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  Szanowni Państwo
Podobnie jak w latach poprzednich oddajemy dziś w Państwa ręce Informator, który powinien ułatwić ko-

rzystanie z usług wielu instytucji zajmujących się działalnością w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecz-

nej i ochrony zdrowia. Zachodzące zmiany, zarówno ustrojowe, demograficzne, kulturowe jak i społeczno – go-

spodarcze przynoszą także negatywne skutki w postaci stale rosnącej liczby rodzin i osób wymagających pomocy.  

Wiele rodzin i osób jest zagubionych, pozostawionych samych sobie, nie radzą sobie w trudnej sytuacji życiowej. W tym 

obszarze życia społecznego pojawiają się nowe instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe, które świadczą różnego 

rodzaju pomoc. Informator jest próbą inwentaryzacji instytucji świadczących pomoc mieszkańcom naszego powiatu.

Poprzednie wydanie cieszyło się dużym zainteresowaniem stąd zamysł opracowania nowej, uaktualnionej publikacji 

tego typu. Wierzę, że Informator pomoże w zdobyciu czytelnej informacji o możliwościach korzystania z kompleksowej 

pomocy, jaką oferują instytucje i organizacje powołane w tym celu.

Wszystkim korzystającym z pomocy instytucji przedstawionych w niniejszym opracowaniu życzę, aby spotkali się w 

nich ze sprawną i profesjonalną obsługą, pozwalającą w możliwie krótkim czasie uzyskać potrzebną pomoc.

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                    Adam Hajduk

           Starosta Raciborski
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Przystępując do prezentacji podmiotów udzielających „świadczeń zdrowotnych” na terenie Powiatu Raciborskiego należy 
zdefiniować to pojęcie w oparciu o istniejące przepisy prawa. Dla zdefiniowania pojęcia „świadczenia zdrowotne” najważniejszymi 
przepisami są ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku  
o świadczeniach opieki medycznej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej posiada 
szczególne znaczenie, gdyż w art. 3 definiuje pojęcie „świadczenia zdrowotne” oraz stwierdza, iż zakład opieki zdrowotnej jest 
podstawową instytucją utworzoną i utrzymywaną w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Zgodnie z przyjętą 
w ustawie definicją świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz 
inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,  
w szczególności związane z: 

1) badaniem i poradą lekarską, 
2) leczeniem, 
3) badaniem i terapią psychologiczną, 
4) rehabilitacją leczniczą, 
5) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 
6) opieką nad zdrowym dzieckiem, 
7) badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną, 
8) pielęgnacją chorych, 
9) pielęgnacją niepełnosprawnych  i opieką nad nimi, 
10) opieką paliatywno - hospicyjną, 
11) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienie ochronne, 
13) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 
14) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. 

Przywołana norma dopuszcza również udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub 
przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Wyliczenie podstawowych typów świadczeń zdrowotnych nie ma charakteru wyczerpującego, ale orientacyjny w aktualnych typach 
świadczeń zdrowotnych. Niektóre z typów świadczeń zdrowotnych unormowano w odrębnych przepisach, np. szczepienia 
ochronne czy też zwalczanie chorób zakaźnych. 
Ponieważ zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych 
udzielają w określonych godzinach, najpóźniej do godziny 1800, niezwykle istotnym elementem funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia jest dostęp do świadczeń medycznych w porze nocnej, dni wolne od pracy, niedziele i święta. 
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Kuźnia 
Raciborska 

Nędza 

Pietrowice 
Wielkie 

Kornowac 

Krzanowice 

RACIBÓRZ 

Krzyżanowice 

- gmina, w której świadczenia POZ zabezpiecza niepubliczny zakład opieki

- gmina, w której świadczenia POZ zabezpiecza publiczny zakład opieki zdrowotnej
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PPOODDSSTTAAWWOOWWAA  OOPPIIEEKKAA  ZZDDRROOWWOOTTNNAA    
 
Racibórz 
NZOZ „Twój Lekarz” ul. Bielska 2a tel.: (032) 417-02-00 
„PANACEUM” Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. ul. Woj. Polskiego 3 tel.: (032) 415-79-79 
NZOZ Lecznica Św. Łazarza ul. Czekoladowa 7 tel.: (032) 419-08-88 
NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP” ul. Kolejowa 19a tel.: (032) 415-46-34 
NZOZ „MEDICUS” s.c. ul. Piastowska 29 tel.: (032) 459-52-58 
NZOZ „Centrum Zdrowia” sp. z o.o. ul. Klasztorna 10 tel.: (032) 415-47-84 
 

Krzanowice 
NZOZ „Twoje Zdrowie” Podstawowa Opieka Zdrowotna s.c. ul. Kolejowa 10 tel.: (032) 410-80-06 
 

Kuźnia Raciborska 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „AMICUS-MED.” sp. z o.o. ul. Klasztorna 9 B tel.: (032) 419-20-45 
 

Kornowac 
NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP” Racibórz – Brzezie ul. Myśliwca 9/3a  tel.: (032) 419-08-00,  
NZOZ „SERVIMED” Kobyla ul. Główna 78 tel.: (032) 430-11-23, 
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej „KRISMED"  Krzysztof Stolarczyk Kornowac ul. Zacisze 27 tel.: (032) 430-27-56 
 

Krzyżanowice 
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Wyzwolenia 1 tel.: (032) 419-40-53 
 

Nędza  
NZOZ „MEDICUS” s.c ul. Kopernika 10 tel.: (032) 410-20-23 
 

Pietrowice Wielkie 
NZOZ „Zdrowie” sp. z o.o. ul. Janowska 15 tel.: (032) 419-80-24 
 

Rudnik  
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Kozielska 2a tel.: (032) 410-67-77 
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ZZAAKKŁŁAADDYY  OOPPIIEEKKII  ZZDDRROOWWOOTTNNEEJJ  DDZZIIAAŁŁAAJJĄĄCCEE  WW  PPOOWWIIEECCIIEE  RRAACCIIBBOORRSSKKIIMM    
 
Racibórz 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Twój Lekarz" S.C. 

ul. Bielska 2 A  
Telefon: 032-4170200 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia medycyny pracy 
− Poradnia okulistyczna 
− Poradnia chirurgiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Pro Feminae" S.C. 

ul. Czekoladowa 7 
Telefon: 032-7552044 

− Poradnia ginekologiczno-położnicza 
− Poradnia patologii ciąży 

Przychodnia przy „RAMETA" Spółdzielni 
Meblarskiej Zakład Pracy Chronionej 

ul. Królewska 50
Telefon: 032-4539251 − Poradnia lekarza POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„J-MED" S.C 

ul. Ocicka 51a
Telefon: 032-4178538 − Poradnia okulistyczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie  
„VITA MED” 

ul. Wileńska 1 
Telefon: 032-4158729 

− Poradnia ginekologiczno-położnicza 
− Poradnia leczenia chorób sutka 
− Pracownia mammograficzna 
− Poradnia endokrynologiczna 
− Poradnia patologii ciąży 
− Pracownia cytologiczna 

„PANACEUM" Praktyka Lekarza 
Rodzinnego S.C. 

ul. Wojska Polskiego 3
Telefon: 032-4157979 − Poradnia lekarza POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Lecznica imienia Świętego Łazarza 

ul. Czekoladowa 7 
Telefon: 032-4190888 

− Poradnia Logopedyczna 
− Poradnia Lekarza Rodzinnego 
− Pracownia USG 
− Pracownia EKG 
− Pracownia Krioterapii i Laseroterapii 
− Poradnia Chirurgiczna 
− Poradnia internistyczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poradnia Alergologiczna 

ul. Książęca 12
Telefon: 032-4151268 − Poradnia alergologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Poradnia Logopedyczna „LOGOPEDICUS" 

ul. Batorego 8/2
Telefon: 032-4157046 − Poradnia logopedyczna 
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Racibórz 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Medyczne „ESKULAP” Sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 19 a 
Telefon: 032-4154634 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia laryngologiczna 
− Poradnia okulistyczna 
− Poradnia zdrowia psychicznego 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 
− Poradnia chirurgii ogólnej 
− Poradnia dermatologiczna 
− Poradnia stomatologiczna 
− Gabinet logopedy 
− Poradnia medycyny pracy 
− Poradnia cukrzycowa 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„RODOWITA" 

ul. Ludwika 4 
Telefon: 032-4159592 − Poradnia ginekologiczno-położnicza 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„MEDICUS" S.C. 

ul. Piastowska 29 
Telefon: 032-4595258 

− Poradnia Lekarza POZ 
− Poradnia Kardiologiczna 
− Poradnia Ginekologiczna 
− Poradnia Neurologiczna 
− Poradnia Otolaryngologiczna 
− Poradnia Urologiczna 
− Poradnia Dermatologiczna 
− Poradnia Medycyny Pracy 
− Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 
− Pracownia UKG, EKG 
− Pracownia USG 
− Pracownia Audiometrii 
− Pracownia Spirometrii 
− Pracownia prób wysiłkowych 
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Racibórz 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„NEURO-MED" 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12a 
Telefon: 032-4149693 

− Poradnia neurologii dla dzieci 
− Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 
− Poradnia logopedyczna 
− Poradnia padaczki dla dorosłych 
− Poradnia kardiologiczna dla dzieci 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. 

ul. Ocicka 51 a 
Telefon: 032-4155435;  
032-4155097; 032-4153550 

− Poradnie ogólne 
− Poradnie dziecięce 
− Poradnia dla kobiet 
− Poradnia stomatologiczna 
− Poradnia laryngologiczna 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia medycyny pracy 
− Lekarz rodzinny 
− Pracownia USG, EKG, EEG 
− Pracownia audiometrii 
− Pracownia spirometrii 
− Poradnia kardiologiczna 
− Poradnia dermatologiczna 

ul. Klasztorna 10 
Telefon: 032-4153323 

− Poradnie ogólne 
− Poradnie dziecięce 
− Poradnia zdrowia psychicznego 
− Pracownia EKG 
− Dział rehabilitacji medycznej  
− Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu 
ul. Kombatantów 5
Telefon: 032-4156193 

− Poradnia ogólna 

ul. Moniuszki 24  
Telefon: 032-4155573 

− Poradnia ogólna 
− Poradnia dziecięca 
− Pracownia EKG 

ul. Łąkowa 33 
Telefon: 032-4101886 

− Poradnia ogólna 
− Poradnia stomatologiczna 
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Racibórz 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „EDENT" 

ul. Agnieszki 36 
Telefon: 032-4190359 − Poradnia stomatologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„METODENT" 

ul. Gamowska 1  
Telefon: 032-4152660 − Poradnia stomatologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„PERFEKT DENT" S.C. 

ul. Rostka 6/1 
Telefon: 032-4158890 − Poradnia stomatologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„DENTYSTYKA" 

ul. Podwale 1/1 
Telefon: 032-4150555 

− Poradnia stomatologiczna 
− Poradnia ortodontyczna 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Raciborzu 

ul. Sienkiewicza 3 
Telefon: 032-4153454 

− Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa 

 
 

Krzanowice 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„TWOJE ZDROWIE" Podstawowa Opieka 
Zdrowotna S.C 

47-470 Krzanowice 
ul. Kolejowa 10 
Telefon: 032-4108006 

− Poradnia lekarza POZ 
− Pracownia EKG 

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy  
w Krzanowicach 

47-470 Krzanowice 
ul. Szpitalna 9 
Telefon: 032-4108005 

− Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 

 
Kornowac 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej 
„KRISMED" Krzysztof Stolarczyk 

44-285 Kornowac 
ul. Zacisze 27 
Telefon: 032-4302756 

− Poradnia Lekarza POZ 

NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego Praktyk 
Specjalistycznych i Medycyny Pracy 
„SERVIMED" S.C. 

