potrzeb i pomocy osobom  z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. Każdy z nich otrzymał również broszurę, jak bezpiecznie                            
i właściwie postępować w tym zakresie pt.: „Jak obsługiwać pasażerów ze szczególnymi 
potrzebami?” 

- liczba szkoleń 
- liczba osób, które skorzystały ze 
szkoleń 7 

26 
(MZK) 

10 
135 - - 

Cel szczegółowy 1.3. Integracja środowiska lokalnego oraz pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 
 

Działanie 
 

Wskaźniki 
 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

 
Rok 

sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki 

 
Źródła 

finansowania 

1.3.1. Cykliczne spotkania pracowników instytucji miejskich i innych oraz organizacji 
działających w obszarze niepełnosprawności. 
 
1. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (KBP) odbywały się: 
- spotkania czytelników z dysfunkcją wzroku.  Były to okazjonalne spotkania świąteczne                       
lub z udziałem zaproszonych gości, choć przez Covid – 19 ograniczone 
- spotkania z zakresu biblio-, arte- i muzykoterapii z uczniami 3 klas Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie 
- grupa młodzieżowa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych  „IKAR” uczestniczyła                      
w  popołudniowych  spotkaniach terapeutycznych 
- uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przyszłość” korzystali  z zajęć muzycznych 
- pracownica Mediateki prowadzili zajęcia muzyczne dla pensjonariuszy i podopiecznych  DPS 
„Zielony Taras” 
- w Filii Nr 8 odbywały się spotkania członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „IKAR” 
- w Filii Nr 9 odbywały się zajęcia z zakresu biblioterapii i innych form aktywizujących                         
z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie 
- w Filii Nr 11 odbywają się zajęcia z przedszkolakami z Przedszkola Integracyjnego, z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej oraz  z podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 
w Koszalinie 
- w Filii Nr 12 prowadzono zajęcia z przedszkolakami z Przedszkola Integracyjnego 
 
2. Cykliczne spotkania prowadziło Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” z lekarzami 
specjalistami, rehabilitantami i ciekawymi ludźmi różnych profesji/pasji.  Klubowiczki odbywały 
spotkania z kobietami  krótko po operacji i udzielały zarówno psychologicznego jak                             
i praktycznego wsparcia. W Klubie udzielane były też porady telefoniczne podczas dyżurów 
członek Stowarzyszenia. Ponadto Klub prowadził indywidualne i grupowe w ramach zajęcia w 
ramach psychoterapii, sztuki origami , układania bukietów, oraz z zakresu sztuki aktorskiej.  

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań” prowadziło                 

- liczba spotkań 140 
(UM) 39 - - 

- liczba osób biorących udział 

3.208 
(KBP, UM, 

inni) 
 

 

437 

Nie da się 
wyodrębnić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBP 
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w 2020r. prowadziło zajęcia wolontariackie w „Kawiarence internetowej”. Spotkania te były  
bardzo popularne i są przeplatane warsztatami z ćwiczeń pamięci. Korzystali z nich zarówno 
osoby stowarzyszone, jak i inne osoby z Miasta. Ideą tych spotkań było nabycie umiejętności 
poruszania się w rzeczywistości wirtualnej, nabycie umiejętności tworzenia tekstów w systemie 
word,, swobodnego poruszania się w świecie informacji i wiadomości. 
 
4. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w ramach po-
wierzonych zadań koordynował i prowadził sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych oraz 
udzielał informacji o prawach i uprawnieniach tych osób oraz dostępnych formach pomocy, 
zarówno bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, jak i (w związku z COVID – 19) telefonicznie oraz 
e-mailowo. Tylko w styczniu i lutym uczestniczył na w spotkaniach z w organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Ważne informacje umieszczane były na 
stronie www.koszalin.pl oraz  www.bip.koszalin.pl w linku „Koszalin bez barier dla osób z nie-
pełnosprawnością”.  
W 2020r.  Pełnomocnik udzielił ponad 1500 informacji osobom niepełnosprawnym, członkom 
ich rodzin i organizacji pozarządowych oraz pracodawcom. 
Zgłaszano min.: 
- zapytania dotyczące ograniczeń i alternatywnych działań w związku z COVID - 26% 
- problemy dotyczące orzecznictwa ZUS i MZ w związku z ograniczeniami i zmianą przepisów                        
w związku z COVID - 19 (18%). 
- zapytania związane z otrzymaniem środków na uzupełnienie terapii/rehabilitacji w związku                     
z zamkniętymi placówkami wsparcia dziennego/ośrodkami/szkołami /przedszkolami 13% 
- prośby o udzielenie informacji w sprawie wsparcia poprzez pomoc innej osoby na rzecz osoby 
niepełnosprawnej, starszej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji i świadczenia uzupełniają-
cego dla osób niesanorzielnych (11%), 
- zapytania  w sprawie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (9%) 
- prośby o udzielenie informacji dotyczącej korzystania z ulg i uprawnień w związku z posiada-
nym stopniem i rodzajem niepełnosprawności  (8%), 
- brak możliwości dostępu do ramach rehabilitacji społecznej i trudności w otrzymaniu pracy    
(7 %),  
- problemy dotyczące miejsc postojowych w Mieście w związku z posiadaniem karty  parkin-
gowej (3%), 
- brak mieszkania  lub odpowiedniego mieszkania (3%), 
- inne (1%) 
 
5. Miasto ze swojego budżetu przeznaczyło środki finansowe na rzecz działań statutowych               
15 organizacji pozarządowych, które prowadziły spotkania swoich członków oraz ze 
specjalistami z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności wydało 203 000 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie da się 
wyodrębnić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto 

1.3.2. Prowadzenie działań skierowanych na integrację osób niepełnosprawnych                              
z mieszkańcami. 
 
Pracownice Filii Nr 8 KBP zawiązując nieformalną grupę wspólnie ze  Stowarzyszeniem  Osób 
Niepełnosprawnych IKAR stworzyły projekt „Zmalujmy w Bibliotece” w ramach Programu 
Społecznik na lata 2019-2021 (Program Marszałkowski).  

- liczba działań 
 

3 
(UM) 

4  
 
 
 

Nie podano 
 

 
 
- 

- liczba osób 
5.009 
(UM) 

1776 
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Realizowany od lutego 2020 Projekt miał na celu:  integrowanie i aktywizację czytelników, osób 
z niepełnosprawnościami, emerytów oraz społeczności lokalnych; wspólne poszukiwanie 
talentów i rozwijanie pasji twórczych;  stworzenie MiniGalerii oraz wspólnego miejsca spotkań           
i wystawiania rękodzieła lokalnych amatorów-artystów. Warsztaty adresowane były do 
mieszkańców Koszalina i okolic. 
 
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez instytucje pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe wspiera proces wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych. Prowadzone działania i programy dotyczą zarówno wsparcia finansowego 
jak i niematerialnego. Zauważa się, że osoby niepełnosprawne zwiększyły procentowy udział             
w ogóle beneficjentów MOPR, co może świadczyć o trwałości ich trudnej sytuacji, szczególnie 
w 2020 roku, kiedy wszyscy znaleźliśmy się w specyficznie trudnej sytuacji związanej                     
z COVID-19.  
W 2020r. osobom niepełnoprawnym, które nie mogły korzystać ze środowiskowego wsparcia     
w 2020r. dedykowany był program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym                     
w wyniku żywiołu oraz sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III. 
Program pozwolił dofinansować koszty domowej opieki tym osobom niepełnosprawnymi, które 
z powodu epidemii nie mogły korzystać ze zorganizowanych zajęć. O wypłatę 500 zł 
miesięcznie (na 3 do 5 miesięcy) mogły się starać nie tylko osoby niepełnosprawne posiadające 
aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także, w przypadku młodzieży 
posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia - ich 
opiekunowie. Z programu skorzystały niepełnosprawni podopieczni warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, 
pełnoletni uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz pełnoletni wychowankowie 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych. 
Łącznie złożono 638 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 577 wniosków na rzecz 275 osób 
niepełnosprawnych. Wypłacono środki  w wysokości 606 500 zł.  

