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Zadania powiatu w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami, 

finansowane ze środków PFRON, są realizowane przez Powiatowe Centra 

Pomocy Rodzinie.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011 – 2020. 

http://www.pcprchodziez.pl/programy/powiatowy_program.pdf
mailto:mgops_szam@op.pl




pcprchodziez@idsl.pl 
www.pcprchodziez.pl  

_STRONA10
mailto:pcprchodziez@idsl.pl
mailto:fundacjaukrytemarzenia@gmail.com
http://www.maliodkrywcy.org.pl
www.dpschodziez.pl
http://www.pcprchodziez.pl
http://www.ukrytemarzenia.pl




pcprchodziez@idsl.pl   

www.wtz.netbiz.pl
mailto:pcprchodziez@idsl.pl


mopschodziez@wp.pl  

www.wtz.netbiz.pl
mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:ozerko@op.pl


gops@gminachodziez.pl  

_STRONA10
mailto:gops@gminachodziez.pl
http://www.szewczykowemarzenia.pl


ops@budzyn.pl  

www.budzyn.pl  

mailto:pcprchodziez@idsl.pl
mailto:ops@budzyn.pl
mailto:nonprofitchodziez@wp.pl
http://www.pcprpowiatdebicki.pl/container/druki/zaswiadczenie%20lekarskie%20do%2016%20roku%20zycia.pdf
http://www.budzyn.pl
http://www.budzyn.pl
http://www.fundacja.netbiz.pl


pomoc@mgops.margonin.pl   

www.margonin.opsy.pl  

http://www.pcprchodziez.pl
mailto:pomoc@mgops.margonin.pl
mailto:tpdbudzyn@wp.pl
mailto:mopschodziez@wp.pl
http://www.margonin.opsy.pl
http://www.pzn.org.pl






mgops_szam@op.pl  

mailto:gops@gminachodziez.pl
mailto:mgops_szam@op.pl
mailto:krysia.przywarczak@gmail.com




poradnia_chodziez@op.pl  

www.poradniachodziez.edu.pl  

mailto:ops@budzyn.pl
mailto:poradnia_chodziez@op.pl
mailto:owesetap@owesetap.p
http://www.budzyn.p
http://www.poradniachodziez.edu.pl
mailto:owesetap@owesetap.pl


sekretariat@pupchodziez.pl 

www.pupchodziez.pl 

http://www.budzyn.pl
mailto:sekretariat@pupchodziez.pl
http://pomoc@mgops.margonin.pl
http://www.pupchodziez.pl
















wtzchodziez@wp.pl 

www.wtz.netbiz.pl 

http://www.margonin.opsy.pl
mailto:wtzchodziez@wp.pl
www.wtz.netbiz.pl
http://www.wtz.netbiz.pl


dps@dpschodziez.pl 

www.dpschodziez.pl 

www.dpschodziez.pl
mailto:dps@dpschodziez.pl
http://www.pzg.org.pl
http://www.dpschodziez.pl






bioderko@op.pl 

www.bioderko.chodziez.pl 

http://www.pzg.org.pl
mailto:bioderko@op.pl
www.wtz.netbiz.pl
http://www.bioderko.chodziez.pl








e-radtke@wp.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:e-radtke@wp.pl


amazonkichodziez@op.pl 

www.amazonki-chodziez.pl   

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:amazonkichodziez@op.pl
mailto:gops@gminachodziez.pl
http://www.amazonki-chodziez.pl


widoki.chodziez@gmail.com 

www.widoki.chodziez.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:widoki.chodziez@gmail.com
mailto:gops@gminachodziez.pl
http://www.widoki.chodziez.pl


maleradosci@wp.pl 

www.maleradosci.org 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:maleradosci@wp.pl
http://www.maleradosci.org


kontakt@maliodkrywcy.org.pl 

www.maliodkrywcy.org.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
http://kontakt@maliodkrywcy.org.pl
http://www.maliodkrywcy.org.pl






fundacjaukrytemarzenia@gmail.com  

www.ukrytemarzenia.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:fundacjaukrytemarzenia@gmail.com
mailto:dps@dpschodziez.pl
http://www.ukrytemarzenia.pl


ozerko@op.pl  

www.szewczykowemarzenia.pl 

_STRONA10
mailto:ozerko@op.pl
mailto:e-radtke@wp.pl
http://www.szewczykowemarzenia.pl
mailto:bioderko@op.pl


nonprofitchodziez@wp.pl   

www.fundacja.netbiz.pl       

ops@budzyn.pl
mailto:nonprofitchodziez@wp.pl
mailto:amazonkichodziez@op.pl
http://www.fundacja.netbiz.pl
http://www.amazonki-chodziez.pl


tpdbudzyn@wp.pl   

_STRONA10
mailto:tpdbudzyn@wp.pl


cecyliah48@gmail.com    

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:cecyliah48@gmail.com
mailto:widoki.chodziez@gmail.com


www.pzn.org.pl     

mailto:gops@gminachodziez.pl
http://www.pzn.org.pl
http://www.pzn.org.pl




55

krysia.przywarczak@gmail.com 

Invest Park  514 636 170 owesetap@owesetap.pl 

www.owesetap.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:krysia.przywarczak@gmail.com
mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:owesetap@owesetap.pl
http://www.owesetap.pl




nowe.horyzonty@op.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:nowe.horyzonty@op.pl


administracja@zaz.pil.pl 

www.zaz.pila.pl 

mailto:mopschodziez@wp.pl
http://administracja@zaz.pil.pl
http://www.zaz.pila.pl






tpch25@poczta.onet.pl 

www.tpch.pila.pl  

mailto:mopschodziez@wp.pl
http://tpch25@poczta.onet.pl
mailto:gops@gminachodziez.pl
http://www.tpch.pila.pl


aniaczekiel@gmail.com 

mailto:mopschodziez@wp.pl
mailto:aniaczekiel@gmail.com




64





















74

? kserokopię innych posiadanych dokumentów medycznych 

pozwalających określić przyczynę niepełnosprawności dziecka a zwłaszcza 

okres jej powstania;

? kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka (akt 

urodzenia, legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport).