44-285 Kobyla 
ul. Główna 78  
Telefon: 032-4301123 

− Poradnia Lekarza POZ 
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Kuźnia Raciborska 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
„AMICUS-MED" Sp. z o.o. 

47-420 Kuźnia Raciborska 
ul. Klasztorna 9 B 
Telefon : 032-4192045 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia ginekologiczno-położnicza 
− Poradnia medycyny pracy 
− Poradnia stomatologiczna 
− Poradnia okulistyczna 
− Poradnia otorynolaryngologiczna 
− Poradnia dermatologiczna 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia logopedyczna 
− Pracownia USG 
− Pracownia EKG 
− Pracownia spirometrii 
− Pracownia audiometrii 
− Pracownia analityki laboratoryjnej 

47-430 Rudy Wielkie 
ul. Raciborska 8 
Telefon: 032-4103008 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia stomatologiczna 
− Pracownia EKG 

47-420 Turze 
ul. Raciborska 68 
Telefon: 032-4191457 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia stomatologiczna 
− Pracownia EKG 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Caritas Diecezji Gliwickiej 

41-420 Kuźnia Raciborska 
ul. Jagodowa 15 
Telefon: 032-4189287 

− Zespół długoterminowej opieki domowej 
− Gabinet rehabilitacyjny 
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Krzyżanowice 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego z siedzibą  
w Krzyżanowicach 

47-450 Krzyżanowice 
ul. Wyzwolenia 1 
Telefon: 032-4194053 

− Poradnia lekarza rodzinnego 
− Poradnia dla kobiet 
− Gabinet Rehabilitacyjny 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia dermatologiczna 

47-451 Tworków 
ul. Parkowa 1 
Telefon: 032-4196218 

− Poradnia ogólna 
− Poradnia dziecięca 
− Poradnia dla kobiet 

47-460 Chałupki 
ul. Długa 47 
Telefon: 032-4196013 

− Poradnia lekarza rodzinnego 

 
 
Nędza  
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„MEDICUS" S.C. 

47-440 Nędza 
ul. Kopernika 10 
Telefon: 032-4102023 

− Poradnia Lekarza POZ 
− Poradnia Neurologiczna 
− Poradnia Ginekologiczna 
− Pracownia fizykoterapii 
− Pracownia EKG 

47-440 Zawada Książęca 
ul. Raciborska 53 
Telefon: 032-4102026 

− Poradnia Lekarza POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Caritas Diecezji Gliwickiej 

47-440 Nędza 
ul. Sportowa 10 
Telefon : 032-4186367 

− Zespół długoterminowej opieki domowej 
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Pietrowice Wielkie 
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
„Zdrowie" Sp. z o.o. 

47-480 Pietrowice Wielkie 
ul. Janowska 15 
Telefon: 032-4198024 

− Poradnia Lekarza POZ 
− Poradnia ginekologiczna 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia okulistyczna 
− Poradnia stomatologiczna 
− Gabinet rehabilitacyjny 
− Gabinet USG 
− Poradnia logopedyczna 

47-480 Krowiarki
ul. Wyzwolenia 60  
Telefon: 032-4198328 

− Poradnia Lekarza POZ 
− Poradnia medycyny pracy 

 
 
 
 
Rudnik  
 

NAZWA ZAKŁADU ADRES PROWADZONE  PORADNIE 

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Rudniku 

47-411 Rudnik 
ul. Kozielska 2a 
Telefon: 032-4106777 

− Poradnia lekarza POZ 
− Poradnia ginekologiczna 
− Poradnia neurologiczna 
− Poradnia laryngologiczna 

47-411 Szonowice
ul. Słowackiego 7  
Telefon: 032-4106520 

− Poradnia lekarza POZ 

47-411 Łubowice
ul. Młyńska 1  
Telefon: 032-4106729 

− Poradnia lekarza POZ 
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ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W PORZE NOCNEJ, DNI WOLNE OD PRACY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA 
 
Ośrodki udzielające świadczeń dla mieszkańców powiatu raciborskiego: 
1. NZOZ MAWO – MED., Racibórz ul. Bielskiej 2a tel. (032) 414-71-65.  

Usługi świadczone są dla mieszkańców powiatu raciborskiego korzystających z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w: 
1) NZOZ „TWOJE ZDROWIE” Podstawowa Opieka Zdrowotna s.c. - Krzanowice ul. Kolejowa 10, 
2) NZOZ „Twój Lekarz” s.c. -  Racibórz ul. Bielska 2a, 
3) „PANACEUM” Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. - Racibórz ul. Woj. Polskiego 3, 
4) NZOZ Lecznica im. Św. Łazarza - ul. Czekoladowa 7, 
5) NZOZ Centrum Medyczne ESKULAP sp. z o.o. - Racibórz ul. Kolejowa 19 a, 
6) NZOZ „MEDICUS” s.c. - Racibórz ul. Piastowska 29, 
7) Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego “AMICUS – MED.” sp. z o.o. Kuźnia Raciborska - ul. Klasztorna 9 B. 
 

2. NZOZ „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o., Racibórz ul. Ocicka 51 tel. (032) 415-48-30.  
Usługi świadczone są dla mieszkańców powiatu raciborskiego korzystających z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w: 

1) NZOZ „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu ul. Klasztorna 10, 
2) SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1, 
3) NZOZ „Zdrowie” sp. z o.o. w Pietrowicach Wielkich ul. Janowska 15, 
4) SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku ul. Kozielska 2a.  
 

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 tel. (032) 459-25-33.  
Usługi świadczone są dla mieszkańców Gminy Kornowac korzystających z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w: 

1) NZOZ „SERVIMED” w Czernicy Ośrodek Zdrowia Kobyla ul. Główna 78,  
2) NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej „KRISMED” Krzysztof Stolarczyk w Kornowacu ul. Zacisze 27. 

 
 
Dyżury pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach 1800 – 800 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta. 
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SSPP  ZZOOZZ  SSZZPPIITTAALLAA  RREEJJOONNOOWWEEGGOO  IIMM..  DDRR..  JJÓÓZZEEFFAA  RROOSSTTKKAA  WW  RRAACCIIBBOORRZZUU  
 
Dane ogólne: 
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz  
Sekretariat tel. (032) 755-50-50, fax. (032) 755-50-49, www.szpital.raciborz.pl   
 
Oddziały Szpitala Rejonowego: 

1) Oddział Chirurgiczny, tel. (032) 755-53-32, (032) 755-53-30,    
2) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,  tel. (032) 755-53-52, (032) 755-53-50,  
3) Oddział Wewnętrzny I o profilu kardiologiczno-internistycznym,  tel. (032) 755-52-42, (032) 755-52-40,     
4) Oddział Wewnętrzny II o profilu nefrologiczno-gastroenterologiczno-internistycznym wraz ze Stacją Dializ tel. (032) 755-52-02,  
5) Oddział Ginekologiczno-Położniczy tel. (032) 755-53-02, (032) 755-53-00, 
6) Oddział Pediatryczny,  tel. (032) 755-51-62, (032) 755-51-60, 
7) Oddział Dermatologiczny,  tel. (032) 755-52-62, (032) 755-52-60, 
8) Oddział Otolaryngologiczny,  tel. (032) 755-53-62, (032) 755-53-60,     
9) Oddział Okulistyczny,  tel. (032) 755-52-22, (032) 755-52-20,      
10) Oddział Pulmonologiczny tel. (032) 755-51-52, (032) 755-51-50,   
11) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  tel. (032) 755-53-72, (032) 755-53-70,    
12) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii tel. (032) 755-52-10,  
13) Dzienny Oddział Chemioterapii  tel. (032) 755-50-16,     
14) Oddział Neurologiczny*      
15) Oddział Geriatryczny*      
16) Centralna Sterylizatornia tel. (032) 755-52-30, 
17) Izba Przyjęć  tel. (032) 755-51-32, (032) 755-51-24, 
18) Dział Fizykoterapii i Rehabilitacji 
19) Laboratorium Analityczne  tel. (032) 755-51-90, (032) 755-51-91, 
20) Laboratorium Mikrobiologiczne  tel. (032) 755-51-70, (032) 755-51-71, 
21) Apteka Szpitalna  
22) Zakład Diagnostyki i Terapii  tel. (032) 755-51-80, (032) 755-51-81, 
23) Pogotowie Ratunkowe  tel. 999, (032) 755-51-20, (032) 755-51-19,  
24) Prosektorium. 

* Oddziały w trakcie tworzenia w 2008 r. 
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Poradnie specjalistyczne Szpitala Rejonowego: 

 
1) Poradnia Kardiologiczna  tel. (032) 755-50-10,    
2) Poradnia Reumatologiczna  tel. (032) 755-50-30,     
3) Poradnia Diabetologiczna  tel. (032) 755-50-30, 
4) Poradnia Chirurgii Ogólnej  tel. (032) 755-50-19,    
5) Poradnia Chirurgii Dziecięcej  tel. (032) 755-50-23,      
6) Poradnia Urologiczna  tel. (032) 755-50-21,   
7) Poradnia Dermatologiczna  tel. (032) 755-50-46,   
8) Poradnia Okulistyczna  tel. (032) 755-50-42,    
9) Poradnia Otolaryngologiczna  tel. (032) 755-50-36,   
10) Poradnia Chorób Zakaźnych tel. (032) 755-50-25,    
11) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  tel. (032) 755-50-39,    
12) Poradnia Onkologiczna   tel. (032) 755-50-16,   
13) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy  tel. (032) 755-50-12,  
14) Poradnia Nefrologiczna  tel. (032) 755-50-30,  
15) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  tel. (032) 755-51-11, 
16) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej tel. (032) 755-50-35, 
17) Poradnia Chorób Sutka  tel. (032) 755-50-16,  
18) Poradnia Medycyny Pracy  tel. (032) 755-50-38, 
19) Poradnia Proktologiczna.  tel. (032) 755-50-02. 