W związku z sytuacją epidemiczną PFRON przygotował również Modułu IV ww. Programu, 
który był adresowany do samorządów, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą 
dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na rzecz Domu Pomocy 
Społecznej w Koszalinie pozyskano środki PFRON  w wysokości 44.710 zł, które w szczególności 
wydatkowano na zakup środków ochrony jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna, 
zakup  pościeli, ubrań, zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa 
sanitarnego w placówce na rzecz mieszkańców i kadry. 

Rozszerzeniem działania nw. Wypożyczalni rowerów było otworzenie w listopadzie 2019r. 
bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Pomocniczego (wózki manualne, chodziki i kule) w siedzibie 
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 204, 
która na prośbę Miasta zgodziła się to zadanie wykonywać. Wykonano 7 wypożyczeń na rzecz 6 
osób (istnieje również możliwość wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego przeciwodleżynowym 
materacem). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

606 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 710 
 
 
 
 
 
 
 

Nie da się 
wyodrębnić 
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1.3.3. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych we współpracy                       
z lokalnymi mediami. 
 
Koszalin od wielu lat tworzy pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych. Nie udałoby się to 
bez współpracy z lokalnymi mediami. Liderem mediów równych szans była Telewizja Kablowa 
Koszalin, która zaprezentowała największą różnorodność gatunkową i tematyczną oferty 
programowej oraz zapewniła jej obecność na antenach koszalińskich widzów. Nadawca 
zadeklarował również rozwój i doskonalenie w sposobie prezentacji, formie i zakresie tematyki 
dotyczącej osób niepełnosprawnych na swoich antenach. 
W programach TVP osoby niepełnosprawne były bohaterami audycji cyklicznych, 
rozrywkowych i artystycznych oraz wydarzeń sportowych i produkcji fabularnych. Wątki 
opowiadające o losach osób niepełnosprawnych wplatano w scenariusze najpopularniejszych 
seriali. Zaprezentowano 11 inicjatyw społecznych i 6 informacji poświęconych tematyce 
niepełnosprawności. Ponadto w lokalnych gazetach ukazało się wiele artykułów poświęconych 
tematyce osób niepełnosprawnych (brak danych dot. ilości). 
Duży wpływ w Mieście na tworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych ma 
również Radio Koszalin, które prowadzi cykliczne programy, zapraszając i rozmawiając z gośćmi 
o ich życiu, pasjach, osiągnięciach i doświadczeniach. W 2020r. emitowano min. programy pt. 
Wieczorne Spotkania – Zdrowie, Wieczorne spotkania - Przeciw wykluczeniu, Jest Sprawa, 
Radioportret, Audycje OPP, Tym żyje region, Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja, Sportowy 
weekend, Radio Koszalin na Dobry Dzień, Radiowy Klub Obieżyświata, Reportaż, Radio Koszalin 
Nocą. We wszystkich prezentowano wizerunki osób niepełnosprawnych.  

- liczba zdarzeń nagłaśnianych                   
w mediach 

14 
(UM) 

37 - - 

1.3.4. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej. 
 
W 2020 r. n rzecz dwóch organizacji pozarządowych przekazano środki w wysokości 29 300 zł.  
 

- liczba podmiotów korzystających 
ze wsparcia 

6 
(MOPR) 2 

29 300  PFRON liczba osób korzystających z 
dofinansowania 632 

(MOPR) 234 

1.3.5. Działanie roweru dla osób niepełnosprawnych oraz innych innowacyjnych form 
komunikacyjnych. 
 
Koszaliński Rower dla Osób Niepełnosprawnych wystartowała 26 maja 2018 r. Od Fundacji Eco 
Textil ze Skarżyska Kamiennej Miasto otrzymało 8 rowerów rehabilitacyjnych/trójkołowych            
o 3 wielkościach  dostosowanych do wzrostu dzieci, młodzieży i dorosłych. Z usług 
Wypożyczalni, która mieści się w SOSW przy ul. Rzecznej 5 skorzystało 20 osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Rowery były wypożyczane na dłuższy okres niż 2 tygodnie. 
Ponadto, Fundacja przekazała indywidualnej osobie niepełnosprawnej  jeden rower. W związku 
z Covid - 19 odbyły się jedynie 3 wypożyczenia. 

-  liczba rowerów 9 
(UM) 9 

 
1 600 

 
Fundacja                             
Eco Textil 

- liczba osób korzystających 

21 
(UM) 

3 

Cel szczegółowy 1.4. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym 
 
 

Działanie 

 
 

Wskaźniki 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

Poniesione wydatki  
 

Źródła 
finansowania 
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1.4.1. Podejmowanie działań na rzecz poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie 
przyczyn niepełnosprawności oraz na rzecz zdrowego stylu życia (np. kampanie 
informacyjne, profilaktyczne, inne). 
 
W 2020r. Urząd Miejski w Koszalinie zrealizował 3 bezpłatne programy profilaktyczne:   
 
- Program szczepień ochronnych przeciwko grypie, mający na celu zwalczanie zachorowalności 
na grypę wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka. Skierowany był do osób powyżej 65 roku 
życia, zamieszkałych  w Koszalinie. Łącznie w latach 2015-2019 zaszczepiono 21 710 osób, 
wydatkując z budżetu miasta kwotę 747 070 zł. Szczepienia oraz badanie w 2020 roku były 
realizowane w 12 NZOZ Miasta Koszalina. W 2020r. w ramach programu zaszczepiono 2 434 
osób. 
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 109 570,00 zł (ze środków Gminy Miasta Ko-
szalin). 
 
- Prelekcja „Zależność zdrowia seniorów od właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej”            
– Fundacja „Zdążyć z Miłością” przeprowadziła prelekcję dla seniorów dotyczącą właściwego 
odżywiania i aktywności fizycznej, mających wpływ na zdrowie seniorów. Podczas zajęć prze-
prowadzono pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz glukozy w surowicy krwi. 
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych (ze środków Fundacji „Zdążyć                      
z Miłością”). 
 
- Program szczepienia przeciwko zakażeniu rakiem szyjki macicy HPV. W 2020 roku zaszcze-
piono 256 dziewcząt (z rocznika 2007) drugą dawką szczepionki (szczepienia I dawka odbyły się 
w 2019r.). Szczepienie było realizowane przez NZOZ Rodzina przy ul. Lelewela 7. Zaszczepiona 
liczba dziewczynek (257) stanowiła 59,67% planowanej populacji. 
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 93 966,00 zł (ze środków Gminy Miasta Kosza-
lin).  
Ponadto Miasto prowadziło akcje/kampanie promocyjne o aktywności działalności koszaliń-
skich organizacji, kampanii informacyjnych na rzecz rozwoju wolontariatu: 
- kampania informacyjna na rzecz rozwoju wolontariatu i filantropii realizowana w formie 
warsztatów on-line dla studentów w październiku 2020r. przez Pracownię Samorzdową    
w ramach dotacji na Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Politechniką Kosza-
lińską. 
 
Z powodu pandemii zaplanowane działania dotyczące edukacji rodzin w zakresie zasad higieny, 
zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia tj. program „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” dziewczynek 
pomimo zaplanowanych środków w budżecie miasta nie zostały zrealizowane. 
 

W 2020 roku z związku z panującą pandemią i koniecznością zachowania najwyższych standar-
dów sanitarnych, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc nie realizował projektu „Biała 
sobota”.  