Osobisty udział dziecka i przedstawiciela ustawowego na posiedzeniu jest 

obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie 

usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy 

bez rozpoznania.

Decyzję można odebrać: osobiście, za pośrednictwem osób drugich, 

posługujących się pisemnym upoważnieniem lub otrzymać ją listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności można 

złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego 

orzeczenia.

Wnioski do pobrania:

  

* druk wypełnia się w przypadku obioru orzeczenia o niepełnosprawności 

przez inną osobę, niż przedstawiciel ustawowy

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/WNIOSEK_o_wydanie_orzeczenie_o_niep

elnosprawnosci_dotyczy_osob_ponizej_16_roku_zycia.pdf    

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/ZASWIADCZENIE_LEKARSKIE_o_stan

ie_zdrowia_dziecka.pdf

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/OSWIADCZENIE_o_miejscu_stalego_poby

tu.pdf 

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/INFORMACJA_o_zakresie_opieki_i_pi

elegnacji_nad_dzieckiem.pdf 

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/UPOWAZNIENIE_do_odbioru_orzeczenia_

legitymacji_karty_parkingowej.pdf 

http://www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/WNIOSEK_o_wydanie_orzeczenie_o_niepelnosprawnosci_dotyczy_osob_ponizej_16_roku_zycia.pdf
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http://www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/UPOWAZNIENIE_do_odbioru_orzeczenia_legitymacji_karty_parkingowej.pdf
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103







106



Wykaz w/w znaków wraz z ich symbolami:



Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania 

na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz 

na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania. W związku 

z zaleceniem Rady UE nr 98/376/EC z 4 czerwca 1998r. w sprawie karty 

parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami, posiadacz takiej karty może 

korzystać ze specjalnych miejsc parkingowych w każdym kraju Unii 

Europejskiej.

Zgodnie z  nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 22 lipca 2010  

(Dz.U.  z 2010 Nr152, poz. 1018) pojazd nieoznakowany kartą parkingową 

pozostawiony w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby 

niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, jest usuwany z drogi 

na koszt właściciela. W/w nowelizacja rozszerza także zakres dróg, na których 

obowiązuje Prawo o ruchu drogowym (a więc w szczególności specjalne 

przeznaczenie wydzielonych miejsc parkingowych) o tzw. "strefy ruchu", 

które obejmują drogi wewnętrzne.

Ważne: Wnioski do pobrania

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/WNIOSEK_o_wydanie_karty_parkingowej.

pdf 

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/UPOWAZNIENIE_do_odbioru_orzeczenia_

legitymacji_karty_parkingowej.pdf 
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http://www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/WNIOSEK_o_wydanie_karty_parkingowej.pdf
http://www.wtz.netbiz.pl
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do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

W konsekwencji, z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie 

się ostateczna i prawomocna.

Powyższe zmiany dotyczą spraw wszczętych począwszy od 1 czerwca 2017 

roku.

Legitymacja zastępuje konieczność noszenia przy sobie oryginału orzeczenia 

w celu potwierdzenia statusu osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia m.in..: do ulg, np. 

w przejazdach środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.

Ważne: Wnioski do pobrania

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/WNIOSEK_O_LEGITYMACJE.pdf 

www.pcprchodziez.pl/pdf_pzoon/UPOWAZNIENIE_do_odbioru_orzeczenia_

legitymacji_karty_parkingowej.pdf 
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Ulgi komunikacyjne na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Młyńska 3, 

64-800 Chodzież tel./fax +48 67 28 10 183

e-mail:  

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży Nr XXVI/186/2016 

z dnia 14 września 2016 r. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 

w Chodzieży, wprowadza cennik opłat za przejazdy środkami komunikacji 

miejskiej w Chodzieży.

Ceny biletów jednorazowych

mzk@mzk.chodziez.pl

http://mzk@mzk.chodziez.pl
http://mzk@mzk.chodziez.pl
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www.ngo.pl 

www.dps.pl 
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 Biuro Pełnomocnika Rządu ds.  Osób

 Niepełnosprawnych

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

 Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób

  Niepełnosprawnych

 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 Portal dla osób z niepełnosprawnością

 Strona dla osób niepełnosprawnych

 Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami

 Niepełnosprawni bez kompleksów

 Portal nie tylko dla osób z niepełnosprawnością

 Portal dla osób z niepełnosprawnością

 oraz pracodawców

 Polska Organizacja Pracodawców Osób

 Niepełnosprawnych

 Strona dotycząca turnusów rehabilitacyjnych

Strona dla osób z niepełnosprawnościami

Portal organizacji pozarządowych

Strona zawierająca informacje o DPS-ach w Polsce

Polski Związek Niewidomych

Polski Związek Głuchych
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