 
 

Rejestracja Centralna  
chirurgiczna (032) 755-50-02 
okulistyczna (032) 755-50-03 
otolaryngologiczna (032) 755-50-04 
ortopedyczna (032) 755-51-00 
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) stanowi, iż pomoc społeczna jest 
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej 
i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy 
społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:  

1) ubóstwa, 
2) sieroctwa,  
3) bezdomności,  
4) bezrobocia, 
5) niepełnosprawności,  
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,  
7) przemocy w rodzinie, 
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,  
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych,  
11) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,  
12) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  
13) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,  
14) alkoholizmu lub narkomanii,  
15) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  
16) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Pomoc społeczna polega w szczególności na:  
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,  
2) pracy socjalnej,  
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,  
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  
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Świadczeniami z pomocy społecznej są:  
1) świadczenia pieniężne:  

a) zasiłek stały,  
b) zasiłek okresowy,  
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,  
e) pomoc dla rodzin zastępczych,  
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,  
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali  

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 
2) świadczenia niepieniężne:  

a) praca socjalna,  
b) bilet kredytowany,  
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,  
d) składki na ubezpieczenia społeczne,  
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,  
f) sprawienie pogrzebu,  
g) poradnictwo specjalistyczne,  
h) interwencja kryzysowa,  
i) schronienie,  
j) posiłek,  
k) niezbędne ubranie,  
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,  
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,  
n) mieszkanie chronione,  
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,  
p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,  
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,  
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.  

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania  
z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:  
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1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,  
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia  
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej  

Zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej nie może obejmować ustalania uprawnień do świadczeń, opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. 
 
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.  
Ośrodek pomocy społecznej, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta. Ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację strategii.  
Ośrodek pomocy społecznej może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do 
organów określonych odrębnymi przepisami. 
Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, wójt, burmistrz, prezydent 
miasta udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  
z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  
Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej. Rada gminy, biorąc zgłoszone potrzeby opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. W celu 
realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć również inne jednostki organizacyjne.  
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE   

 
Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie.  
Powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni 
pracownicy centrum upoważnieni na wniosek kierownika.  
Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, działając  
z upoważnienia Starosta może zawierać i rozwiązywać umowy cywilnoprawne z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka.   
Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej.  
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Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Kierownik 
powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub 
częściowo opieki rodzicielskiej i co najmniej raz w roku przedkłada sądowi wykaz rodzin zastępczych. 
Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Rada powiatu na podstawie wykazu tych potrzeb opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy 
społecznej.  
 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować  
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 
pomocy społecznej. Osobę tę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania 
osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na 
umieszczenie w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na 
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  
Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, 
godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych  
i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.  
Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na 
podstawie odrębnych przepisów, pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach  
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dom pomocy społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne 
usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje 
organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy 
społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.  
W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa. W razie niemożności umieszczenia w domu 
pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie 
oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub 
powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty, z tym że wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę  
z podmiotem prowadzącym dom. Rada gminy w drodze uchwały może określić korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy 
społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu.  
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OPIEKA NAD RODZINĄ I DZIECKIEM 
 
Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie:  

1) poradnictwa rodzinnego, 
2) terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności 

do wypełniania jej zadań, 
3) pracy socjalnej, 
4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.  

Rodzina otrzymuje pomoc w szczególności przez działania:  
1) specjalisty przygotowanego do pracy z rodziną lub w środowisku lokalnym,  
2) placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, 
3) innych podmiotów, których działanie daje potrzebne wsparcie dziecku i rodzinie. 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej, która może być 
ustanowiona również dla dziecka niedostosowanego społecznie.  
Rodzina zastępcza w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw, sprawują opiekę nad 
powierzonym dzieckiem osobiście. Wyjątek stanowią sytuacje gdy osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej okresowo nie może z powodów 
zdrowotnych lub losowych sprawować opieki osobiście albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu 
pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.  
Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:  

1) odpowiednie warunki bytowe, 
2) możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,  
3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, 
4) możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 
5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Rodziny zastępcze dzielą się na:  
1) spokrewnione z dzieckiem;  
2) niespokrewnione z dzieckiem;  
3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:  

a) wielodzietne,  
b) specjalistyczne,  
c) charakterze pogotowia rodzinnego. 
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W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w następujących placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego:  

1) opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, które pomagają dzieciom  
w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego;  

2) specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, 
psychologiczna, rehabilitacja, resocjalizacja.  

Pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodpłatny. W działaniach wychowawczych 
organizowanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dziecka. 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego współdziała z osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.  
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej 
następującego typu:  

1) interwencyjnego,  
2) rodzinnego, 
3) socjalizacyjnego.  

W przypadku gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nieposiadający miejsca w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej albo rodziny zastępczej może wystąpi do innego powiatu prowadzącego tego typu placówkę lub rodzinę zastępczą albo na terenie 
którego funkcjonuje tego typu placówka o przyjęcie dziecka pozbawionego całkowicie lub częściowo opieki albo niedostosowanego społecznie.  
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek 
wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta 
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:  

1) pieniężną na usamodzielnienie,  
2) pieniężną na kontynuowanie nauki,  
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,  
4) w uzyskaniu zatrudnienia,  
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.  
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PRZEMOC W RODZINIE  
 

Szczególną sferą pomocy społecznej jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy 
w rodzinie 29 lipca 2005 r. ustawodawca uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr .., poz. ..). Ustawa ta stanowi, iż 
osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w szczególności w formie:  

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,  
2) interwencji kryzysowej i wsparcia,  
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego  

z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną,  
4) zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie.  
Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu 
się z osobami pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) 
lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,  
z późn. zm). 
Do zadań własnych gminy należy w szczególności:  

1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;  
3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;  
4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.  

 Do zadań własnych powiatu należy w szczególności:  
1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,  
2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.  

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:  
1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,  
2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. z 2008 r., 
Nr 14, poz. 92) dotyczy osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:  

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni   niepełnosprawności,  
2) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,  
3) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. 

Ustawa określa trzy stopnie niepełnosprawności: 
1) znaczny,  
2) umiarkowany,  
3) lekki.  

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób 
w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, gdzie niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności 
organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się 
przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą 
czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę 
o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca 
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 
pomocnicze lub środki techniczne.  
Za pracę warunkach pracy chronionej uważa się pracę w: 

1) zakładzie pracy chronionej, 
2) zakładzie aktywności zawodowej. 

Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby  nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby  
u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:  

1) uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej,  

2) zatrudnienia w formie telepracy.  
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub 
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia 
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organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych  
w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. 
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają: 

1) powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja, 
2) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako druga instancja.  

  W przypadku orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie wspomnianej powyżej ustawy, jest traktowane na równi  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,  
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy jak wyżej, jest traktowane na równi z orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  
4) częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane 

na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.  
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne z nimi wydane na podstawie odrębnych przepisów mają możliwość 
skorzystania z rehabilitacji finansowanej ze środków budżetu państwa. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań,  
w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, 
zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia              
i integracji społecznej.  
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, realizowana jest przede 
wszystkim przez:  

1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,  
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,  
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się  

i dostępie do informacji,  
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.  

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu 
zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Rehabilitacja 
lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 
Oprócz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osoba niepełnosprawna może skorzystać z form aktywności wspomagającej, do 
których zalicza się uczestnictwo w:  

1) warsztatach terapii zajęciowej,  
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2) turnusach rehabilitacyjnych. 
Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia 
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia.  
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa 
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie 
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca  
w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.               
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.):  

1) szkoleń, 
2) stażu, 
3) prac interwencyjnych,  
4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy, 
5) badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocj,  
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji,  
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji.  

Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie 
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.  
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo a czas pracy osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, ponadto osoba niepełnosprawna ma prawo 
do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu 
pracy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy  
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu 
jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:  

1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,  
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia 

ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.  
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STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU  
 
 
Referat Spraw Społecznych  
ul. Klasztorna 6 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-44-08 wew. 307, 308 
e-mail: spoleczny@powiatraciborski.pl   
www.powiatraciborski.pl  
czynne:  
poniedziałek, środa i czwartek 7.30 – 15.30 
wtorek  7.30 – 17.30 
piątek  7.30 – 13.30  
 
 
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 
ul. Klasztorna 6 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-44-08 wew. 338, tel./fax (032) 415-12-12 
e-mail: oidon@powiatraciborski.pl  
www.oidon-raciborz.pl  
czynne:  
poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 
 
Porady prawne dla osób niepełnosprawnych:  
wtorek  13.30 – 17.30 
piątek  13.00 – 15.00  
 
 
 

ZADANIA OŚRODKA  
udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w szczególności 
dotyczących: 
1. praw osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z Kodeksu 

Pracy, 
2. możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób 

niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w zakresie: 
• przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych, 
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze,  
• turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych, 
• warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, 
•  likwidacji barier architektonicznych,  
• w komunikowaniu się i technicznych, 

3. systemowych rozwiązań dotyczących:  
• edukacji osób niepełnosprawnych,  
• pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,  
• rehabilitacji leczniczej i leczenia, 
• wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych,  

4. instytucji wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej, 

5. organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych i oferowanych  przez nie formach pomocy, 

6. ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,  
7. programów Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych, w których  beneficjentami są osoby 
niepełnosprawne. 
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OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. INSTYTUCJA RODZAJ SYTUACJI TRUDNEJ OFEROWANA POMOC 

1. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz       
tel./fax: (0-32)  415 26 50, 419 06 42,3 
e-mail: ops.raciborz@pro.onet.pl 
www.ops.bipraciborz.pl 

− ubóstwo, 
− sieroctwo,  
− bezdomność, 
− bezrobocie,  
− niepełnosprawność, 
− długotrwała lub ciężka choroba, 
− przemoc  w rodzinie, 
− potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietność, 
− bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza          
w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, 

− brak umiejętności w przystosowaniu        
do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

− trudności w integracji osób, które 
otrzymały  status uchodźcy, 

− trudność w przystosowaniu do życia         
po zwolnieniu z  zakładu karnego, 

− alkoholizm  lub narkomania, 
− zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, 
− klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
 

− analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie 
na świadczenia pomocy społecznej, 

− przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 
świadczeń oraz udzielanie pomocy rzeczowej, 

− praca socjalna rozumiana jako działalność 
zawodowa, skierowana na pomoc osobom i  
rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 
celowi, 

− pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych osób i  rodzin,  

− organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży  
szkolnej, 

− udzielanie schronienia,  
− zapewnienie posiłku i ubrania, 
− sprawienie pogrzebu, w tym  osobom bezdomnym,  
− organizowanie usług opiekuńczych  w miejscu 

zamieszkania, 
− kierowanie do DPS. 

2. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kuźni Raciborskiej 
Adres: ul. Powstańców 15 
47-420 Kuźnia Raciborska      
tel.: (0-32)  419 10 73, 419 10 74 

3. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krzanowicach 
Adres: ul. Kolejowa 10, 47-470 Krzanowice      
tel./fax: (0-32)  410 93 09 

4. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu
Adres: ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac      
tel.: (0-32) 430 12 11, fax:  430 13 33 

5. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Krzyżanowicach  
Adres:  ul.  Zamkowa 50, 47-451 Tworków   
tel.: (0-32) 419 63 00    

6. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nędzy 
Adres: ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza      
tel.: (0-32) 410 20 50 

7. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pietrowicach Wielkich 
Adres: ul. Szkolna 5 
47-480 Pietrowice Wielkie  
tel.: (0-32) 419 81 01 

8. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudniku 
Adres: ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik      
tel./fax: (0-32) 410 64 25 
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE   

INSTYTUCJA RODZAJ SYTUACJI TRUDNEJ OFEROWANA POMOC 
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie 

Adres: 
ul. Grzonki 1 
47-400 Racibórz,  

tel./fax: 
(0-32) 415 20 28 
(0-32) 415 94 62 

e-mail:  pcpr.r-rz@wp.pl 

www.pcpr.raciborz.org.pl  

czynne: 
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 7.30 - 15.30 

– sieroctwo, 
– niepełnosprawność, 
– przemoc w rodzinie, 
– bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, 

– trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu placówki opiekuńczo – 
wychowawczej,  domu pomocy 
społecznej i zakładów karnych oraz 
rodzin zastępczych,  

– pomoc repatriantom, 
 

1. Osoby w podeszłym wieku, dzieci i młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo -
wychowawcze: 
− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
− przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, 
domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy 
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny  zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, 

− kierowanie dzieci do domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, 
− prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 
− pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 
życia,  

− pomoc finansowa dla repatriantów i uchodźców, 
− prowadzenie punktu interwencyjno – konsultacyjnego 

2. Rodziny zastępcze i ich podopieczni: 
− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
− prowadzenie poradnictwa w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, 
− przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz pokrywanie 

wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, 
− organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 
− prowadzenie punktu interwencyjno – konsultacyjnego. 

3. Osoby niepełnosprawne: 
− podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności 

poprzez likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się utrudniających osobom 
niepełnosprawnym codzienne funkcjonowanie, 

− dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych, 

− udział w warsztatach terapii zajęciowej. 
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI 
POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Dom Pomocy Społecznej 
„Złota Jesień” w Raciborzu 
(koedukacyjny) 
Adres: ul. Grzonki 1,  
47-400 Racibórz, 
tel.: (0-32)  415 31 36,  415 20 01 
e-mail:  dps.zlota.jesien@wp.p  
administracja czynna:  7.00 - 15.00

– osoby w podeszłym wieku 

Świadczenie przez całą dobę usług: 
a) opiekuńczych, zapewniających: 
− udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach 
życiowych, 

− pielęgnację, 
− opiekę higieniczną, 
− niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, 
− kontakty z otoczeniem; 

b) bytowych, zapewniających: 
− miejsce pobytu, 
− wyżywienie, 
− utrzymanie czystości; 

c) podnoszenie sprawności i aktywizowanie 
mieszkańców, 

d) możliwość uczestnictwa  w rehabilitacji, terapii 
zajęciowej oraz zajęciach rewalidacyjnych, 

e) umożliwienie korzystania z usług medycznych,  
f) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i 

kulturalnych. 

2. 

Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez SS Maryi 
Niepokalanej  
w Raciborzu 
(koedukacyjny) 
Adres: Plac Jagiełły 3, 
 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32)  415 46 27  
administracja czynna: 7.00 - 15.00 

– dla osób dorosłych przewlekle 
psychicznie chorych 

3. 

Dom Pomocy Społecznej „Różany 
Pałac” prowadzony przez 
Zgromadzenie SS. Franciszek 
MNP w Krzyżanowicach 
(dla dziewcząt) 
Adres: ul. Kolejowa 4, 
47- 450 Krzyżanowice 
tel.: (0-32)  419 40 20 
administracja czynna: 7.00 - 15.00 

– dla dziewcząt niepełnosprawnych 
intelektualnie  
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTYTUCJA RODZAJ SYTUACJI TRUDNEJ OFEROWANA POMOC 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Adres: 
ul. Jana 14 
47-400 Racibórz,  

tel.: (0-32) 415 35 47 

e-mail: pppra@poczta.onet.pl  

godziny  przyjęć: 
− poniedziałek, środa i piątek od 8.00 do 15.00; 
− wtorek, czwartek od 8.00 do 18.00. 
wizyty należy umawiać telefonicznie lub osobiście 

Dotyczy: 
− dzieci i młodzieży w wieku od 0-20 lat, 
− rodziców, 
− nauczycieli, 
− innych, mających kontakt z dziećmi 

i młodzieżą. 
 

 
− zakłócenia emocjonalnego, społecznego i 

intelektualnego funkcjonowania dziecka, 
− zaburzenia rozwoju mowy, 
− problemy z wyborem zawodu, 
− zagrożenie uzależnieniami, 
− trudności w kontaktach rodziców         

z dziećmi, 
− zaburzenia komunikacji wewnątrz 

rodzinnej, 
− nieporozumienia między środowiskami 

wychowującymi, 
− sytuacje kryzysowe. 

 
1. Diagnoza: 

− pedagogiczna 
− psychologiczna 
− logopedyczna 

2. Terapia indywidualna: 
− terapia logopedyczna 
− terapia moczenia nocnego 
− terapia ogólnorozwojowa dzieci przedszkolnych 
− specyficznych trudności w nauce 
− zaburzeń emocjonalnych i funkcjonowania społecznego 
− osób wysokiego ryzyka uzależnień 
− problemów rodzinnych po wydarzeniach traumatycznych 

3. Terapia i zajęcia grupowe: 
− terapia grupowa dla dzieci przedszkolnych i szkolnych: 

 grupa prowadzona metodą ruchu wspomagającego 
W.Sherborne 

 Szkoła dla Rodziców 
 terapia grupowa dla dzieci z ADHD i ich rodziców 
 grupa dla dzieci zdolnych ,,Raciborska Akademia Ludzi 

Zdolnych” 
 grupa dla dzieci niepełnosprawnych ,,Klub Przyjaźni” 
 grupa świadomego podejmowania decyzji zawodowych 

4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenie szkół, wspierające rozwój, 
kształcące umiejętności społeczne  
z zakresu profilaktyki uzależnień i orientacji zawodowej. 

5. Edukacja rodziców i nauczycieli w formie wykładów, warsztatów (na 
terenie szkół, przedszkoli) 

6. Prowadzenie przesiewowych badań słuchu, wzroku 
7. Targi Edukacyjne 
8. Punkt Konsultacyjny dla rodziców 
9. Akademia Świadomego Rodzica – wykłady dla rodziców i 

nauczycieli 
10. Orzecznictwo dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.
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PLACÓWKI OŚWIATOWE 
 
Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kuźni Raciborskiej 
Adres:  ul. Klasztorna 1, 
47-420 Kuźnia Raciborska,  
tel.: (0-32) 419 11 17 

– dzieci i młodzież niedostosowana 
społecznie, pozbawiona częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 

 

− zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych 
potrzeb, 

− zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
− zapewnienie opieki pielęgniarskiej i pedagogicznej, 
− kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
− wspieranie rozwoju dziecka poprzez kształcenie, rozwój zainteresowań i 

indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych, 
− działania przygotowujące do samodzielnego życia, 
− działania zmierzające do utrzymywania więzi dziecka z rodziną  umożliwiające 

powrót do rodziny, 
− pomoc w organizowaniu czasu wolnego, 
− w przypadku Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i 

Słabosłyszących również  wspieranie wczesnego rozwoju dzieci z wadą słuchu od 
urodzenia do podjęcia nauki szkolnej 

2. 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Raciborzu 
Adres: ul. Karola Miarki 4,  
47-400 Racibórz,  
tel. (0-32) 415 30 01 

– dzieci i młodzież niesłysząca 
i słabosłysząca  

 

3. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
w Rudach 
Adres: ul. Szkolna 2,  
47-430 Rudy,  
tel.: (0-32) 410 48 20 

– chłopcy niedostosowani społecznie 
w normie intelektualnej i upośledzeniu 
umysłowym w stopniu lekkim   

 

− organizowanie zajęć dydaktycznych profilaktyczno-wychowawczych, 
terapeutycznych i resocjalizacyjnych, 

− eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, 
− przygotowanie do samodzielności zawodowej, 
− przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia 

zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi, 
− rewalidacja i korekta deficytów, 
− umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia.  

4. 

Przedszkole nr 24 z Oddziałami  
Integracyjnym i Specjalnym 
adres: ul. Bielska 2,  
47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 32 75 
e-mail: p24@raciborz.com.pl   

− dzieci niepełnosprawne 

− grupa specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu od lekkiego 
do umiarkowanego w wieku od 3 do 10 lat 

− grupa integracyjna dla dzieci pięcioletnich z niepełnosprawnością ruchową i 
somatyczną, a także z upośledzeniem w stopniu lekkim 

− grupa integracyjna dla dzieci sześcioletnich z niepełnosprawnością ruchową i 
somatyczną, a także z upośledzeniem w stopniu lekkim 

5. 

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Raciborzu 
adres: ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 50 17 
e-mail: sp1integracja@wp.pl 

− dzieci i młodzież niepełnosprawna 

− klasy integracyjne (20 dzieci w zespole – 2 nauczycieli prowadzących) 
− dodatkowa opieka rehabilitanta, psychologa, pedagoga, logopedy oraz 

wolontariuszy 
− w szkole usunięto bariery architektoniczne 

6. 

Zespół Szkół Specjalnych 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 
Gimnazjum Specjalne 
adres: ul. Królewska 19 
tel.: (0-32) 415 49 91 

− dzieci i młodzież niepełnosprawna 

− celem Zespołu Szkół Specjalnych jest tworzenie warunków wychowawczych, 
zdrowotnych i socjalnych, właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 

− 3 – letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
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ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE  
 
Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Świetlica „Caritas” przy parafii  
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny 
Adres: ul. Mickiewicza 8, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 49 08, 415 24 95 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 14.00 do 19.00 

– dzieci z rodzin ubogich, 

– problem patologicznego podłoża 
życia rodzinnego 

– zapewnienie opieki wychowawczej po zajęciach szkolnych oraz pomoc w organizowaniu czasu 
wolnego, 

– prowadzenie zajęć świetlicowych np. muzycznych  i plastycznych, 

– zajęcia wychowawcze mające na celu m.in: rozwinąć u dzieci umiejętności radzenia sobie z 
życiowymi problemami, dokonywanie właściwych wyborów życiowych itd. 

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ich rówieśnikami, 

– pomoc pedagogiczna dzieciom, 

– rozwijanie zainteresowań dzieci, 

– pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, 

– możliwość spożycia posiłku. 

2. 

Dom dla Dzieci prowadzony przez 
Siostry Zgromadzenia Misyjnego 
Służebnic Ducha Świętego 
Adres: ul. Starowiejska 171, 47-400 
Racibórz 
tel.: (0-32) 415 5172 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 20.00. 

− dzieci potrzebujące pomocy w 
nauce 

3. 

