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KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ– MATERIAŁ INFORMACYJNY
Klub Integracji Społecznej (KIS) to oferta, której celem jest udzielanie pomocy oso-
bom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umie-
jętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról spo-
łecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. 
KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach 
życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podej-
mować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym 
do tworzenia własnych miejsc pracy.
Projekt „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie” dofinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywi-
zacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności 
i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napo-
tykają osoby długotrwale bezrobotne, będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Szczecinie poprzez:
•	 oddziaływanie terapeutyczne
•	 zajęcia edukacyjno- pomocowe
•	 poradnictwo prawno-administracyjne
•	 działania zatrudnieniowe 
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w Klu-
bie Integracji Społecznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrud-
nieniu socjalnym, a w pierwszej kolejności:
•	 osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy (długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pra-
cy przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy);

•	 osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci;
•	 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej;
•	 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zawodowej. 
Uczestnicy, poprzez udział w projekcie otrzymują: 
•	 możliwość udziału w terapii uzależnień;
•	 pomoc w sprawach administracyjnych i urzędowych w formie doradztwa prawnego;
•	 pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych i socjalnych;
•	 pomoc w przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia i znalezieniu pracy;
•	 opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną w trakcie uczestnictwa w zajęciach projek-

towych;
•	 uczestnictwo w kursie zawodowym zgodnie ze wskazaniem doradcy zawodowego;
•	 ubezpieczenie i poczęstunek;
•	 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia Klubu. 
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Poszukujesz pracy?
Chcesz wiedzieć gdzie i jak jej szukać?

Przeczytaj nasz informator
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JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY
Podstawowe zasady efektywnego poszukiwania pracy
•	 Zbierz informacje o firmie w której ubiegasz się o zatrudnienie – zdobądź jak naj-

więcej informacji o jej profilu i zakresie działania. Pozwoli ci to jak najlepiej zapre-
zentować się w dokumentach aplikacyjnych oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
Do wyszukiwania potrzebnych informacji wykorzystaj Internet i prasę, a także po-
pytaj znajomych i rodzinę. 

•	 Zgromadź dane o stanowisku o które się ubiegasz – dowiedz się, jakie stanowisko 
pracy jest oferowane, jakie są wymagania i oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

•	 Starannie przygotuj dokumenty – CV i list motywacyjny powinny być jednostron-
nymi, bezbłędnymi dokumentami napisanymi na komputerze i wydrukowanymi na 
białym papierze formatu A4. CV i list motywacyjny są twoją pierwszą wizytówką.

•	 Napisz poprawnie CV – stanowi ono bazę dla rozmowy kwalifikacyjnej, musi być 
napisane z myślą o potencjalnym miejscu zatrudnienia. Pisz prawdę.

•	 Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej – jest to bezpośrednie spotkanie kandy-
data z potencjalnym pracodawcą. Ważne jest wywarcie dobrego wrażenia. Ubierz 
się stosownie. Bądź punktualny. Przemyśl jakie masz wady i zalety, co możesz za-
oferować potencjalnemu pracodawcy. Słuchaj uważnie i  odpowiadaj konkretnie. 
W czasie rozmowy pamiętaj o zasadach dobrego wychowania. 

PRZYGOTOWYWANIE APLIKACJI

1. CURRICULUM VITAE 

CV musi być napisane z myślą o potencjalnym miejscu zatrudnienia. Dobre CV po-
winno przekonać pracodawcę o tym, że warto z tobą nawiązać kontakt. 
Życiorys musi spełniać trzy zadania:
- podkreślać wartość kandydata dla potencjalnego pracodawcy,
- ma być jedną z pierwszych informacji, która posłuży do tego aby zaproszono cię na 
rozmowę kwalifikacyjną, 
- ma stanowić dla potencjalnego pracodawcy bazę informacji o tobie.
Dobrze przygotowane CV powinno zawierać:
•	 dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, stan cywilny),
•	 cel zawodowy (napisz tu jakim stanowiskiem w  firmie jesteś zainteresowany lub 

w jakim dziale chciałbyś pracować). Punkt ten można pominąć, gdy w danej firmie 
prowadzony jest aktualnie nabór tylko na jedno stanowisko,

•	 wykształcenie (wymień tu ukończone szkoły i uczelnie w odwróconym porządku 
chronologicznym),