Specjalistyczny zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przeprowadził 1 bezpłatny program 

- liczba przeprowadzonych działań 

3 2 694 203 536 
 

Miasto 
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profilaktyczny: 

-  „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronowirusa SARS-CoV-
2 i Choroby COVID-19”. Projekt miał na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pan-
demii COVID-19, poprzez wdrożenie rozwiązań zidentyfikowanych w Zachodnioomorskim 
Programie Monitorowania i PrewencjiEpidemii Koronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 
Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej. 
Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki 
molekularnej (badanie wymazów z nosogardzieli) pozwolił określić jaki procent populacji prze-
był zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej , także pozwolił zidentyfikować 
osoby aktywne zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo 
objawowo. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020r. i będzie kontynuowany do marca 2021 
roku. Docelowo w programie weźmie udział 50 000 mieszkańców Koszalina, z grupy ryzyka, 
będących w wieku produkcyjnym. 

1.4.2. Realizacja działań kształtujących pozytywny stosunek do osób niepełnosprawnych. 
 
Sztandarowym działaniem kształtującym pozytywny stosunek do osób niepełnosprawnych były 
corocznie prowadzone akcje w szkołach w ramach Europejskiego Festiwalu Integracja Ty i Ja. 
Niestety w 2020 roku przyjęły one formę internetową. 
 
Inne planowane przez Miasto i organizacje pozarządowe imprezy/spotkania, w związku                          
z Covid -19, nie odbyły się. 
 

- liczba podjętych działań 2 1 - - 
- liczba uczniów objętych 
działaniami 

 
5.050 
(UM) 

 

- - - 

1.4.3. Upowszechnianie wolontariatu. 
 
Przeprowadzane w 2020 r. akcje propagowały wśród obywateli wiedzę z zakresu wolontariatu             
i upowszechniały ideę pracy wolontarystycznej. Wszystkie akcje realizowane były przez Stowa-
rzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie                          
i pozwoliły na wspieranie działań organizacji pozarządowych, zespołów i osób prywatnych 
działających na polu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, nieprzy-
stosowanych społecznie, wymagających wsparcia edukacyjnego, wykluczonych społecznie                  
i technologicznie poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez wolontariuszy Stowarzy-
szenia Koszalińskie Centrum Wolontariatu. 
Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy przyczynia się do zwiększania aktywności społecznej 
obywateli i tworzyło rozwiązania umożliwiające im podejmowanie działań w charakterze wolon-
tariuszy. Działanie realizowane było przez Stowarzyszenie Koszalińskie Centrum Wolontariatu  
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Celem zadania „PomagaMY!” było aktywizowanie 
mieszkańców Gminy Miasta Koszalin do działań wolontarystycznych poprzez: rozwijanie form 
pomocy wolontarystycznej i wolontariatu, propagowanie idei wolontariatu i obywatelskiego 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, organizacja i promowanie wolontariatu, integracja 
środowiska wolontariuszy. 
Promocja działań organizacji pozarządowych i wzmacnianie ich wizerunku przez Pracownię 
Pozarządową przyczynia się do wzrostu wiedzy mieszkańców Koszalina na temat działalności 
organizacji pozarządowych. Miasto Koszalin było partnerem realizowanych akcji tj.: kampanii 

-liczba podjętych działań 17 
(UM) 11 - - 

- liczba wspartych osób 536 
(UM) 

532 - - 

- liczba wolontariuszy 

275 
(UM) 344 - - 
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promocyjnych o aktywności działalności koszalińskich organizacji, kampanii informacyjnych na 
rzecz rozwoju wolontariatu, w tym spotkań informacyjnych. 
 
19 organizacji w tym dwa hospicja korzystały z pracy wolontariuszy. Łącznie z pomocy 
skorzystało  428 osób niepełnosprawnych. 
1.4.4.Kontynuowanie tworzenia i wspieranie funkcjonowania mieszkań chronionych, 
wspomaganych i treningowych i innych dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 
 
W 2020r. kontynuowano tworzenie i wspieranie funkcjonowania mieszkań chronionych, 
wspomaganych i treningowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 
- PSONI otworzyło jedno nowe  mieszkanie na ul. Hołdu Pruskiego. 
 

- liczba nowo powstałych 
mieszkań 

2 
(PSONI, 

Fundacja) 
2 Nie podano - 

- liczba osób korzystających                            
z mieszkań 

8 (UM) 
 

1 Nie podano - 

1.4.5. Tworzenie i wspierania nowych form pomocy, w tym instytucjonalnej na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
 
Nową formą pomocy, w tym instytucjonalnej na rzecz osób doświadczających kryzys 
psychiczny było rozpoczęcie przez Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie  
następujących działań: 
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków EFS utworzone zostało Centrum Koordynacji, które świadczy usługi ambulatoryjne, 
dzienne i doraźne. 
 
Centrum  realizuje pilotażowy program psychiatrycznej opieki środowiskowej - nad pacjentem 
w miejscu jego zamieszkania i aktywności. Pilotaż zaplanowano na okres 3 lat, a objęte są nim 
świadczenia zawarte w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, 
udzielane w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz w ramach pomocy 
doraźnej, z wyłączeniem leczenia uzależnień (od alkoholu, narkotyków innych substancji 
psychoaktywnych), świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej. 
Wyjście leczenia psychiatrycznego ze szpitala i przybliżenie terapii do pacjenta w jego 
środowisku, jest rozwiązaniem optymalnym i zgodnym ze światowymi standardami. Zadaniem 
centrum jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej: doraźnej, ambulatoryjnej, 
środowiskowej, dziennej i całodobowej, dlatego ośrodek dysponuje oddziałem ogólnym, 
poradnią zdrowia psychicznego, oddziałem leczenia środowiskowego (domowego) oraz 
oddziałem dziennym. 
Ponadto, w ramach Centrum w 2019r. 

1) utworzono całodobową infolinię dla mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego 
(tel. 94 712 55 55), 

2)  uruchomiono 14 Zespołów Mobilnych składających się z pracownika socjalnego 
i medycznego, które docierają do pacjentów w miejscu zamieszkania 

3) zorganizowaliśmy cztery mieszkania chronione, 
4) działają dwa Kluby Pacjenta, 
5) czynne jest Centrum Koordynacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. 
6) zorganizowano miejsca interwencyjne dla osób w kryzysie potrzebujących czasowej 

- liczba utworzonych podmiotów 2 
(UM) liczba - - 

- liczba osób z nich korzystająca 

100 
(MEDiSON) 

os. Nie podano UE 
Fundacja 
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izolacji (nie hospitalizacji).  

Całkowita wartość projektu wyniosła to koszt 18 461 113 zł, wysokość dofinansowania:                 
17 883 991 zł.  Za 2020r. nie wykazano wydanych środków. 
Cel szczegółowy 1.5.: Stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do codziennego funkcjonowania i uczestnictwa w życiu społecznym 

 
Działanie 

 
Wskaźniki 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

Poniesione wydatki  
 

Źródła 
finansowania 

1.5.1. Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
 
Z dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze każdego roku korzysta najwięcej osób. Głównie 
składane są wnioski na zakup łóżek rehabilitacyjnych, materacy, rowerów rehabilitacyjnych, 
pionizatorów, aparatów słuchowych, ortez, butów ortopedycznych i pieluchomajtek. W 2020r. 
przeznaczono na ten cel 401 200 zł na rzecz 246 osób niepełnosprawnych. 

- liczba złożonych wniosków 320 
(MOPR) 377 

401.200 

 
PFRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

FS 

- liczba osób korzystających ze 
wsparcia 

297 
(MOPR) 246 

1.5.2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,  
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 
Na dofinansowanie likwidacji barier technicznych oraz w komunikowaniu się rozpatrzono 56 
wniosków  w tym na łączną kwotę 157 800 zł. 