Świetlica Opiekuńczo – Terapeutyczna 
Adres: ul. Polna 2, 47-475 Wojnowice, 
tel.: (0-32) 410 83 28 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 14.00 do 18.00 

− dzieci z rodzin ubogich, 
− problem patologicznego podłoża 

życia rodzinnego, 
− integracja dzieci z rodzin 

patologicznych z dziećmi 
pozostałej społeczności lokalnej 

– zapewnienie opieki wychowawczej po zajęciach szkolnych oraz pomoc w organizowaniu czasu 
wolnego, 

– prowadzenie zajęć świetlicowych np. muzycznych,  plastycznych, komputerowych i sportowych 

– zajęcia wychowawcze mające na celu m.in: rozwinąć u dzieci umiejętności radzenia sobie z 
życiowymi problemami, dokonywanie właściwych wyborów życiowych itd. 

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ich rówieśnikami, 

– rozwijanie zainteresowań dzieci, 

– łagodzenie skutków niedostatków wychowawczych w rodzinie, 

– pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, 

– pomoc pedagogiczna dzieciom, 
 

4. 

Świetlica Opiekuńczo – Środowiskowa 
,,Jedynka” przy SP nr 1 w Raciborzu 
z Oddziałami Integracyjnymi 
Adres: ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 50 17 
czynne: poniedziałek, środa i czwartek 
w godzinach od 14.30 do 16.30 

− dzieci, z rejonu Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Raciborzu w szczególności 
ze środowisk niewydolnych 
wychowawczo i będących w trudnej 
sytuacji materialnej 

− zapewnianie opieki, poczucia bezpieczeństwa, 
− wsparcie, 
− pomoc w nauce, 
− rozwijanie osobowości dziecka, zainteresowań i uzdolnień, 
− zwiększanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kształtowania zdrowego stylu życia, 
− eliminowanie zaburzeń w wychowaniu, 
− zagospodarowanie czasu wolnego, 
− pomoc dydaktyczna, 
− gry i zabawy, 
− stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, 
− pomoc w utrzymaniu dziecka w jego naturalnym środowisku. 
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Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

5. 

Świetlica Środowiskowa 
Adres: ul. S. Myśliwca 9 
47-400 Racibórz – Brzezie 
czynne: od poniedziałku do piątku oraz w 
soboty i niedziele – według potrzeb 
środowiska w godzinach od 10.30 do 
14.30 

− dzieci szkolne 

− zapewnianie opieki, poczucia bezpieczeństwa, 
− wsparcie, 
− pomoc w nauce, 
− rozwijanie osobowości dziecka, zainteresowań i uzdolnień, 
− zagospodarowanie czasu wolnego, 
− pomoc dydaktyczna, 
− gry i zabawy. 

6. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
„Iskierka” 
Działający przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Raciborzu 
adres: ul. Ocicka 13a, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 414 99 82, (0-32) 415 5143 
czynne: od poniedziałku do piatku 
w godzinach od 7.00 do 15.00 
wtorek od 7.00 do 16.00 
środa – czwartek od 7:00 do 15:00 
piątek od 7.00 do 14.00 

− osoby niepełnosprawne 
− osoby starsze 

− różnorodna terapia zajęciowa 
− wycieczki i imprezy plenerowe 
− wydawanie śniadań i obiadów dla podopiecznych Domu 
− wycieczki turystyczne 
− biesiadowanie w ogródku przy grillu 

7. 

Centrum Młodzieżowe ,,Przystań” 
Adres: ul. Karola Miarki 7/1a, 
47-400 Racibórz 
tel.:(0-32) 414 01 63 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 16.00 do 20.00 

− dzieci i młodzież 

− kawiarenka, 
− korepetycje przedmiotowe, 
− koło taneczne, koło teatralne, koło plastyczne, koło komputerowe, koło sportowe, koło filmowe, 

koło break-dance`a, koło miłośników kultury i sztuki rycerskiej, koło gier planszowych (min 
scrabble), koło turystyki. 

8.  

Klub dla Młodzieży ,,STREFA” 
Adres: ul. Żółkiewskiego, 47-400 
Racibórz 
tel.: (0-32) 419 92 91 
czynne: poniedziałek i środa w godzinach 
od 16.30 do 19.30 (zajęcia otwarte i 
korepetycje); 
wtorek od 16.00 do 19.00 (korepetycje); 
czwartek od 17.00 do 20.00. 

− młodzież 

− zajęcia na sali gimnastycznej, 
− pomoc w nauce szkolnej, korepetycje (wszystkie przedmioty), 
− dostęp do kawiarenki internetowej, 
− zajęcia socjoterapeutyczne, 
− profilaktyka uzależnień, 
− dostęp do siłowni, 
− koła zainteresowań sekcje : sportowa, paintball, wędkarstwo, taniec nowoczesny, breakdance, 

modelarska, plastyczna, techniczna 
− zajęcia integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną, 
− dostęp do stołu bilardowego, piłkarzyków itp., 
− organizowanie wycieczek, ognisk, kolonii, rajdów, 
− poradnictwo kuratorów sądowych i pedagogów 
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ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Rybniku 
ul. Raciborska 20 
44-200 Rybnik  
Tel. (032) 423-72-02 
http://www.pzon.rybnik.pl/ 
 
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
w Raciborzu 
ul. Łąkowa 28 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-23-85 
fax: (032) 415-04-47 
http://www.raciborz.zus.zaklad-ubezpieczen-spolecznych.pl/  
 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Punkt Terenowy w Raciborzu  
ul. Ludwika 4 
47-400 Racibórz 
tel: 032 415 99 59 
fax: 032 453 94 29 
http://www.krus.gov.pl 
 
 



36

Po
m

o
c 

sp
o

łe
cz

na

 
 
POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM  
 
Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI 

POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Raciborski Centrum Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
Adres: ul. Rzeźnicza 8,  
47-400 Racibórz 
tel.:/fax: (0-32) 415 05 59 
e-mail: rcron@o2.pl  
W ramach Centrum funkcjonują 
następujące placówki: 

− dzieci i młodzież 
niepełnosprawna 

1.1. 

Ośrodek Dziennego Pobytu, 
Rehabilitacji 
i Edukacji Dzieci 
Niepełnosprawnych 
tel.: (0-32) 415 05 59 

− zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym w wieku od 3 - 18 lat fachowej opieki oraz 
rehabilitacji indywidualnej i grupowej. Wspieranie rodziców w zakresie prowadzenia 
rehabilitacji domowej oraz integracji ze społeczeństwem ludzi zdrowych, 

1.2. Gabinety Rehabilitacji 
tel.: (0-32) 418 16 86 

− zapewnienie mieszkańcom Raciborza (pacjentom dochodzącym z miasta oraz 
unieruchomionym w domach) kompleksowej rehabilitacji medycznej obejmującej: 
kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy 

1.3. Poradnia Rehabilitacyjna 
tel.: (0-32) 418 16 86 

– zakres działalności obejmuje korzystanie z bezpłatnych porad lekarskich oraz z 
bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie kinezyterapii, fizjoterapii, masażu 
i gimnastyki korekcyjnej 

2. 

Warsztat Terapii Zajęciowej 
prowadzony przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Raciborzu 
Adres: ul. Rzeźnicza 8, 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415 05 60

− dzieci i młodzież 
niepełnosprawna – realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do 

ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do 
samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, 

– rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy, które ułatwiłyby podjęcie zatrudnienia. 
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Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI 
POMOCY OFEROWANA POMOC 

2. 

Caritas Diecezji Opolskiej 
Rejon Racibórz 
Adres:  ul.: Kozielska 65, 47-400 
Racibórz 
tel.: (0-32) 414 05 32,  
e-mail: caritas_raciborz@op.onet.pl  
W ramach Caritas Diecezji Opolskiej 
Rejon Racibórz funkcjonują 
następujące placówki: 

 

2.1. 

Stacje Opieki „Caritas” 
Przyjmują przez cały tydzień 
− Racibórz, ul. Rzeźnicza 8 

tel. (0-32) 415 29 30 
− Krzanowice, ul. Szpitalna 9a 

tel. (0-32) 410 84 60 
− Tworków, ul. Zamkowa 50 

tel. (0-32) 419 61 88  
− Nędza, ul. Kopernika 17 

− osoby chore i 
niepełnosprawne 

– opieka  nad osobami chorym i, niepełnosprawnymi  w miejscu zamieszkania, 
– wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego do domu pacjenta: łóżka 

ortopedyczne z wysięgnikiem, chodziki, balkoniki, kule łokciowe i pachowe, wózki 
inwalidzkie, rowerki rehabilitacyjne, podnośniki elektryczne, krzesełka do wanny, 
inhalatory i odsysacze, 

– pobieranie materiału do badań, 
– organizowanie kursów w zakresie opieki nad obłożnie chorymi w miejscu ich 

zamieszkania, 
– opieka długoterminowa nad osobami przewlekle chorymi (opieka paliatywna) 

2.2. 

Kuchnia Caritas 
Adres: ul. Kozielska 65, 47-400 
Racibórz 
tel.: (0-32) 414 05 32 

− emeryci, renciści, osoby 
niepełnosprawne, dzieci, 
rodziny wielodzietne, 
bezrobotni, bezdomni 

– przygotowywanie dwudaniowych, tanich posiłków odpłatnie dla emerytów, rencistów 
i niepełnosprawnych, dowożenie ich do domu podopiecznego, 

– organizowanie akcji dożywiania dzieci w szkołach. 

2.3. 

Środowiskowa Świetlica 
Samopomocy ,,Nadzieja”  
w ramach Świetlicy działa:  

– Środowiskowy Zespół Opieki 
Domowej; 

– osoby z zaburzeniami 
psychicznymi 

− działalność opiekuńcza, terapeutyczna, wychowawcza i rehabilitacyjna, 
− wczesne wykrywanie, skrócenie czasu i zapobieganie nawrotom choroby, 
− stworzenie możliwości podjęcia pracy, 
− działania integracyjne zmierzające do włączenia podopiecznych  w nurt życia 

społeczności lokalnej, 
− współdziałanie z rodzinami podopiecznych oraz instytucjami i organizacjami 

prowadzącymi działalność na rzecz ludzi niepełnosprawnych, 
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Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI 
POMOCY OFEROWANA POMOC 

3. 

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy 
Adres: 
ul. Mickiewicza 13/1 
47-400 Racibórz 
tel. (0-32) 415 26 53 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15:00 

– opieka nad osobami 
chorymi, 

– osoby po klęsce żywiołowej, 
– osoby najuboższe. 

– usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych, 
– zbiórki odzieży, 
– wydawanie artykułów szkolnych, żywnościowych i chemicznych, 
– dofinansowanie posiłków dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, 
– organizowanie akcji pomocy dla rodzin wielodzietnych, powodzian, pogorzelców i 

ofiar innych katastrof, 
– prowadzenie szkoleń z  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
– organizowanie letniego wypoczynku, 
– promowanie zdrowia i honorowego krwiodawstwa. 