•	 doświadczenie zawodowe (wymień tu zajmowane dotychczas stanowiska pracy 

w odwróconym porządku chronologicznym. Pamiętaj o podaniu okresu zatrudnie-
nia i zakresu obowiązków),

•	 pozostałe doświadczenia (wymień tu odbyte praktyki zawodowe, pracę wakacyjną, 
prace dorywcze oraz działalność społeczną w różnych organizacjach, stowarzysze-
niach, klubach), 

•	 osiągnięcia (wymień tu przyznane nagrody, stypendia itp. Jeśli nie masz szczegól-
nych osiągnięć, pomiń tę część CV), 

•	 dodatkowe umiejętności (wymień tu znajomość języków obcych, umiejętności ob-
sługi komputera, urządzeń biurowych, posiadanie prawa jazdy),

•	 zainteresowania ( wymień tu swoje hobby),
•	 referencje (napisz je wówczas, gdy są wymagane. Podaj dane dwóch osób, które po-

znały cię jako pracownika).
Bardzo ważną, formalną sprawą jest umieszczenie na dole CV klauzuli, w której wy-
razisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku niezamiesz-
czenia tej formuły, potencjalny pracodawca może nie rozpatrzyć twoich dokumentów. 
Klauzula powinna mieć następującą treść: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pra-
cy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez firmę………. zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883”. 
Zasady tworzenia CV:
1. Pisz zwięźle i rzeczowo. CV powinno być krótkie i konkretne – powinno zmieścić 

się na jednej stronie. 
2. Pamiętaj o odpowiedniej formie graficznej. Życiorys powinien wyglądać schludnie 

i przejrzyście. CV napisz na komputerze i wydrukuj na białym, gładkim papierze for-
matu A4. Bardzo ważne jest rozplanowanie tekstu. Najlepiej czyta się teksty równane 
do lewej strony. Użyj jednego rodzaju czcionki (najpopularniejszy jest Times New 
Roman lub Arial o wielkości 10-12 punktów). 

3. Pamiętaj o odpowiedniej estetyce dokumentów. Dokumenty aplikacyjne nie mogą 
być poplamione lub pomięte. Nie mogą również zawierać błędów ortograficznych, 
stylistycznych czy gramatycznych. Nie mogą być stare, nieaktualne, poskreślane, po-
prawiane.

4. Nie zapomnij o zachowaniu chronologii. Zdarzenia podawaj zaczynając od tych naj-
bardziej aktualnych, a kończąc na tych najbardziej odległych.

5. Nie zamieszczaj elementów nieistotnych z punktu widzenia stanowiska o które się 
ubiegasz,

6. Jeśli potencjalny pracodawca sobie tego życzy, umieść swoje zdjęcie w lewym gór-
nym rogu dokumentu.

7. Pamiętaj, ze dobrze przygotowane CV umożliwia osobiste spotkanie z potencjalnym 
pracodawcą, a nie otrzymanie pracy. Bez względu na to jak dobrze przygotowany jest 
twój życiorys, musisz umieć zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
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2. LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny powinien zawierać informacje adekwatne do stanowiska na któ-
re aplikujesz. Najważniejsze jest przyciągnięcie uwagi potencjalnego pracodawcy. 
Celem listu motywacyjnego jest udzielenie pracodawcy odpowiedzi na 3 pytania:
1. Dlaczego starasz się o pracę w tej właśnie firmie?
2. Dlaczego chcesz pracować na tym właśnie stanowisku?
3. Jakie korzyści może osiągnąć pracodawca, jeśli cię zatrudni?
Dobrze przygotowany list motywacyjny powinien zawierać:
- dane personalne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
- miejsce i data przygotowania aplikacji,
- nazwa i adres firmy, do której aplikujesz,
- imię, nazwisko i stanowisko osoby, do której kierujesz list motywacyjny i CV,
- zwrot grzecznościowy, np. „Szanowny Pan”, „Szanowna Pani”, „Szanowni Pań-
stwo” itp. 
- akapit wyjaśniający twoje zainteresowanie daną oferta pracy,
- akapit przedstawiający twoje kwalifikacje, umiejętności i motywacje,
- akapit mający na celu wywołanie reakcji zaproszenia cię na rozmowę kwalifika-
cyjną,
- grzecznościową formę pożegnania, np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”,
- własnoręczny podpis.
Zasady tworzenia listu motywacyjnego:
1. Pisz zwięźle i rzeczowo. List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna 

strona A4.
2. Pamiętaj o  odpowiedniej formie graficznej. List motywacyjny powinien wy-

glądać schludnie i przejrzyście. List napisz na komputerze i wydrukuj na bia-
łym, gładkim papierze formatu A4. Bardzo ważne jest rozplanowanie tekstu. 
Powinien być napisany czarną, czytelną czcionką (najpopularniejszy jest Ti-
mes New Roman o wielkości 11-12 punktów).