- liczba złożonych wniosków 39 
(MOPR) 47 

157 800 
 - liczba osób korzystających ze 

wsparcia 20 
(MOPR) 

 
56 
 

1.5.3. Dofinansowanie osobom głuchym usług tłumacza języka migowego. 
 
W 2020 r. nie zostały przyznane środki finansowe PFRON na realizację powyższego zadania (nie 
złożono wniosków). 

- liczba złożonych wniosków 0 
(MOPR) 

0 
0 
 - liczba osób korzystających ze 

wsparcia 
0 

(MOPR) 0 

1.5.4. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz podejmowanie działań 
nakierowanych na zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych. 
 
Dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jednak ograniczenia spowodowane COVID – 19 spowodowały rezygnację 
lub wstrzymanie się osób niepełnosprawnych od składania wniosków.  

- liczba złożonych wniosków 147 
(MOPR) 167 

58 600 - liczba osób niepełnosprawnych 
korzystających ze wsparcia 57 

(MOPR) 37 

1.5.5. Realizacja przez miasto i jednostki podległe oraz organizacje pozarządowe 
programów celowych PFRON i innych, skierowanych do środowiska osób 
niepełnosprawnych. 
 
Miasto złożyło 5 wniosków do PFRON i 1 do Urzędu Wojewódzkiego, zaś organizacje 
pozarządowe 6. Wszystkie projekty zostały opisane w innych działaniach powyżej i poniżej 
tabeli. 
Nowym działaniem, które Miasto podjęło w 2020 roku był program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej. W imieniu Gminy prowadziła go organizacja pozarządowa Spółdzielnia 
Socjalna „Opieka Ty i Ja” na podstawie ogłoszonego konkursu ofert. Opieką objęto 51 osób. 
Wykonano 1729 godzin usług asystenckich dla osób z orzeczeniem o znacznym                                   

- liczba złożonych wniosków 13 
(UM) 

11 
 
- 
 
 
 
 
 

51 552 

liczba osób korzystających ze 
wsparcia  

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

51 
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i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Usługi polegały na pomocy asystenta osobom ze 
znaczna i umiarkowaną niepełnosprawnością (niesamodzielnych) w: 

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce 
(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby 
zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 
finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.) 

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne 
 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji 
 załatwieniu spraw urzędowych 
 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami, 
 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

Na prowadzenie zadania (od 1 lipca do 31 grudnia 2020r.) wydatkowano środki FS w kwocie                   
51 552 zł. 
1.5.6. Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie liczby miejsc w warsztatach 
terapii zajęciowych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz w innych formach rehabilitacji 
społecznej. 
 
MOPR sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 przy 
ul. Budowniczych 6 w Koszalinie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 przy ul. Wyspiańskiego 
4 w Koszalinie, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                               
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.  
W 2020 roku z terapii zajęciowej w Warsztatach korzystały 124 osoby niepełnosprawne                            
z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, w tym w:  
- WTZ Nr 1, ul. Budowniczych 6 - 60 osób, 
- WTZ Nr 2, ul. Wyspiańskiego 4 - 64 osoby.  
Ze względu na pandemię COVID -19 działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej była zawieszona 
w okresach: od 12 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku oraz od 24 października 2020r. do 31 
grudnia 2021r. 
Na WTZ w 2020r. wydano łącznie 2 826 900 zł, z PFRON 2 541 500 zł, z budżetu Miasta 282 400 
zł.  
W Koszalinie istnieją również inne formy wsparcia dziennego na rzecz osób niepełnosprawnych: 
- trzy ośrodki wsparcia dziennego - środowiskowe domy samopomocy: jeden prowadzony 
przez PSONI - tu realizowany jest również rządowy program „Za życiem (40 osób – 978 573 zł) 
oraz dwa prowadzone przez Fundację na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nowe 
Życie” w Koszalinie (55 osób – 1 134 610 zł), środki pochodziły z budżetu Wojewody 
Zachodniopomorskiego i MPRiPS. 
 

 - PSONI prowadzi program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program PFRON jest rozwiązaniem, które 
sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz 
osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zaję-
ciowej. Wsparciem objęto 9 osób niepełnosprawnych (48 581 zł). 
 
Ponadto PSONI prowadzi projekty: 

- ilość form wsparcia 4 
UM) liczba 

 
6 731 375 

UE 
PFRON 

Wojewoda 
Urząd Miejski 

Starostwo 

- liczba osób korzystających z 
rehabilitacji 

322 
(UM) 

257 
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a) „Zespół Mieszkalnictwa Treningowego i Wspomaganego”. Placówka działa od 06.03.2017r.                  
z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie. W ramach placówki działają 3 mieszkania: 
- Mieszkanie treningowe nr 1 przy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie, 
- Mieszkanie treningowe nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie, 
- Mieszkanie wspomagane przy ul. Piłsudskiego 18/5 w Koszalinie, 
- Mieszkania na ul. Hołdu Pruskiego 18/6.  
Priorytetowym celem działalności ZMTiW jest umożliwianie osiągnięcia jak najwyższego po-
ziomu autonomii i niezależności życiowej 50 ONI w wieku 20 - 55 lat niepełnosprawnych inte-
lektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Ta 
forma wsparcia jest alternatywą dla instytucjonalnych form opieki funkcjonujących w Polsce. 
Działaniami placówki objęte były dwie grupy ONI: I gr. ONI podzielona na 5/6-osobowe grupy, 
trenujący zamiennie w 3 mieszkaniach treningowych w systemie 6 lub 14 dniowym oraz  II gr. 
ONI, w grupach po 5 osób w 2 mieszkaniach wspomaganych systemie treningów ciągłych. Obie 
grupy ONI realizowały szczegółowe treningi o zróżnicowanym stopniu zaawansowania: trening 
gospodarczy, trening finansowy, trening kulinarny, trening czystości, trening organizacji czasu 
wolnego, trening aktywności prospołecznej. Dla obu grup uczestników opracowano IPD.I grupy 
dodatkowo realizowała trening rozwoju osobistego. Realizowano pośrednie wsparcie ONI dla 
rodziców/opiekunów prawnych ONI w postaci indywidualnego wsparcia psychologicznego. 
W 2020r. wykorzystano środki z UE - 1.213.555 zł, od Wojewody Zachodniopomorskiego              
142 682 zł na rzecz 29 osób. 
b) “Decyzja + Doświadczenie = Autonomia” wykorzystano środki finansowe PFRON - 386 474 
zł na rzecz 25 osób. 
Cel szczegółowy 1.6.: Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym 

 
Działanie 

 
Wskaźniki 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki  

 

 
Źródła 

finansowania 

1.6.1. Wzmocnienie działań asystenta w codziennym funkcjonowaniu osoby 
niepełnosprawnej. 
 
Wzmocnieniem pracy asystenta w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej 
zajmowała się w 2020 roku Politechnika Koszalińska wspierając 2 studentów dwoma 
asystentami dydaktycznymi. Ponadto prowadzono program „Asystent osobisty osoby 
Niepełnosprawnej”, który został opisany w p. 1.5.5. 

- liczba asystentów osób niepełno-
sprawnych 

21(PK, 
Caritas) 

7 
 

- - 
- liczba osób korzystających ze 
wsparcia 

38 
(PK. 

Opieka Ty i 
Ja) 

53 

1.6.2. Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,               
w tym  z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane przez 
MOPR, mają na celu uczenie oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych                           
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia lub 
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz 
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.  

- liczba osób korzystających ze 
wsparcia 

28 
(MOPR) 18 

91 300 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewoda 
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W roku 2020 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
objęto 20 osób. Usługi świadczone były przez Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Autystycznym z siedzibą w Koszalinie ul. Morskiej 2 na podstawie umowy zawartej w wyniku 
udzielenia zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138 o ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
ustalano na podstawie tabeli odpłatności zawartej w Rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Koszt jednej roboczogodziny ww. usług wyniósł 60,00 zł. W 2020r. na specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 91 300 zł. Środki 
pochodziły z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. 
1.6.3. Otworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego i całodobowego dla 
osób chorujących z powodu otępienia. 
 