 
 
 
 
 
 
WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W POGRZEBIENIU 
 

INSTYTUCJA  GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Pogrzebieniu  
Adres: 
Pogrzebień ul. Brzeska 9, 
44-285 Kornowac 
tel.: (0-32) 430 10 04 

− dzieci i młodzież częściowo lub 
całkowicie pozbawiona opieki 
rodzicielskiej 

− zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowawczej; 
− prowadzenie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, 

rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia a w stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych – odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych; 

− zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych; 
− podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny 

przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej; 
− praca z rodzina dziecka w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo - wychowawczych; 
− organizowanie wychowankom odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz 

kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi; 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA 
 

Lp. INSTYTUCJA  GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Człowieka ,,TĘCZA” 
Adres: ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 417 85 56 
http://www.stowarzyszenie-tecza.org/ 
e-mail: stowarzyszenie_tecza@poczta.onet.pl  
w ramach stowarzyszenia funkcjonuje: 

− osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym  

− osoby w sytuacji kryzysu 
− organizacje pozarządowe 

− nocleg z wyżywieniem i pełnym węzłem sanitarnym 
− pomoc medyczna 
− pomoc psychologa, pedagoga, prawnika, specjalisty do spraw uzależnień 
− poradnictwo prawne 
− szkolenia dla organizacji pozarządowych 
− poradnictwo dla organizacji pozarządowych 

1.1. 

Ośrodek dla Ludzi  
Bezdomnych „ARKA.N” 
Adres: ul. Topolowa 15, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 51 69 
tel. kom.: 0 603 434 091 

− osoby bezdomne 

− 60 miejsc noclegowych wraz z pełnym węzłem sanitarnym, 
− wyżywienie, 
− fachowe wsparcie, 
− pomoc doraźna. 

1.2. 

Centrum Matki z Dzieckiem  „MAJA” 
Adres: ul. Sempołowskiej 5 
47-400 Racibórz  
tel.: (0-32) 417 58 54 

− schronienie dla kobiet samotnych 
wychowujących dzieci 

− ok. 30 miejsc noclegowych wraz z kuchnią, jadalnią oraz pełnym węzłem sanitarnym, 
− świetlica środowiskowa prowadzona przez pedagoga, 
− wyżywienie, 
− fachowe wsparcie, pomoc doraźna. 

1.3. 

Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej 
Adres: ul. Sempołowskiej 5 
47-400 Racibórz  
tel.: (0-32) 417 58 54 
czynny całą dobę 

− dla ofiar przemocy domowej 

− 4 miejsca noclegowe wraz z pełnym węzłem sanitarnym, 
− wyżywienie, 
− wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, 
− pomoc medyczna, 
− pomoc doraźna 

1.4. 

Noclegownia  
Adres: ul. Topolowa 15, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 51 69, czynna od listopada do marca 
w godzinach od 18.30 do 8.00 

− osoby bezdomne 
− 15 miejsc noclegowych wraz z pełnym węzłem sanitarnym, 
− jeden gorący posiłek, 
− pomoc medyczna 

1.5. 

Ośrodek Specjalistycznych 
Porad ds. Rodziny 
Adres: ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 417 85 56 

− osoby w sytuacji kryzysu − udzielanie porad prawnych, pedagogicznych oraz psychologicznych, 
− udzielanie wsparcia osobom uzależnionym od alkoholu 



40

Po
m

o
c 

sp
o

łe
cz

na

Lp. INSTYTUCJA  GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

2. 

Stowarzyszenie na rzecz Promocji  
i Ochrony Zdrowia Psychicznego PERSONA 
Adres: ul. Karola Miarki 7/1, 47-400 Racibórz,  
tel.: (0-32) 414 96 90 
fax: (0-32) 414 96 92 
czynne: 
− Ośrodek Wspierania Rodziny: od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 17.00 do 20.00; 
− Rehabilitacja Chorych: od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00; 
− Ośrodek Interwencji Kryzysowej od 

poniedziałku do piątku od 17.00 do 20.00  
całodobowy telefon interwencyjny  
0 605 624 246 

− osoby chore psychicznie, 
− rodziny osób chorych psychicznie, 
− osoby w sytuacji kryzysowej, 
− dzieci, młodzież 

Ośrodek Wspierania Rodziny funkcjonuje w trzech sekcjach: 

– pomocy rodzinie i dziecku, 

– interwencji kryzysowej, 

– psychospołecznej rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie 
 

Formy pomocy: 

– indywidualna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, 

– terapia rodzin, uzależnień, dzieci z zespołem ADHD, ofiar przemocy domowej i jej 
sprawców, mobbingu w pracy 

– pomoc psychopedagogiczna dla dzieci i młodzieży, 

– mediacja,  

– interwencja kryzysowa (kryzysy osobiste i emocjonalne, małżeńskie, rodzinne, 
psychiatryczne, psychospołeczne, ostre kryzysy sytuacyjne), 

– pomoc prawna, 

– dla osób chorych na schizofrenię, depresyjnych i nerwicowych terapia psychologiczna, 
terapia zajęciowa, arteterapia i muzykoterapia, różne formy klubowe i świetlicowe. 

3. 

Hospicjum im. św. Józefa 
Zespół Opieki Paliatywnej 
Adres: ul. Żółkiewskiego 21/1 
47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 53 39 
− dyżury : 

wtorek i czwartek w godzinach 
od 18.00 do 19.00 

− zgłoszenia chorych: 
codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00 

− opieka nad pacjentami z chorobą 
nowotworową 

− rodziny osób chorych 
− osoby osierocone – w okresie żałoby 

− opieka nad pacjentami w terminalnym (końcowym) okresie choroby nowotworowej, gdy 
zakończone zostało leczenie przyczynowe (chemioterapia, radioterapia, itp.) 

− bezpłatna opieka nad chorymi w ich domach, konsultacje i porady w Poradni Opieki 
Paliatywnej, 

− prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osieroconych oraz szkolenia i edukacja środowiska, 
− nieodpłatne wypożyczanie specjalistycznego sprzętu medycznego 

3.1. 

Klub AMAZONKA – Grupa Wsparcia 
adres: ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 49 80 – w godz. wieczornych 
spotkania w pierwszą środę miesiąca 
o godzinie 15.00 

− amazonki 

− pomoc amazonkom i ich rodzinom w trudnych chwilach 
− szerzenie oświaty zdrowotnej 
− odwiedziny w domu i szpitalu 
− organizowanie rehabilitacji 

4. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Diecezji Opolskiej  o/dekant  Racibórz  
Adres: ul. Szewska 5, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 414 01 63 
czynne: piątek od 18.00 do 20.00 
zapisy telefoniczne: codziennie 
w ramach stowarzyszenia funkcjonuje: 

− osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej 

− działalność naukowa, oświatowa oraz wychowawcza, 
− poradnictwo rodzinne, 
− konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, 
− pomoc materialna, prawna dla rodzin zagrożonych przez współczesne choroby 

społeczne,  
− reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych, 
− organizowanie sekcji, kół zainteresowań, korepetycji dla młodzieży, 
− organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych i rekreacyjnych, 
− przeprowadzanie akcji pomocowych 
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4.1. 

Centrum Młodzieżowe ,,Przystań” 
Adres: ul. Karola Miarki 7/1a, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 414 01 63 
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 
16.00 do 20.00 

− dzieci i młodzież 

− kawiarenka, 
− korepetycje przedmiotowe, 
− koło taneczne, 
− koło teatralne, 
− koło plastyczne, 
− koło komputerowe, 
− koło sportowe, 
− koło filmowe, 
− koło break-dance`a, 
− koło miłośników kultury i sztuki rycerskiej, 
− koło gier planszowych (min scrabble), 
− koło turystyki 

6. 

Polski Związek Niewidomych  
Koło Terenowe 
Adres: ul.: Londzina 46/7, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 419 05 97 
czynne: czwartek w godzinach 
od 10:00 do 12:00, 
zajęcia świetlicowe: w ramach potrzeb – do 
południa  

− osoby niewidome i słabowidzące 
(umiarkowany i znaczny stopień 
niepełnosprawności) 

− animacja działań samopomocowych, doradczych, rewalidacyjnych oraz kulturalno-
oświatowych, 

− działania zmierzające do społecznej integracji ludzi niewidomych i słabowidzących ze 
środowiskiem ludzi zdrowych, 

− przeciwdziałanie dyskryminacji inwalidów wzroku, 
− reprezentowanie interesów swoich podopiecznych wobec administracji publicznej i 

samorządowej,  
− ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych oraz społecznych , 
− rehabilitacja – w miarę możliwości,  
− pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, 
− szkolenia – w miarę potrzeb, 
− organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych 

7. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
w Raciborzu 
Adres: ul. Staszica 27, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 25 55 
czynne: wtorek, środa i czwartek 
w godzinach od 9.00 do 12.00 

− dla emerytów, rencistów i inwalidów 

− poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez 
współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami 
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, 

− organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, 
− reprezentowanie interesów członków związku wobec organów władzy i administracji 

publicznej. 
Dla osiągnięcia swych celów Związek: 
− organizuje wycieczki i spotkania z emerytami, rencistami, 
− prowadzi Związkową Kasę Pogrzebową,  
− odwiedza chorych w domu. 

8. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Adres: ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 
tel.: 0 505 005 268 
adres korespondencyjny: 
ul. Żorska 55/6 
47-400 Racibórz 

− dzieci z rodzin niepełnych, ubogich, 
− dzieci chore i niepełnosprawne 

− opieka i wychowanie dzieci osieroconych, 
− udzielanie pomocy materialnej, opiekuńczej i wychowawczej w rodzinach niewydolnych 

wychowawczo, rodzinach niepełnych i ubogich, 
− organizowanie wypoczynku zimowego, letniego oraz wycieczek autokarowych, 
− dożywianie dzieci w szkołach, 
− udzielanie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, 
− umożliwianie dzieciom powiatu raciborskiego udziału w imprezach, konkursach, 

turniejach, zawodach sportowych 
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9. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, 
Młodzieży i Rodziny ,,Pomocna Dłoń” 
Adres: ul. Żółkiewskiego 22 
47-400 Racibórz  
tel.:  (032) 419 92 91 
e-mail: pomdlon@poczta.fm 
w ramach stowarzyszenia funkcjonuje: 
Klub dla Młodzieży ,,STREFA” 

− absencja szkolna, 
− włóczęgostwo, 
− demoralizacja, 
− słabe wyniki w nauce, 
− alkoholizm w rodzinie, 
− przemoc, 
− problemy w zagospodarowaniu wolnego 

czasu, 
− konflikt z prawem 

Rodzaje oferowanej pomocy opisano w dziale ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, pkt 7 – 
Klub dla młodzieży „STREFA” 

10. 

Raciborski Fundusz Lokalny 
Adres: ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz 
tel./fax.: (032) 418 15 93  
e-mail: rfl@pro.onet.pl 
adres internetowy: www.rfl.org.pl 
czynne: od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 14.00 

− mieszkańcy Raciborza 
− działanie na rzecz rozwoju i dobra społeczności raciborskiej w celu poprawy jakości życia 

poprzez realizowanie jej istotnych potrzeb w następujących dziedzinach: oświata, kultura i 
sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, rozwój lokalny, ochrona środowiska. 

11. 