3. Pamiętaj aby na końcu umieścić własnoręczny podpis.
4. Nie powtarzaj tego co w życiorysie, ale pogłęb zawartość CV i podeprzyj kon-

kretnymi przykładami, aby stał się bardziej wiarygodny. 
5. Podziel tekst na akapity - jeden akapit to jedna myśl.
6. Pamiętaj o  odpowiedniej estetyce dokumentów. Dokumenty aplikacyjne nie 

mogą być poplamione lub pomięte. Nie mogą również zawierać błędów orto-
graficznych, stylistycznych czy gramatycznych. Nie mogą być stare, nieaktual-
ne, poskreślane, poprawiane.

7. Nie wysyłaj identycznego listu motywacyjnego do kilku firm. Każdy list dosto-
suj do konkretnego stanowiska, o które się ubiegasz.

8. Pisz tylko prawdę.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rozmowa kwalifikacyjna to końcowy etap rekrutacji, podczas którego staniesz naprze-
ciwko osoby decydującej o przyjęciu cię do pracy lub nie. Na właściwą rozmowę kwa-
lifikacyjną zostaniesz zaproszony po zapoznaniu się przez potencjalnego pracodawcę  
z twoimi dokumentami aplikacyjnymi. 
Idąc na rozmowę:
- nie spóźnij się, bądź punktualny;
- zadbaj o odpowiedni strój;
- zdobądź jak najwięcej informacji o firmie w której starasz się o pracę;
- zabierz ze sobą kopię wszystkich istotnych dokumentów – mogą się okazać potrzebne;
- zastanów się, jakie pytania zadawałbyś ty, będąc na miejscu pracodawcy;
- zastanów się nad odpowiedziami – nie unikaj pytań trudnych i kłopotliwych.

SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą  
w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonującą zadania samorządu po-
wiatowego wynikające z przepisów prawa. Urząd pracy jest państwową instytucją 
powołaną do pośrednictwa pracy. Zbiera oferty pracy, prowadzi ewidencję osób 
bezrobotnych, prowadzi doradztwo zawodowe, organizuje różne kursy i szkolenia. 

Poszukując pracy zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie. 

W celu dokonania rejestracji należy zabrać ze sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania  
i numerem PESEL,
- oryginały świadectw pracy z  całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty 
niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień, 
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyż-
szych, 
- zaświadczenia o  odbytych kursach, szkoleniach potwierdzające kwalifikacje  
i uprawnienia zawodowe, 
- w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego 
lub opiekuńczego po ustaniu zatrudnienia – zaświadczenie z ZUS lub zakładu pra-
cy o okresie pobierania tego świadczenia oraz podstawie jego wymiaru,
- jeśli prowadziłeś wcześniej własną działalność gospodarczą musisz przedstawić 
decyzję o  wykreśleniu z  ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie 
ZUS o  okresie podlegania składkom i  ich opłacania oraz o  wysokości podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
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- jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą, musisz przedstawić zaświadczenie o za-
wieszeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni urząd gminy lub 
urząd miasta,
- jeśli jesteś domownikiem lub współmałżonkiem właściciela nieruchomości rolnej 
o  powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, masz obowiązek przedstawić 
decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w gospo-
darstwie,
- jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, musisz przedstawić aktualny nakaz podatko-
wy lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa,
- jeśli byłeś zatrudniony w  niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę-zle-
cenie, musisz przedstawić zaświadczenie o  okresie zatrudnienia, wynagrodzeniu 
brutto oraz informację czy były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne 
i Fundusz Pracy,
- jeśli pobierasz rentę rodzinną – aktualną decyzję o wysokości renty,
- książeczkę wojskową lub zaświadczenie z WKU. 
Jeżeli rejestrujesz się w powiatowym urzędzie pracy, sprawdź, czy przysługuje Ci 
zasiłek. 
Jeśli zarejestrowałeś się w urzędzie pracy, zapytaj o możliwość skorzystania z nastę-
pujących form pomocy: 
1. Dodatek aktywizacyjny – to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej za-

rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, która ma prawo do zasiłku, która 
samodzielnie lub w wyniku skierowania przez urząd podjęła zatrudnienie lub 
inną pracę zarobkową. 