W roku 2020 nie otworzono placówki wsparcia dziennego i całodobowego dla osób chorują-
cych z powodu otępienia. Utworzono natomiast, w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ 
na lata 2015-2020” Edycja 2020r. Klub Seniora+. Jest on usytuowany jest w miejscu dostępnym 
dla seniorów, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się przy ulicy  
Łużyckiej 32 w Koszalinie. Uchwałą Nr XVIII/338/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia                   
28 maja 2020r. klub został połączony z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszali-
nie. Z usług Klubu w 2021 roku skorzysta 20 seniorów, mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 
60 lat. Celem działalności Klubu „Senior+” jest: 

- wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, 
- działania samopomocowe na rzecz innych seniorów, 
- przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, 
- pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, 
- aktywizacja osób starszych w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości 
ich życia, 
- pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, 
- odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzanie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych, towarzyskich. 
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym:  185 407,63 zł (w tym : 147 408 zł – Budżet 
Państwa - Program Wieloletni „Senior na lata 2015-2020, budżet gminy: 38 000 zł). 

- liczba osób objętych pomocą 

0 
(UM) 0 147 408 

38 000 
MRPiPS 
Miasto 

1.6.4.Otworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia pobytu czasowego dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Wsparciem w zakresie pobytu czasowego osób niepełnosprawnych zajmuje się DPS. Osoby 
niepełnosprawne w przypadkach losowych w 2020r. korzystały ze wsparcia czasowego                      
z ewentualną możliwością przedłużenia. 

- liczba placówek 1 
(UM) 1 - - 

- liczba osób korzystających z 
takiego rodzaju wsparcia 8 

(DPS) 10 - - 

1.6.5. Zwiększenie miejsc w zakładzie opiekuńczo - leczniczym. 
 
Poprzez budowę Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym 
Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie stworzonych zostanie łącznie 47 miejsc łóżkowych 

- liczba osób objętych opieką 
82 

(SZGiChP) 
47 Brak danych EFS, BP, 

SZGiChP 
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w pokojach jedno i trzyosobowych, co podniesie jakość i dostępność usług z zakresu ochrony 
zdrowia i wpisze się w priorytety potrzeb w zakresie długofalowej polityki senioralnej.  
Efektem realizacji projektu będzie nowoczesne centrum, które przyczyni się do usprawnienia 
funkcjonowania opieki długoterminowej w naszej części województwa.  Obecnie istnieje 12 
placówek świadczących opiekę długoterminową. Stwierdza się niewystarczającą dostępność 
świadczeń w ramach opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych w subregionie 
koszalińskim. Przeniesienie ZPO do nowego obiektu połączonego łącznikiem z istniejącym 
budynkiem SZGiCHP zapewni profesjonalną opiekę pacjentom w różnym wieku, z dużymi 
dysfunkcjami narządu ruchu oraz tym, którzy w realizacji swych podstawowych potrzeb są 
całkowicie uzależnieni od osób trzecich. Personel zakładu edukuje pacjenta i rodzinę, 
przygotowuje do samoopieki i samopielęgnacji, pomaga w adaptacji do sytuacji zmienionej              
w wyniku choroby. W ZPO przebywają pacjenci z zasadniczo zakończonym procesem leczenia, 
a kluczowym zadaniem pozostaje intensywna opieka długoterminowa specjalistyczna. 
Powyższa inwestycja powstanie  do 30.09.2022 roku. 
W roku 2020 zakończył się etap projektowania, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęły 
się prace ziemne, fundamentowe. 
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: brak danych (80% Europejski Fundusz Rozwoju 
Lokalnego, 10% Budżet państwa, 10% wkład własny). 
 
1.6.6. Korzystanie przez osoby niepełnosprawne ze wsparcia całodobowego w domach 
pomocy społecznej. 
 
Na dzień 31.12.2020 r. w domach pomocy społecznej poza Koszalinem umieszczonych było 
135 osób, natomiast w ciągu całego roku były to 163 osoby. W Domu Pomocy Społecznej 
„Zielony Taras” w Koszalinie umieszczonych było 85 osób, natomiast w ciągu całego roku było 
to 114 osób, w tym 10 osób skorzystało z możliwości pobytu czasowego.  
 
Wpływy z tytułu opłaty rodzin za mieszkańców DPS Koszalin wyniosły w 2018 r. – 201 800 zł                        
w 2019 r. – 206 100 zł, zaś w 2020 r. – 134 100 zł. 
 
Łączny koszt utrzymania w 2020 r. wyniósł 6 199 507 zł.  
 

- liczba złożonych wniosków 184 
(MOPR) 119 

 
6 059 094 
140 413 

Miasto 
MRPiPS 

- ilość wydanych decyzji 102 
(MOPR) 84 

- liczba osób oczekujących na 
wsparcie całodobowe 

36 
(MOPR) 50 

- liczba mieszkańców Koszalina 
korzystających z opieki  
w Koszalinie i poza miastem 284 

(MOPR) 277 
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3.2. Cel operacyjny 2.: Rehabilitacja zawodowa i przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych 
 

Cel szczegółowy 2.1. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym dokonywania wyboru kierunku rozwoju zawodowego, zgodnego z ich wiedzą                                     
i możliwościami. 

 
Działanie 

 
Wskaźniki 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki  

 

 
Źródła 

finansowania 

2.1.1. Współpraca szkół z pracodawcami  i szkołami wyższymi, w celu  dokonania wyboru 
kierunku dalszej nauki dostosowanej do zainteresowań i predyspozycji fizycznych                               
i intelektualnych osób niepełnosprawnych do nauki zawodu. 
 
Współpraca pracodawców ze szkołami i szkołami wyższymi miała na celu  pomoc                                                  
w dokonaniu wyboru kierunku dalszej nauki dostosowanej do zainteresowań i predyspozycji 
fizycznych i intelektualnych uczniów/ słuchaczy w tym osób niepełnosprawnych do nauki 
zawodu. W 2020r. współpracowało 6 szkół, zawiązano 46 porozumień.  

 - liczba współpracujących 
szkół 

5 
(UM-PIK) 

 
6 -  - 

- liczba przeprowadzonych 
lekcji/pogadanek itp. 

 
12 

 (UM-E) 
 
 

14 - - 

2.1.2. Realizacja  zadań oświatowych i rozszerzanie szkolnictwa zawodowego oraz innych 
form przygotowania pod względem min. potrzeb osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 
 
Rozszerzanie szkolnictwa zawodowego oraz innych form przygotowania pod względem min. 
potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności była prowadzona z ZS Nr 2, 8 i 12. 
 

 - liczba szkół / ośrodków / 
uczelni i innych form 
przygotowania zawodowego 
kształcących wychowanków, 
uczniów, studentów / 
słuchaczy, w tym 
niepełnosprawnych 

3 
 (UM-E) 2  - - 

- liczba kierunków i osób, w 
tym osób niepełnosprawnych 
przygotowujących się do 
zawodu (w ramach 
odbywanych praktyk, kursów, 
szkoleń) 

3 
(UM-E) 2 - - 

2.1.3. Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i urządzenia 
poprawiające codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz usprawniające 
proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
W roku sprawozdawczym doposażono 9 placówek oświatowych (integracyjne i specjalne)                                       
w pomoce dydaktyczne, sprzęt i urządzenia poprawiające codzienne funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych a tym samym  usprawniono proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

- liczba doposażonych 
placówek oświatowych 

5 
(UM-E) 9 

 Nie da się 
wyodrębnić  - 

2.1.4. Prowadzenie kampanii społecznych i innych działań promujących ideę edukacji 
włączającej rozumianej jako umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami nauki wraz 
ze sprawnymi rówieśnikami, na docenianiu i wspieraniu uczniów oraz dostosowaniu 
szkół do uczniów o zróżnicowanych potrzebach. 
 