Polski Komitet Zwalczania Raka  
Koło w Raciborzu 
Adres: ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz, 
tel.: (032) 418 15 93 
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 14.00 
telefon zaufania: (0-32) 418 14 10 
kontakt z koleżeńską grupa wsparcia „Nadzieja”  
w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00 

− osoby dotknięte chorobą nowotworową  
− oraz ich rodziny 

− działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych, 
− pomoc osobom z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, 
− psychologiczne wsparcie poprzez onkologiczny telefon zaufania 

 

Polski Związek Głuchych - Koło Terenowe 
Plac Wolności 12/1, 47-400 Racibórz 
tel./fax: 032 755 26 70  
e-mail: biuro@pzg-raciborz.pl 
www.pzg-raciborz.pl 

− inwalidzi słuchu 

− pomoc w rehabilitacji osób starszych i dzieci  mających problemu ze słuchem 
− organizacja imprez sportowo kulturalnych dla niesłyszących i słabo słyszących 
− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 
− pomoc w komunikacji z osobami słyszącymi 

13. 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
„Podaj Rękę” 
Adres: ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 44 08 wew. 338 
fax: (0-32) 415 12 12 
e-mail: niepelnosprawni-raciborz@tlen.pl 
www.niepelnosprawni.raciborz.com.pl 

- osoby niepełnosprawne, dorośli i dzieci 
oraz ich rodziny 

 

− organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
− pomoc w wymianie informacji i doświadczeń między organizacjami i stowarzyszeniami 
− organizowanie imprez środowiskowych (festynów, koncertów, konferencji i debat) 
− działalność informacyjna, promocyjna i szkoleniowa 
− współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami. 

14. 

„Rodzina Bez Przemocy” Punkt Konsultacyjno 
– Informacyjny 
Adres: ul. Ocicka 13a, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 51 43 
czynne: poniedziałek i środa 
w godzinach od 17.00 do 20.00 

− ofiary przemocy domowej 

− pomoc i wsparcie dla osób i rodzin doświadczających przemocy domowej, 
− pomoc prawna 
− pomoc psychologiczna i terapeutyczna 
− pomoc w krytycznych sytuacjach 
− edukacja w zakresie przemocy 
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Lp. INSTYTUCJA  GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

15. 

Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego 
grupa nieformalna 
adres: ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz 
telefon kontaktowy: (0-32) 415-44-08 w. 315 
 

Kobiety z problemami: 
- osobistymi 
- rodzinnymi 
- zawodowymi 
- społecznymi 

− działalność informacyjna - gdzie szukać porad i pomocy 
− edukacja prozdrowotna i profilaktyka 
− działania na rzecz pomocy rodzinie 
− wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz niesienia pomocy na terenie powiatu raciborskiego 
− edukacja w zakresie podnoszenia świadomości konstytucyjnych praw kobiet 
− pomoc prawna i psychologiczna dla kobiet dotkniętych dyskryminacją i przemocą 
− udział w programach i projektach na rzecz poprawy sytuacji kobiet realizowanych przez 

instytucje i organizacje pozarządowe 

 
 
POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM  

Lp. INSTYTUCJA GŁÓWNI ADRESACI POMOCY OFEROWANA POMOC 

1. 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia 
Adres: ul. Klasztorna 10, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 38 35 
czynne: poniedziałek od 11.00 do 19.00; 
wtorek – piątek od 8.00 do 18.00 

– osoby uzależnione od alkoholu, 
– rodziny osób uzależnionych, 
– osoby współuzależnione, 
– osoby zagrożone uzależnieniami 

– konsultacje i poradnictwo dotyczące problemów związanych z 
zażywaniem środków odurzających (alkohol, narkotyki, leki, hazard), 

– poradnictwo dla rodzin osób nadużywających środków odurzających, 
– diagnoza, kierowanie na detoksykacje i leczenie w formie ambulatoryjnej   

oraz kierowanie na leczenie stacjonarne i terapeutyczne, 
– spotkania edukacyjne z młodzieżą, 
– indywidualne poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzaleznionych, 
– psychoterapia indywidualna i grupowa w leczeniu uzależnionych od 

alkoholu w oparciu o program podstawowy i pogłębiony. 

2. 

Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych 
Adres: ul. Cecylii 7, 47-400 Racibórz 
tel.: (0-32) 415 86 84 
czynne: piątek od 11.00 do 15.00 
spotkania grup wsparcia odbywają się 
w poniedziałek o godzinie 18.00 

− osoby uzależnione 

− indywidualne poradnictwo dla osób uzależnionych, 
− profilaktyka w szkołach, 
− prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych  

i wpółuzależnionych,  
− ułatwianie powrotu do normalnego życia, 
− kierowanie do ośrodków resocjalizacyjnych 
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
stanowi, iż zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane 
poprzez instytucje rynku pracy, którymi są:  

1) publiczne służby zatrudnienia;  
2) Ochotnicze Hufce Pracy;  
3) agencje zatrudnienia;  
4) instytucje szkoleniowe;  
5) instytucje dialogu społecznego;  
6) instytucje partnerstwa lokalnego. 

Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym 
ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Ustawa o promocji zdrowia 
definiuje i określa zasady działań realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, które dzielą się na: 

1) podstawowe usługi rynku pracy: 
 pośrednictwo pracy i usługi EURES, 
 poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 
 planowanie rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń, 
 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy, 

2) instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy: 
 finansowanie kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia i odbywanie zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego 

poza miejscem stałego zamieszkania, w związku ze skierowaniem przez urząd pracy, 
 finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, osobie która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, szkolenie lub 

zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez urząd pracy, 
 dofinansowanie na wyposażenie miejsca pracy, podjęcie działalności gospodarczej lub koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 
 refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem 

skierowanego bezrobotnego, 
 finansowanie dodatków aktywizacyjnych przy podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Usługi EURES sprowadzają się do międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy.  
 
 
 

 

3. 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów 
,,HELIOS” 
Adres: ul. Szkolna 21, 47-400 Racibórz 
Tel. (032) 415 45 01 wew. 488 
czynne: 
− od poniedziałku do czwartku w godzinach 

od 17.00 do 21.00 
− piątek w godzinach od 18.00 do 22.00 

miting grupy Anonimowych Alkoholików, 
III tydzień m-ca (miting otwarty) 

− osoby uzależnione od alkoholu, 
narkotyków, leków, 

− rodziny osób uzależnionych 

− poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
− prowadzenie grup wsparcia, 
− dążenie do całkowitej abstynencji zgłaszających się osób, porady dotyczące 

odnalezienia się w trzeźwym życiu, 
− kierowanie osób potrzebujących pomocy psychicznej  i medycznej do Poradni 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Raciborzu, 
− organizowanie wyjazdów w ramach Integracji Rodzin, 
− klub współpracuje ze szkołami gimnazjalnymi, średnimi w zakresie edukacji na 

temat choroby alkoholowej, 
− klub propaguje zdrowy, trzeźwy styl życia poprzez organizowanie rajdów 

pieszych i rowerowych, 
− w klubie można korzystać z sali bilardowej, sali telewizyjnej, sali tenisa 

stołowego, 
− gier planszowych 
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
stanowi, iż zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane 
poprzez instytucje rynku pracy, którymi są:  

1) publiczne służby zatrudnienia;  
2) Ochotnicze Hufce Pracy;  
3) agencje zatrudnienia;  
4) instytucje szkoleniowe;  
5) instytucje dialogu społecznego;  
6) instytucje partnerstwa lokalnego. 

Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym 
ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Ustawa o promocji zdrowia 
definiuje i określa zasady działań realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia, które dzielą się na: 

1) podstawowe usługi rynku pracy: 
 pośrednictwo pracy i usługi EURES, 
 poradnictwo zawodowe i informację zawodową, 
 planowanie rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń, 
 pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy, 

2) instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy: 
 finansowanie kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia i odbywanie zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego 

poza miejscem stałego zamieszkania, w związku ze skierowaniem przez urząd pracy, 
 finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, osobie która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, szkolenie lub 

zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez urząd pracy, 
 dofinansowanie na wyposażenie miejsca pracy, podjęcie działalności gospodarczej lub koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 
 refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem 

skierowanego bezrobotnego, 
 finansowanie dodatków aktywizacyjnych przy podjęciu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Usługi EURES sprowadzają się do międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy.  
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Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

 dodatek aktywizacyjny, 
 prace interwencyjne, 
 prace społecznie użyteczne, 
 staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
 pożyczki szkoleniowe, 
 roboty publiczne, 
 stypendia w okresie kontynuowania nauki, 
 szkolenia, 
 wsparcie działalności gospodarczej, 
 zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. 

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności  
w ramach:  

 1)  działalności rad zatrudnienia;  
 2)  partnerstwa lokalnego;  
 3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.  

Aby skorzystać z instrumentów rynku pracy osoba musi zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Status osoby 
bezrobotnej nabywa osoba pełnoletnia, która rejestrując się w powiatowym urzędzie pracy spełnia określone ustawą kryteria. Gdy osoba nie 
spełnia określonych kryteriów określonych dla uzyskania statusu osoby bezrobotnej, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako 
osoba poszukująca pracy. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który: 

 zarejestrował się we właściwym dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie pracy, oraz: 
 w ostatnich 18 miesiącach przed zarejestrowaniem przepracował 365 dni lub płacił za ten okres składki na ubezpieczenie społeczne, 

oraz 
 nie ma propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót 

publicznych. 
Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanych w okresie 30 dni od 
zwolnienia oraz zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał  
w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. 
Istotne uzupełnienie systemu usług publicznych służb zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej stanowią Ochotnicze Hufce Pracy, 
specjalizujące się w działaniach na rzecz młodych osób zagrożonych marginalizacją i realizujące działania w zakresie kształcenia, szkoleń, 
wychowania przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Działania Publicznych Służb Zatrudnienia są uzupełniane działaniami 
podejmowanymi przez niepubliczne agencje i instytucje działające na rzecz rynku pracy.  
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Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 
Plac Okrzei 4 
47-400 Racibórz 
Tel. (032) 415 45 50, 415 71 57, 419 05 02 
Fax (032) 414 04 98 
e-mail: kara@praca.gov.pl ; sekretariat@pup-raciborz.pl 
www.pup-raciborz.pl 
 
Zadania: 

 rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 
 pośrednictwo pracy, 
 dodatek aktywizacyjny, 
 prace interwencyjne, 
 prace społecznie użyteczne, 
 staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
 pożyczki szkoleniowe, 
 roboty publiczne, 
 stypendia w okresie kontynuowania nauki, 
 szkolenia, 
 wsparcie działalności gospodarczej, 
 zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, 
 wypłacanie zasiłków dla osób bezrobotnych. 