2. Staż – jest to nabywanie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności do 
wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiatowy urząd pracy może skierować cię na staż, jeśli spełniasz co najmniej je-
den z poniższych warunków, a więc jesteś:
•	 osobą bezrobotną do 25. roku życia,
•	 osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia,
•	 osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że byłeś zarejestrowany w powiato-

wym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 
24 miesięcy, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodo-
wego dorosłych),

•	 kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
•	 osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego 

lub bez wykształcenia średniego,
•	 osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
•	 osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18. roku 

życia,
•	 osobą bezrobotną niepełnosprawną,

•	 osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła za-
trudnienia,

•	 osobą, która w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świa-
dectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie 
ukończyła 27. roku życia.

3. Roboty publiczne – to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac 
organizowanych przez gminy lub organizacje pozarządowe, które statutowo 
zajmują się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fi-
zycznej i  turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, 
a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinan-
sowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy 
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

4. Prace społecznie – użyteczne – to instrument rynku pracy organizowany przez 
ośrodek pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecz-
nej, organizacjach lub instytucjach, które statutowo zajmują się pomocą cha-
rytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. 

5. Prace interwencyjne – to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, 
które następuje w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym 
urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy. Powiatowy urząd pracy może skierować Cię na prace inter-
wencyjne, jeśli spełniasz co najmniej jeden z  poniższych warunków, a  więc 
jesteś:

•	 osobą bezrobotną do 25. roku życia,
•	 osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia,
•	 osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że byłeś zarejestrowany w powia-

towym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostat-
nich 24 miesięcy, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania 
zawodowego dorosłych),

•	 kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
•	 osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodo-

wego lub bez wykształcenia średniego,
•	 osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
•	 osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18. 

roku życia,
•	 osobą bezrobotną niepełnosprawną,
•	 osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła 

zatrudnienia.
6. Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej – czyli tzw. dotacje 

– to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów 
centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecz-
nej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
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7. Pożyczka szkoleniowa – to pomoc udzielana na sfinansowanie kosztów szko-
lenia, przyznawana na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu 
umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej.

8. Finansowanie kosztów egzaminów i licencji – przyznawane jest przez powia-
towy urząd pracy na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofi-
nansowaniemmogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub 
tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykony-
wania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przecięt-
nego wynagrodzenia za pracę.

9. Przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument rynku pracy skierowany 
do osób bezrobotnych i niektórych poszukujących pracy. Celem przygotowa-
nia zawodowego dorosłych jest nabycie przez nich kwalifikacji lub umiejętno-
ści zawodowych potwierdzonych dokumentami (świadectwami). Realizowane 
jest ono według programu ukierunkowanego na nabycie umiejętności prak-
tycznych oraz zdobycie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania 
zadań zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na 
podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą lub między starostą, 
pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez 
wojewódzki urząd pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w   
formie:
•	praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egza-

minu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
•	przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwali-

fikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określo-
nych zadań zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem.

10. Dofinansowanie studiów podyplomowych – ma na celu umożliwienie bezro-
botnym pogłębienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji. Urząd pracy może 
sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 
300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach prze-
widzianych programem studiów   bezrobotny otrzymuje stypendium w  wy-
sokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium nie przysługuje osobom 
poszukującym pracy.

11. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – ma na celu wsparcie osób bez-
robotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu podniesienia swoich 
kwalifikacji zawodowych.

12. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem – to możliwość zrefundowania, po wcze-
śniejszym udokumentowaniu, części kosztów poniesionych w związku z opie-
ką nad dzieckiem lub dziećmi do lat  siedmiu albo osobą zależną, czyli taką, 

która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i  jest połą-
czona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

13. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania – zwrot ten obejmuje koszty przejazdu  
z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
odbywania u  pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 
odbywania zajęć z  zakresu poradnictwa zawodowego czy pomocy w  aktyw-
nym poszukiwaniu pracy oraz koszty zakwaterowania, a także koszty powrotu 
do miejsca zamieszkania.