 - liczba przeprowadzonych 
kampanii i innych działań 

19 
(UM-E) 

 
7  - - 

- liczba klas/szkół 
prowadzących edukację 

44 
(UM-E) 

45 - - 
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Na każdym etapie szkolnictwa prowadzi się spotkania i kampanie zapraszające uczniów 
niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. W ten sposób umożliwia się uczniom                    
z niepełnosprawnościami naukę wraz ze sprawnymi rówieśnikami, na docenianiu i wspieraniu 
uczniów oraz dostosowaniu bazy szkolnej do potrzeb uczniów o zróżnicowanych potrzebach. 
Niestety w 2020r. ten proces był znacznie ograniczony przez pandemię.  

włączającą 

2.1.5. Udzielanie porad. i informacji zawodowych osobom niepełnosprawnym w ramach 
poradnictwa indywidualnego i grupowego. 
 
PUP udzielał porad i informacji zawodowych osobom niepełnosprawnym w ramach 
poradnictwa indywidualnego i grupowego. 

- liczba instytucji i innych 
podmiotów prowadzących 
poradnictwo zawodowe 

1 
(PUP) 1 - - 

- liczba osób objętych 
wsparciem w ramach 
poradnictwa zawodowego 

61 
(PUP) 62 - - 

2.1.6. Prowadzenie rozmów doradczych w celu opracowywania Indywidualnych Planów 
Działania (IDP), uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych oraz możliwe do 
zastosowania formy wsparcia. 
 
PUP prowadził rozmowy doradcze w celu opracowywania Indywidualnych Planów Działania 
(IDP), uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych oraz możliwych do zastosowania 
formy wsparcia. W ramach tych działań osoby niepełnosprawne otrzymywały skierowanie do 
pracy, stażu i prac społecznie użytecznych oraz szkoleń. 

- liczba instytucji                          
i innych podmiotów 
wykonujących IPD 

1 
(PUP) 

 
1 - - 

- liczba osób dla których 
wykonano IPD 281 

(PUP) 249 - - 

2.1.7. Organizowanie warsztatów, szkoleń i konkursów aktywizujących oraz 
motywujących osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia. 
 
Organizowanie warsztatów, szkoleń i konkursów aktywizujących  oraz motywujących osoby 
niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia. 

- liczba przeprowadzonych 
warsztatów, szkoleń i 
konkursów 

2 
(PUP) 

2  
 

6 899 

 
 

PUP 
 - liczba wspartych osób 2 

(PUP) 
2 

Cel szczegółowy 2.2. Tworzenie możliwości optymalnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy 
 

 
Działanie 

 
Wskaźniki 

Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki  

 

 
Źródła 

finansowania 

2.2.1. Prowadzenie działań, mających na celu zmianę postrzegania przez osoby 
niepełnosprawne swoich możliwości oraz szans na podjęcie zatrudnienia, a tym samym 
wpływających na wzrost ich  samooceny. 
 
W ramach realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego                           
w koszalińskich szkołach (podstawowych, średnich)  internetowo prowadzono pogadanki 
mające na celu zmianę postrzegania przez uczniów w tym z niepełnosprawnością  swoich 
możliwości, wzmocnienie poczucia sprawstwa, wzrost poczucia własnej wartości. Pogadanki 
prowadzone są w ramach godzin dydaktycznych.  Wskaźnika tego nie można było jednak 
wykazać, ponieważ nie wszystkie szkoły podały ich liczbę, zaś wszystkie prowadziły działanie. 

liczba pogadanek / spotkań / 
szkoleń / konferencji itp. 

- 
(PUP, 

UM-E) 
- - - 

2.2.2. Dostosowywanie kierunków szkolnictwa zawodowego, średniego  i wyższego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy oraz rozwijanie nowych form przygotowania 
zawodowego. 

liczba nowo powstałych 
kierunków nauki/szkoleń / 
praktyk 

3 
(PK,WSZ) 

3 (UM-E szkoły 

0 
(PK,WSZ) 
1(E-UM) 

- - 
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W 2019r. w szkołach publicznych zostało wdrożone kształcenie w ramach  nowego zawodu: 
technik rachunkowości  w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. 

niepubliczne) 

2.2.3. Prowadzenie działalności w kierunku  dofinansowanie zatrudnienia i szkolenia 
asystenta wspierającego pracownika niepełnosprawnego w miejscu pracy. 
 
W 2020r. nie prowadzono działania w kierunku  dofinansowania zatrudnienia i szkolenia 
asystenta wspierającego pracownika niepełnosprawnego w miejscu pracy. 

- liczba pracodawców 
korzystających z usług 
asystentów 

0 
(PIK) 

0 - - 

- liczba osób korzystających z 
usługi asystenta 

0 
(PIK) 0 - - 

2.2.4. Prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
Na dzień 31.12.2020 r. w ewidencji PUP w Koszalinie zarejestrowanych było  232 osoby 
niepełnosprawne bezrobotne oraz 35 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. W  2020r. 
doradca klienta nawiązał z osobami niepełnosprawnymi 785 kontaktów w zakresie usług 
pośrednictwa pracy.. Do czasu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii spowodowanej COVID-19 
aktywizacja bezrobotnych i poszukujących pracy była prowadzona głównie w formie 
bezpośrednich kontaktów osób niepełnosprawnych z doradcą klienta PUP. Po ogłoszeniu stanu 
epidemii COVID-19, osobiste kontakty zostały bardzo mocno ograniczone i w przeważającej 
części były one utrzymywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) oraz 
w formie telefonicznej. 

- liczba osób, która została 
objęta działaniami 
pośrednictwa pracy 

258 
(PUP) 261 

Usługa pośrednictwa 
pracy realizowana 
jest w ramach 
podstawowej 
działalności PUP 

 

PUP-FP 

2.2.5. Wspieranie przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych. 

W zakresie wspierania przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych w roku 2020 nie 
wpłynął do UM żaden wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

PUP udzielił ww. wsparcia jednej osobie  niepełnosprawnej. Osoba ta otrzymała jednorazową 
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach poddziałania 1.1.1 PO WER 

- liczba osób, którym 
udzielono  dotacji na 
działalność  gospodarczą 0 

 (UM) 
 

14 
(PUP) 

0 
 
1 

 
0 
 

8.364 
 

 
UM – PFRON 
 
PUP -  EFS            
PO WER 

2.2.6. Wspieranie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywizacji zawodowej. 
 
W 2020 r.  jedna osoba niepełnosprawna odbyła staż na  stanowisku asystent do spraw 
sprzedaży. 
 
W 2020 r. prace społeczno-użyteczne wykonywało 10 osób niepełnosprawnych. Najczęściej 
były to stanowiska nie wymagające kwalifikacji oraz szczególnych umiejętności w ramach, 
których uczestnicy PSU wykonywali proste prace pomocnicze oraz porządkowe. 
 
 
W 2020 r.  pięć osób niepełnosprawnych podjęło subsydiowane zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych. 

- liczba osób skierowanych na 
staż 

14 
(PUP) 

1 
(FAR) 

1 8.364 
PUP -  EFS            
PO WER 
 

liczba osób skierowanych do 
odbycia prac społecznie 
użytecznych 

17(PUP) 
 

10 
 

13.021 
 

PUP -FP 

liczba osób, które uzyskały 
wsparcie w podnoszeniu 
kwalifikacji 

2(PUP) - - - 

Liczba osób, które zostały 
skierowane do odbycia prac 
interwencyjnych 

11(PUP) 5 21.219 
PUP-EFS 
RPOWZ 

Liczba osób, które zostały 
skierowane do pracy w ramach 1 (PUP) - - - 
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robót publicznych 

2.2.7. Udzielanie wsparcia towarzyszącego osobom niepełnosprawnym. 
 
Udzielone przez PUP niepełnosprawnym osobom bezrobotnym wsparcie w tym zakresie 
dotyczyło zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. 

- liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 

3(PUP) 2 1.130 
PUP- FP 
 

2.2.8. Realizacja projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
mających na celu ułatwienie odnalezienia się na rynku pracy. 
 
Programy/projekty PUP w Koszalinie w: 
-  współfinansowany ze środków EFS Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 
2014-2020); 
- współfinansowany ze środków EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ). 
 
Poniesiony w 2020r. koszt na aktywizacje osób niepełnosprawnych wyniósł: 21.219 zł                              
w ramach realizacji programu  (RPOWZ) i 33.293 zł. w ramach realizacji programu (PO WER.) 
Wkład własny poniesiony przez PUP w związku z realizacją tych programów pochodził ze 
środków Funduszu Pracy. 
W ZS Nr 12 realizowany był projekt: ”Moją perspektywą zawód”, w ramach którego uczniowie 
przechodzili szkolenia z zakresu gastronomii. 

- liczba instytucji/organizacji 
pozarządowych realizujących 
programy 

3 liczba - - 

- ilość projektów 4 (PUP) liczba   
–  liczba osób objętych 
wsparciem 

23 (PUP) 
 
 
 
 
 
 
 

17 (ZS 12) 
 
 

7 (PUP) 
 
 
 
 

 
 
 
4 (ZS12) 

 
 

54.513 
 
 
 
 
 
 

Nie podano 
 
 

PUP – EFS 
POWER i RPO 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 Cel szczegółowy 2.3. Pobudzanie aktywności pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

Działanie 
 

Wskaźniki 
Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki  

 

 
Źródła 

finansowania 

2.3.1.Prowadzenie działań, mających na celu zmianę postaw pracodawców wobec 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
W dniu 26.02.2020r. PUP uczestniczył w 18 Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy 
AutoStore Job Fair 2020. Na tej imprezie urząd posiadał własne cieszące się dużym 
zainteresowaniem stoisko wystawienniczo-informacyjne. Ponadto pracownicy PUP uczestniczyli 
w debacie pracowników i pracodawców poświęconej tematowi wypracowania zasad skutecznej 
aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
W ramach tej dyskusji, rozważano problematykę rynku pracy osób niepełnosprawnych, ich 
aktywność zawodową oraz możliwości rozwoju tego typu inicjatyw. Dla uczestniczących w tym 
panelu pracowników PUP była to doskonała okazja do promowania wśród pracodawców 
korzyści wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pracownicy PUP 
przedstawiali zainteresowanym uczestnikom tego wydarzenia podstawowe formy aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, możliwe do otrzymania z PUP formy wsparcia 
finansowego na rzecz ich zatrudnienia oraz zasady współpracy z pracodawcami. 
Doradca klienta, zajmujący się obsługą osób niepełnosprawnych, w 2020 r. kontynuował 
aktywizację osób niepełnosprawnych w oparciu o opracowaną w 2018r. autorską metodą 

- ilość podjętych działań 

187 85 

Forma bezkosztowa 
uczestnictwo                      
w Targach oraz 
realizacja usługi 
pośrednictwa pracy 
odbywa się                          
w ramach 
podstawowej 
działalności PUP 

- 
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aktywizacji. W podejmowanych działaniach, mających na celu aktywizację osób 
niepełnosprawnych, w pierwszym etapie przeprowadzanej porady doradca ustalał ze swoimi 
klientami listę zawodów oraz potencjalnych pracodawców, u których poszukująca pracy osoba 
niepełnosprawna chciałaby i mogłaby zostać zatrudniona. W kolejnym etapie doradca PUP 
nawiązywał indywidualny kontakt z pracodawcą w celu przedstawienia zarówno profilu 
potencjalnego kandydata do pracy, jak również możliwości wsparcia jego zatrudnienia przez 
Urząd Pracy. Wynikiem tych działań było doprowadzenie do indywidualnych spotkań 
kandydatów z pracodawcami, co w wielu przypadkach owocowało zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych. Ten  sposób aktywizacji osób niepełnosprawnych został bardzo mocno 
ograniczony w wyniku ogłoszenia od miesiąca marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z 
powyższym przez pozostałą część roku kontakty doradcy klienta z osobami niepełnosprawnymi 
oraz pracodawcami  przeważającej ich części były utrzymywane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz w formie telefonicznej. 
2.3.2. Realizacja konkursu służącego prowadzeniu dobrych praktyk w zakresie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
W 2019 roku nie przeprowadzono konkursu służącego prowadzeniu dobrych praktyk 
w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

– liczba pracodawców 
biorących udział w konkursie 

0 (PUP,UM) 0 Nie dot. Nie dot. 

2.3.3. Organizowanie giełd pracy skierowanych do absolwentów szkół, bezrobotnych                            
i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych. 
 
W związku z ogłoszeniem od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 pracodawcy w 2020 r.  nie byli 
zainteresowani prowadzeniem rekrutacji pracowników na wakujące miejsca zatrudnienia                     
w formie giełd pracy. 
Natomiast w  ramach działań wspierających pracodawców, decyzją Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej od miesiąca marca 2020 r. na urzędy pracy zostały nałożone dodatkowe 
zadania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii. Zadania te polegały na 
udzielaniu wsparcia finansowego przeznaczonego na funkcjonowanie przedsiębiorców i innych 
uprawnionych podmiotów oraz dofinansowaniu wynagrodzeń w celu utrzymania istniejących 
miejsc pracy. 
Docelowe grupy, którym w 2020 r. tut. Urząd udzielił wsparcia stanowili: 

 pracownicy podmiotów, którym PUP wypłacał dofinansowanie do wynagrodzenia 
(wraz z pochodnymi), 

 osoby fizyczne, które otrzymały dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

 mikroprzesiębiorcy i organizacje pozarządowe, którym PUP  udzielał jednorazowej 
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub 
statutowej. 

W ramach dwóch pierwszych zadań PUP wydatkował łącznie  kwotę 17.453,1 tys. zł, co 
pozwoliło objąć wsparciem 3096 osób. 
W ramach trzeciego zadania PUP wydatkował kwotę 49.084,5 tys. zł co przełożyło się na 
udzielenie 9.857 jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

– liczba zorganizowanych giełd 2 (PUP) 2 Nie dot. Nie dot. 
- liczba osób korzystających z 
tej formy wsparcia 

14 (PUP) - - - 
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działalności gospodarczej lub statutowej 

2.3.4. Prowadzenie pośrednictwa pracy w zakresie współpracy z pracodawcami w celu 
pozyskiwania ofert zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 
 
W 2020 r. PUP w Koszalinie wspierał przedsiębiorców i pracodawców w tworzeniu nowych 
miejsc pracy oraz pozyskiwaniu pracowników.  W tym zakresie przyjmowane były do realizacji                  
i upowszechnienia oferty aktywizacji zawodowej. Ogółem w 2020 r. przyjęto 6237 ofert pracy, 
staży oraz prac społecznie użytecznych, w tym 121 ofert zatrudnienia dedykowanych dla osób 
niepełnosprawnych. Pozyskane od pracodawców  w 2020 r. oferty do połowy m-ca marca 2020 
r. były kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy przede wszystkim za pomocą 
indywidualnych skierowań wydawanych bezpośrednio podczas wizyty bezrobotnego                           
w urzędzie.  Po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, osobiste kontakty doradcy klienta                          
z osobami bezrobotnymi zostały bardzo mocno ograniczone i w przeważającej części były one 
utrzymywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) oraz w formie 
telefonicznej. 