 
Filia Młodzieżowego Biura Pracy 
Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 
Plac Okrzei 4 
47-400 Racibórz 
Tel. 032 415 45 50 w. 39 
e-mail: mbpraciborz@interia.eu 
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Powiatowa Rada Zatrudnienia w Raciborzu 
Plac Okrzei 4 
47-400 Racibórz 
Tel. 032 415 45 50, 415 71 57, 419 05 02 
Fax 032 414 04 98 
e-mail: kara@praca.gov.pl, sekretariat@pup-raciborz.pl 
www.pup-raciborz.pl 
 

Zadania:  
 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, 
 ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,  
 składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz 

zatrudnienia w powiecie,  
 opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy, będących  

w dyspozycji samorządu powiatowego i sprawozdań z ich wykorzystania, 
 delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,  
 opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

 
 
 
Wojewódzki Urząd Pracy 
ul. Kościuszki 30 
40-048 Katowice 
Tel. +48 32 757 33 60,  +48 32 757 33 01 
fax +48 32 757 33 62 
e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl    
www.wup-katowice.pl  
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AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY 
(zarejestrowane w rejestrze wojewody)  
 
 

Lp. Nazwa Adres 

1. Agencja Pracy APM 
ul . Klasztorna 12, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 755-23-81, 755-99-75, fax (032) 755 23 80 
www.apm-job.pl e-mail: info@apm-job.pl 

2. E&A Sp. z o.o. 
 

ul. Pocztowa 10, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 414-99-61, fax (032) 414-99- 97 
www.eena.pl e-mail:  info@eena.pl 

3. In Person – Polska Sp. z o.o. 

ul. Długa 12, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 419-18-76, 419-18-77,  
0 609-632-957, 0 695-452-125 
www.inperson.pl e-mail: raciborz@inperson.pl 

4. Kadry Polskie Sp. z o.o. 
ul. Drzymały 2/2, 47-400 Racibórz
tel. (032) 414-90-00, fax (032) 414-90-01 
www.kadry-polskie.pl e-mail: raciborz@kadry-polskie.pl 

5. Pientka Sp. z o.o.
Oddział w Polsce 

ul. Kolejowa 18, 47-400 Racibórz
tel. (032) 419-17-16, 419-17-17, 0 696-718-949 

6. SBA EURO Sp. z o.o. 
ul. Chopina 9, 47-400 Racibórz
tel. (032) 414-08-71 
www.sbaeuro.pl e-mail: raciborz@sbaeuro.pl 

7. Silesia Personal Sp. z o.o. 
ul. Pastora Michejdy 48, 47-400 Racibórz
tel. (032) 415-15-01, fax (032) 415-19-98 
www.silesiapersonal.pl e-mail: raciborz@silesiapersonal.pl 

8. 3G Dobra Organizacja Sp. z o.o. 
ul. A. Mickiewicza 20, pokój 17, 47-400 Racibórz
tel. (032) 755-13-02, fax (032) 755-13-04 
www.3gdo.pl e-mail: raciborz@3gdo.pl  
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URZĘDY GMIN POWIATU RACIBORSKIEGO 
 

Lp. Nazwa Dane teleadresowe 

1. Urząd Miasta Racibórz 
ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 755-06-00, fax (032) 755-07-25 
www.raciborz.pl e-mail: boi@um.raciborz.pl  

2. Urząd Miasta  
Kuźnia Raciborska  

ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska  
tel. (032) 419-14-17, fax (032) 419-14-32 
www.kuzniaraciborska.pl e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl  

3. Urząd Miasta Krzanowice 
ul. 15-go Grudnia 5, 47-470 Krzanowice 
tel. (032) 410-82-02, (032) 410-80-42 
www.krzanowice.pl e-mail: um@krzanowice.pl  

4. Urząd Gminy Kornowac 
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac 
tel. (032) 430-10-37, fax (032) 430-13-33 
www.kornowac.pl e-mail: urzad@kornowac.pl  

5. Urząd Gminy Krzyżanowice  
ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice 
tel. (032) 419-40-50, fax (032) 419-42-34 
www.krzyzanowice.pl e-mail: ug@krzyzanowice.pl  

6. Urząd Gminy Nędza 
ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 
tel./fax (032) 410-23-99 
www.nedza.pl e-mail: ug@nedza.pl  

7. Urząd Gminy  
Pietrowice Wielkie  

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 
te. (032) 419-80-75, fax (032) 419-84-07 
www.pietrowicewielkie.pl e-mail: poczta@pietrowicewielkie.pl  

8. Urząd Gminy Rudnik 
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik 
tel. (032) 410-64-28, fax (032) 410-63-67 wew. 123 
www.gmina-rudnik.pl e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl 
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SĄD I PROKURATURA 
 
Prokuratura Rejonowa w Raciborzu 
ul. Bukowa 1 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-28-27, (032) 415-48-10 
fax (032) 415-28-27 wew. 11 
 
Sąd Rejonowy w Raciborzu 
ul. Nowa 29 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 459-46-00 
fax (032) 459-46-12 
e-mail: administracja@raciborz.sr.gov.pl 
 www.raciborz.sr.gov.pl  
 

 
POLICJA – numer alarmowy 997 
 
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu 
Plac Wolności 8 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 459-42-00 (centrala), (032) 459-42-55 (oficer dyżurny) 
fax (032) 459-42-44 
e-mail: oficer-dyzurny@rybnik.slaska.policja.gov.pl (oficer dyżurny) 
www.policja.katowice.pl/rejon/raciborz  
 
Referat Dzielnicowych 
ul. Żółkiewskiego 21 
47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-52-70 
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I Posterunek w Kuźni Raciborskiej 
ul. Powstańców Śląskich 7 
47-420 Kuźnia Raciborska 
tel. (032) 459-42-01 
fax (032) 415-25-21 wew. 511 
 

II Posterunek Policji w Krzyżanowicach 
ul. Tworkowska 10 
47-450 Krzyżanowice 
tel. (032) 459-42-02 
fax (032) 415-25-21 wew.521 
 

III Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich 
ul. 1 Maja 11 
47-480 Pietrowice Wielkie 
tel. (032) 459-42-04 
fax (032) 415-25-21 wew. 541 
 

IV Posterunek Policji w Rudniku 
ul. Arcybiskupa Gawliny 2 
47-411 Rudnik 
tel. (032) 459-42-06 
fax (032) 415-25-21 wew. 561 
 

V Posterunek Policji w Krzanowicach 
ul. Zawadzkiego 5 
47-470 Krzanowice 
tel. (032) 459-42-03 
fax (032) 415-25-21 wew. 531 
 

VI Posterunek Policji w Rudach 
ul. Rogera 11 
47-430 Rudy 
tel. (032) 459-42-05  
fax (032) 415-25-21 ww. 551 
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PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – numer alarmowy 998 
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 
ul. Reymonta 8, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-21-07, (0-32) 415-21-08 
fax: 0-32/414 04 74 
www.straz.ostrog.net     
e-mail: info@raciborz.kppsp.gov.pl  
 
 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE – numer alarmowy 999 
 
Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu 
ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 755-51-20, (032) 755-51-19 
 
 
 
STRAŻ MIEJSKA 
 
Straż Miejska w Raciborzu 
ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 755-06-06 
e-mail: straz@um.raciborz.pl  
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STRAŻ GRANICZNA 
 
Śląski Oddział Straży Granicznej 
ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 414-49-00, fax (032) 414-47-00 
tel. interwencyjny (032) 414-44-44 
www.slaski.strazgraniczna.pl 
e-mail: slaski@strazgraniczna.pl  
 
 
URZĄD CELNY 
 
Urząd Celny w Rybniku 
Oddział Celny w Raciborzu 
ul. Kościuszki 7c, 47-400 Racibórz  
tel. (032) 415-99-25, (032) 415-99-28 
 
 
URZĄD SKARBOWY  
 
Urząd Skarbowy w Raciborzu 
ul. Drzymały 32, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-42-11, (032) 415-42-12, (032) 415-59-91, (032) 415-29-88  
fax (032) 415-20-47, (032) 415-59-95 
www.isnet.katowice.pl/bip/raciborz.htm  
e-mail: us2425@sl.mofnet.gov.pl  
 

 
 
 



55 W
AŻ

NE
 T

EL
EF

O
NY

 
ENERGETYKA  
 

Vattenfall Poland sp. z o.o. 
ul. Złota 59 
00-120 Warszawa 
 

Biura Obsługi Klientów na Śląsku: 
• Katowice 40-118, ul. Widok 19  
• Wodzisław Śląski 44-300, ul. Radlińskie Chałupki 159  
• Zabrze 41-800, ul. Filipiny Płaskowickiej 8  

 

Telefoniczna obsługa klientów:  (032) 303-03-03 
 

Awarie tel. 991 
 
GAZOWNIA 
 

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11 
41-800 Zabrze  
tel. (032) 373-50-00, fax (032) 271-78-01 
Telefoniczne Centrum Przyjmowania Zgłoszeń 0-801-301-801 
 

Biuro Obsługi Klienta w Raciborzu 
ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz 
tel./fax (032) 415-47-56, tel. (032) 415-19-96 
e-mail: HOK.Raciborz@gaz.zabrze.pl  
 
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 
ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz 
tel./fax (032) 414-00-20 
e-mail: pzdraciborz@go2.pl  
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GOSPODARKA WODNA I KOMUNALNA 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu  
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz 
tel. (032) 415-30-33, (032) 415-28-91, (032) 415-26-70 
www.zwik-rac.com.pl e-mail: wodociagi@zwik-rac.com.pl  
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej 
ul. Słowackiego 6, 47-420 Kuźnia Raciborska  
tel./fax (032) 419-13-26, (032) 419-14-72 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzanowicach 
ul. 15-go Grudnia 5, 47-470 Krzanowice 
tel. (032) 410-91-31 e-mail: zgk-krzanowice@o2.pl  
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzyżanowicach  
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków  
tel. (032) 419-53-09 
 
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy 
ul. Nad Suminą 2, 47-440 Nędza 
tel. (032) 410-20-98 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich  
ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 
tel. (032) 419-80-85  
 
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku 
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik  
tel. (032) 410-64-18, fax (032) 410-63-67 
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 
tel. (022) 50-55-500 
www.pfron.org.pl  
 
Oddział Śląski w Katowicach 
Pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-950 Katowice 
tel. (032) 203-68-35; fax (032) 203-68-34 
e-mail: katowice@pfron.org.pl  
 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa  
tel. (022) 826 96 73, (022) 551 01 07, (022) 826 51 46  
sekretariat.bon@mpips.gov.pl 
 
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH  
 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa 
tel. (022) 55-17-700, fax (022) 827-64-53 
www.rpo.gov.pl e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl 
 
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach  
ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40 – 032 Katowice  
tel. (032) 72-86-800, fax (032) 72-86-823 
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BIURO PRAW PACJENTA  
 

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia 
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa  
tel./fax: (0-22) 635-75-78, bezpłatna infolinia 0 800-190-590 
www.bpp.gov.pl  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl  
 
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Śląskiego OW NFZ 
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice,  
tel. (032) 735-17-07 
www.nfz-katowice.pl   
 
 
 
 
TELEFONY ZAUFANIA 
 
 
NIEBIESKA LINIA – przemoc w rodzinie  0 801-120-002 
 
ZATRZYMAJ PRZEMOC – Policyjny Telefon Zaufania  0 800-120-148 
 
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA  0 800-120-226 
 
ZIELONA LINIA – telefon zaufania HIV i AIDS  022 621-33-67 
 
INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 0 800-100-022 
 
 
 