Ponadto możesz skorzystać z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz 
uczestnictwa w Klubie Pracy.
Poradnictwo zawodowe jest bezpłatne i ogólnodostępne. Doradca zawodowy udzieli 
ci informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia. 
Doradca udzieli ci porad ułatwiających wybór zawodu, pomoże ci również w roz-
poznaniu twoich indywidualnych potrzeb i trudności w znalezieniu pracy. Ponadto 
pomoże ci w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do 
rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. 
Pośrednictwo pracy to forma pomocy udzielana nieodpłatnie przez urzędy pra-
cy, Ochotnicze Hufce Pracy (Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP  
ul. Dworcowa 19, Szczecin tel. 91/81-27-981) oraz agencje pośrednictwa pracy. Placów-
ki te zbierają i udostępniają oferty dla pracodawców, inicjują kontakty pracodawców  
z bezrobotnymi i poszukującymi pracy a także informują bezrobotnych o przysłu-
gujących im prawach i obowiązkach.
Klub Pracy w Szczecinie – jest formą pomocy osobom bezrobotnym w profesjonal-
nym poruszaniu się po rynku pracy. Udział w zajęciach jest poprzedzony rozmową 
z  doradcą zawodowym. Doradca określa konieczność udziału w  zajęciach Klubu 
Pracy lub proponuje inne formy wsparcia w zakresie zawodowym. Zajęcia w Klubie 
Pracy trwają trzy tygodnie od godz. 9.00 – 13.00
Szukając pracy wykorzystaj również:
•	 Internet
•	 biura karier
•	 pocztę pantoflową, tzw. siatkę znajomości
•	 ogłoszenia w prasie
•	 książki telefoniczne, katalogi branżowe firm
•	 agencje pracy tymczasowej
•	 biura pośrednictwa pracy
•	 targi pracy
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INTERNET

Coraz powszechniejszym sposobem poszukiwania pracy jest Internet. 
W sieci istnieje wiele adresów stron, na których można zdobyć informacje o pracy.
Do najpopularniejszych stron internetowych o tematyce rynku pracy należą:

FORMY ZATRUDNIENIA

1. Umowy regulowane Kodeksem pracy

Dają one pracownikowi szereg przywilejów: prawo do zasiłku chorobowego i macie-
rzyńskiego, płatnego urlopu w określonym wymiarze (w zależności od stażu pracy) 
oraz określonych świadczeń socjalnych, Do obowiązków pracownika, wynikających 
z charakteru umowy o pracę należą m.in. przestrzeganie regulaminu pracy, określo-
ny czas pracy, konieczność wykonywania poleceń pracodawcy. 
Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę:
Umowa o pracę na okres próbny
Umowa ta ma na celu poznanie przez pracodawcę kwalifikacji pracownika, czy kan-
dydat jest przydatny do pracy na danym stanowisku. Umowa taka może poprzedzać 
każdą umowę o pracę. Okres próbny nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Rozwią-
zanie umowy przed upływem terminu na jaki jest zawarta może nastąpić za porozu-
mieniem stron lub za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, tydzień 
lub 2 tygodnie w zależności od tego, na jaki czas umowa byłą zawarta.
Umowa na czas wykonywania określonej pracy
Umowę tę zawiera się w celu wykonania konkretnego zadania, a stronom trudno jest 
określić okres potrzebny do jego realizacji. Najczęściej zawierana jest do wykonywa-
nia prac dorywczych i sezonowych. Taka umowa może być zwierana wielokrotnie, 
bez obowiązku zamiany jej na umowę bezterminową Rozwiązanie następuje z dniem 
ukończenia określonej w umowie pracy i nie można jej wypowiedzieć. W wyjątko-
wych sytuacjach umowa tego rodzaju może rozwiązać się przed dniem wykonania 
określonej pracy. Dotyczy to zwolnień grupowych, kiedy to każda ze stron może 
rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas wykonania określonej pracy za dwuty-
godniowym wypowiedzeniem. Drugi wyjątek stanowi upadłość lub likwidacja pra-
codawcy. Również w takim przypadku umowa na czas wykonania określonej pracy 
może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Umowa na czas określony
Umowa na czas określony służy doraźnym lub okresowym celom realizowanym 
przez pracodawcę. Cechą charakterystyczną tej formy zatrudnienia jest konieczność 
określenia terminu końcowego trwania umowy w momencie jej zawierania. Może to 
być dokonane przez:
•	 określenie czasu obowiązywania umowy, np. 5 miesięcy,
•	 oznaczenie momentu jej rozwiązania i wyznaczenie konkretnej daty kalendarzo-

wej, np. 10.09.2010 r.,
•	 wskazanie zdarzenia przyszłego, którego data nie jest w danym momencie dokład-

nie znana, np. do czasu powrotu nieobecnego pracownika. 