– liczba ofert zatrudnienia 
przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych 

177 (PUP) 121 Nie dot. Nie dot. 

 Cel szczegółowy 2.4. Wspieranie pracodawców w tworzeniu stanowisk pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Działanie 
 

Wskaźniki 
Wartość 
bazowa  

wskaźnika 
(2018) 

Rok 
sprawo 
zdawczy 
(2020) 

 
Poniesione wydatki  

 

 
Źródła 

finansowania 

 2.4.1. Kontynuacja tworzenia przez miasto lokalnej bazy pracodawców, tym ze 
szczególnym uwzględnieniem zatrudniających / chcących zatrudniać osoby 
niepełnosprawne. 
Urząd Miejski tworzy Katalog pracodawców z opisaną charakterystyka firm z różnych branż                 
i sektorów. Oprócz opisu profilu działalności i struktury zatrudnienia konkretnego 
przedsiębiorstwa, znajdują się w nim np. informacje o najczęściej poszukiwanych pracownikach 
i możliwości ich zawodowego rozwoju. Wielu pracodawców zamieściło także wiadomości                    
o chętnie widzianych kompetencjach i innych oczekiwaniach wobec przyszłych pracowników. 
Wiadomości zostały przedstawione w czytelny i spójny sposób, umożliwiając w krótkim czasie 
zapoznanie się z wieloma koszalińskimi pracodawcami. Z katalogu korzystają również osoby 
niepełnosprawne i są przez wymienionych w nim pracodawców zatrudniane. Niestety tylko 47 
przedsiębiorców zgłosiło się do zaprezentowania swojej firmy. Są to jednak pracodawcy 
najaktywniejsi współpracujący z Miastem na wielu płaszczyznach, m.in. zatrudniający osoby 
niepełnosprawne. 
Brak jest możliwości podania wskaźnika dotyczącego liczby podmiotów gospodarczych (źró-
dło: GUS) gdyż nie opublikowano jeszcze danych na dzień sprawozdawczy, tj. 31.12.2020 r. 
Na koniec 2019 r. były 17.553 podmioty gospodarcze w tym 1367 spółek handlowych   (w tym 
171 spółki z udziałem kapitału zagranicznego) 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata w województwie zachod-
niopomorskim w 2019 r. wyniósł 17,2%. 
 
 

- liczba zakładów pracy, w tym 
zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne 

brak 
możliwości 

wyodrębnienia 
danych 

(UM-PIK) 
 

Brak 
danych 

- - 
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 2.4.2. Kontynuacja i tworzenie nowych form wsparcia na rzecz lokalnych 
przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 
 
Miasto tworzy formy wsparcia na rzecz lokalnych przedsiębiorców zatrudniających min. osoby 
niepełnosprawne. Na podstawie uchwały Nr XLV/1660/201014 Rady Miejskiej w Koszalinie                    
z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.                                   
W 2018 r. z podatku od nieruchomości zwolniono przedsiębiorców fizycznych i prawnych na 
podstawie uchwały Nr IX / 133 / 2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2003r.                     
w sprawie  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  (17). Uchwała straciła moc 
31.12.2020r. 

- liczba pracodawców korzy-
stających ze zwolnień w po-
datkach lokalnych, w tym 
zatrudniających osoby niepeł-
nosprawne 

 
17(UM-FK) 

 
21 - - 

- liczba pracodawców prowa-
dzących działalność gospodar-
czą  w SSE, w tym zatrudniają-
cych osoby niepełnosprawne 

34 
nie prowadzi 

się takich 
badań 

(UM- PIK) 

41 
(tereny 
zakupiły 
52 firmy) 

 

- - 

2.4.3. Tworzenie odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej. 
 
W ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON (algorytm)            
w roku 2020 utworzono 5 stanowisk pracy na rzecz  pracodawców (199 000 zł) w zawodach:                  
pracownik ochrony, pomoc kucharza, handlowiec, operator wózka widłowego, mechanik 
wózków widłowych. 

- liczba utworzonych stanowisk 
pracy (działalności 
gospodarczych)  

20(UM-PIK) 

 
5 
 199.000 

 
 

PFRON 
 

 

2.4.4. Wspieranie tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez 
prowadzenie zatrudnienia subsydiowanego. 
 
Pracodawcy skorzystali ze wsparcia w  tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
poprzez prowadzenie zatrudnienia subsydiowanego, które  w 2020 r. polegało na zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych w ramach prac interwencyjnych. 

- liczba osób, które uzyskały 
zatrudnienie  w ramach 
wsparcia finansowego 
udzielonego pracodawcom 15(PUP) 

 
 
 
5 

 
 

21.219 
PUP-EFS 
RPOWZ 
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Podsumowanie 
 
Osoby niepełnosprawne istnieją we wszystkich częściach świata i we wszystkich warstwach społecznych. Ich liczba w Koszalinie jest znacząca. Zarówno przyczyny jak                
i skutki niepełnosprawności są zróżnicowane.  Różnice  te  wynikają  z  różnych przyczyn i odmiennych rozwiązań podejmowanych przez różne osoby i ich możliwości 
wewnętrzne i zewnętrzne.  
 
Problem niepełnosprawności przestał być w Koszalinie swoistym „tabu”, przestaje być wstydliwą częścią związaną ze schematem idealnego, społeczeństwa. 
Niepełnosprawność przestaje być postrzegana jako problem społeczny do rozwiązania, a zaczyna funkcjonować jako obszar wielu skorelowanych działań oraz 
stanowi pole, które  jak gąbka chłonie wszelkie sposoby i inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu szerokiej grupy osób z niepełną 
sprawnością.  
 
Ponadto, niepełnosprawność jest zjawiskiem, które dotyka nie tylko ludzi starszych,  pojawia się często w życiu ludzi młodych, nie wyłączając i nie oszczędzając osób 
najmłodszych, stąd też kwestia ta powinna być dostrzegana przez każdego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. 
 
Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wykonuje z mocy ustawy administracja rządowa i samorząd. Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizują również 
organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz. Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci, obok publicznego i rynkowego 
sektor, są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego naszej koszalińskiej społeczności lokalnej. Realizują zadania, które wynikają                            
z polityki państwa, lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani prywatne zorientowane na zysk, nie podejmują. Dostarczają usług 
osobom, nie rzadko wypełniając lukę, której nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. 
 
Rozwiązywanie spraw osób niepełnosprawnych w Koszalinie jest wypadkową kompleksowych działań podejmowanych przez ww. podmioty w zakresie zarówno 
rehabilitacji zawodowej, społecznej i przestrzegania praw. Podejmowane działania na różnych szczeblach samorządu nie zawsze koncentrujące się na udzielaniu 
wsparcia materialnego niepełnosprawnym mieszkańcom wymagającym pomocy lecz również psychospołecznego, zawodowego, leczniczego i w ramach szeroko 
pojętej integracji, choć w związku z sytuacją pandemiczną i ograniczeniami w 2020 roku wiele z nich nie zostało zrealizowanych z przyczyn ochrony zdrowia i życia.  
 
Opracowane sprawozdanie z realizacji „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022” za 2020 rok pozwala na ocenę realizacji 
zawartych w nim celów i konkretnych działań. Ważnym aspektem skutecznej realizacji zapisów tego dokumentu jest, co w szczególny sposób należy podkreślić, stała        
i ciągła współpraca wszystkich zaangażowanych do podejmowania działań, a tym samym realizacji celów określonych w Programie. Ich realizacja przyczynia się do 
poprawy warunków życia mieszkańców i zmniejszenia marginalizacji społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Mieście. 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie sporządziła: ………………………………….                                                                                                                Sprawozdanie zatwierdził: …………………………………. 

                                                                                                                                                                                                  