Ogólne i rządowe:
www.mpips.gov.pl
www.praca.gov.pl
www.lpraca.gov.pl
www.kadry.info.pl
www.up.gov.pl
www.praca.onet.pl
www.praca.wp.pl
www.dni_kariery.pl
www.targipracy.org.pl
www.kariera.wprost.pl
www.eures.praca.gov.pl
www.rynekpracy.pl
www.monsterpolska.pl
www.kariera.pl
www.usc.gov.pl
www.bierzdotacje.pl
Agencje pośrednictwa pracy
i doradztwa personalnego: 
www.workservice.pl
www.manpower.pl
www.startpolska.pl
www.tempservice.pl
www.bigram.pl
www.mostwanted.com.pl
www.fss.pl
www.wakat.com.pl
www.bankkadr.com.pl
www.tmpw.com.pl
www.kb.com.pl
Praca za granicą:
www.praca.gov.pl/stan
www.europraca.pl
www.eures.praca.gov.pl

Portale rekrutacyjne:
www.pracuj.pl
www.praca.pl
www.praca.inf.pl
www.jobpilot.pl
www.jobland.pl
www.jobs.pl
www.hrk.pl
www.gazetapraca.pl
www.praca.int.pl
www.abcpraca.pl
www.bestoferta.pl
www.naszapraca.pl
www.epraca.pl
www.wakaty.com.pl
www.praca.money.pl
www.praca.gratka.pl
www.cvonline.pl
Praca czasowa:
www.adecco.pl
www.praca-oferty.pl
www.activeplus.com.pl
www.workservice.pl
www.creyfs.com.pl
www.start-biuropracy.pl
www.workexpress.pl
www.szybkopraca.pl
www.oferty.friko.pl
www.grafton.pl
www.pba.com.pl
www.technoservice.com.pl
Wolontariat:
www.wolontariat.org.pl
www.wolontariat.ngo.pl
www.pah.org.pl
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Żaden przepis prawny nie ogranicza jednak stron w  ustalaniu czasu trwania sto-
sunku pracy. Kodeks pracy wskazuje w art. 251, że pracodawca może z tym samym 
pracownikiem zawrzeć tylko dwie umowy na czas określony pod rząd (o ile przerwa 
między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła 1 mie-
siąca) – trzecia umowa staje się automatycznie umową na czas nieokreślony. W przy-
padku umowy zawartej na czas określony, stosunek pracy wygasa automatycznie po 
terminie umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona na następny okres. W przypad-
ku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą postanowić, że 
może ona być rozwiązana za uprzednim 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Umowy 
zawarte na okres krótszy niż 6 miesięcy lub nie zawierające postanowienia o prawie 
wypowiedzenia – nie mogą być rozwiązywane za wypowiedzeniem. Umowa może 
być rozwiązaną na porozumieniem stron.
Umowa na zastępstwo
Pracodawca może zatrudnić na czas określony, jeśli zachodzi konieczność zastęp-
stwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. 
długotrwała choroba, urlop macierzyński, urlop bezpłatny). Zawierana jest na czas 
obejmujący nieobecność pracownika i  po jego upływie ulega rozwiązaniu. Nieza-
leżnie od czasu trwania takiej umowy, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. 
Nie ma określonej maksymalnej liczby umów na zastępstwo jakie można zawrzeć 
z jedną osobą - w związku z tym, można z jednym pracownikiem zawrzeć więcej niż 
dwie tego typu umowy i trzecia nie będzie umową na czas nieokreślony.
Umowa na czas nieokreślony
Jest to najbardziej korzystna i najbardziej pożądana przez pracowników umowa. Nie 
określa się w niej końcowego terminy jej trwania. Wypowiadając tę umowę, praco-
dawca musi podać na piśmie przyczynę jej rozwiązania i  zawiadomić o  zamiarze 
rozwiązania umowy reprezentujący pracownika związek zawodowy. Okres wypo-
wiedzenia zależy od długości okresu zatrudnienia i wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 
3 miesiące (przy stażu dłuższym niż 3 lata). 

2. Umowy regulowane Kodeksem cywilnym

Reguluje je Kodeks prawa cywilnego i swoich roszczeń pracownik nie może docho-
dzić przed sądem pracy. 
Najbardziej znane formy zatrudnienia to:
Umowa o dzieło 
W przypadku tej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania 
określonego dzieła a zamawiający – do wypłaty wynagrodzenia za nie.Za wykona-
nie dzieła zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie, które powinno zostać określo-
ne w umowie. Wysokość wynagrodzenia za wykonane dzieło, również powinna być 
określona w umowie, choć nie koniecznie kwotowo. Zamiast tego mogą znaleźć się 
tam wskazówki co do określenia wynagrodzenia po zakończeniu pracy, które miały-

by wskazywać, czego spodziewa się zamawiający i za co mógłby zapłacić wyższe wy-
nagrodzenie, a za co niższe. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła może mieć również 
charakter ryczałtowy. W przypadku, kiedy strony w momencie zawierania umowy 
nie są w stanie precyzyjnie ustalić elementów składowych kształtujących wynagro-
dzenie, takich jak np. czas trwania usługi, ceny materiałów czy zakres pracy, wtedy 
mogą przyjąć wynagrodzenie kosztorysowe. 
Od umowy o  dzieło nie płaci się składek ZUS (chyba że podpisujemy ją z  firmą, 
w której jesteśmy zatrudnienia na etat). Podatek od umowy wynosi 20%. Jeśli okre-
ślone w umowie dzieło ma charakter twórczy, to można zastosować koszty uzyskania 
przychodu w wysokości 50%, dzięki czemu pracownik otrzyma wyższe wynagrodze-
nie. Umowa ta nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej a o jej zakończeniu 
nie musi być kontynuowana. Jeśli zlecona praca będzie niewłaściwie lub nietermino-
wo wykonana, zamawiający może odstąpić od umowy (a przyjmującego zamówienie 
obciążyć dodatkowymi kosztami). 
Umowa zlecenie
Na podstawie tej umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności dla zleceniodawcy. W  odróżnieniu od umowy o  dzieło, zleceniobiorca 
otrzymuje wynagrodzenie za działanie, a nie za jego rezultat. Umowa ta może być 
w każdej chwili wypowiedziana. Pracodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy kosz-
ty, które ten poniósł w celu wykonania zlecenia. Zleceniobiorca może powierzyć wy-
konanie uzgodnionego zadania osobie trzeciej (jeśli zleceniodawca sobie tego życzy, 
musi umieścić stosowny zapis w umowie). Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 
lub 50% (w zależności od tego czy korzysta się z praw autorskich), a podatek stanowi 
20% podstawy. Zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS w przypadku za-
trudniania osób uczących się do 26 roku życia, osób zatrudnionych jednocześnie na 
umowę o pracę czy też prowadzących działalność gospodarczą. W pozostałych przy-
padkach zleceniodawca ma obowiązek opłacania składek ZUS. Pracodawca może 
zawierać dowolną ilość takich umów. Zleceniodawca nie ma obowiązku udzielania 
urlopu, wypłacania odprawy czy zasiłków. 
Umowa agencyjna
W tej umowie przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się pośredniczyć za okre-
śloną stawkę (prowizję) w  zawieraniu umów pomiędzy pracodawca a  klientem 
(w jego imieniu). Agentowi należy się prowizja, której wysokość zależy od liczby lub 
wartości zawartych umów. Przyjmujący zlecenie, czyli agent sam decyduje, w  jaki 
sposób będzie wykonywał swoje zadania. O prawidłowe rozliczenie z ZUS i Urzę-
dem Skarbowym agenci muszą się troszczyć sami. Umowa agencyjna daje agentowi 
pewne oszczędności. Wynikają one z faktu, że agent, opłaca składki na ubezpiecze-
nia społeczne, będące na stałym poziomie, niezależnym od wysokości osiągniętego 
wynagrodzenia. 
Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
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Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony lub zawartej na czas określony, 
a wykonywanej przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, następuje:
•	 z wyprzedzeniem jednego miesiąca, w pierwszym roku trwania umowy;
•	 z wyprzedzeniem dwóch miesięcy, w drugim roku trwania umowy;
•	 z wyprzedzeniem trzech miesięcy, w trzecim i następnych latach trwania umowy.
Umowę agencyjną można również rozwiązać bez zachowania terminów wypowie-
dzenia. Powodem może być niewykonanie obowiązków przez jedną ze stron w ca-
łości lub znacznej części, a także zaistnienie innych nadzwyczajnych okoliczności.

SAMOZATRUDNIENIE
Samozatrudnienie, czyli założenie własnej działalności gospodarczej, jest jedną 
z metod zaistnienia w aktywny sposób na rynku pracy. Zakładając własną działal-
ność gospodarczą trzeba przejść przez kilka etapów związanych z załatwianiem for-
malności w różnych urzędach.:
I etap – rejestracja działalności gospodarczej. To pierwszy krok i podstawowy wa-
runek rozpoczęcia działalności. Dokonuje się tego w urzędzie gminy (lub miasta) 
właściwego według miejsca zamieszkania W  urzędzie należy wypełnić formularz 
RG-1 w którym należy podać: 
•	 oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko, nr PESEL oraz nazwę pod którą 

będzie wykonywana działalność),
•	 oznaczenie miejsca zamieszkania (zameldowania) i adresu przedsiębiorcy;
•	 określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Pol-

ską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);
•	 miejsce wykonywania działalności – siedziba firmy, którą trzeba odpowiednio 

oznakować na zewnątrz;
•	 wskazanie daty rozpoczęcia działalności

Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę przez Inter-
net, posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie dzia-
łalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsię-
biorcach. Aby samodzielnie dokonać rejestracji działalności gospodarczej należy 
posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfika-
tu lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Po wypełnieniu formularza elektro-
nicznego i podpisaniu go podpisem elektronicznym Minister Gospodarki dokonuje 
wpisu do CEIDG (bez udziału urzędu). 
II etap – otrzymanie numeru REGON. W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej, należy udać się do urzędu statystycznego w celu 
otrzymania numeru REGON. Wydanie numeru REGON jest bezpłatne. Okres ocze-
kiwania wynosi do 2 tygodni. 
III etap – zgłoszenie do ZUS. W  ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy 

zgłosić w  ZUS firmę (jako płatnika składek i  wypełnić formularz ZUS ZFA) oraz 
siebie (jako ubezpieczonego i wypełnić formularz ZUS ZUA)* . W przypadku za-
trudnienia pracowników należy zgłosić ich do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA). 
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mają prawo do szczególnej ulgi: mogą 
przez pierwsze dwa lata płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne oraz 
nie muszą płacić składek na Fundusz Pracy. Gdy osoba zakładająca firmę lub pra-
cownicy nowo powstającej firmy są absolwentami, to mogą skorzystać ze zwolnienia 
opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez 12 miesięcy (należy złożyć 
odpowiedni wniosek). 
*W przypadku gdy osoba zakładająca działalność gospodarczą jest jednocześnie za-
trudniona na umowę o pracę, w której zarabia powyżej minimalnej pensji krajowej, 
wypełnia formularz ZZA – w  innym przypadku (np. pensja jest niższa) pozostaje 
przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA
IV etap – zgłoszenie do urzędu skarbowego. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej należy zgłosić się do urzędu skarbowego i wypełnić formularz 
NIP-1 oraz VAT-R, w którym składa się deklarację o formie płacenia podatku do-
chodowego. 
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności można wybrać:
•	 kartę podatkową
•	 ryczałt ewidencjonowany
•	 opodatkowanie na tzw. zasadach ogólnych, czyli księgę przychodów i rozcho-

dów. 
Trzeba również podjąć decyzję, czy księgowość przedsiębiorca będzie prowadził sa-
modzielnie, czy też zleci firmie zewnętrznej. 
V etap – wyrobienie pieczątki firmowej. Wyrobienie pieczątki firmowej jest nie-
zbędne do załatwienia wielu formalności np. do założenia rachunku bankowego lub 
do wydawania dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmowa samodzielnie 
określa się dane, które się na niej znajdą Standardowo powinna ona zawierać: ozna-
czenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy), dane teleadresowe 
siedziby firmy, numer NIP i numer REGON. 
VI etap – założenie konta bankowego. Przedsiębiorca ma obowiązek posiadania 
rachunku bankowego. Zakładając konto firmowe należy przedstawić dokumenty 
(dowód osobisty, kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i orygi-
nał do wglądu, kserokopie dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglą-
du, pieczątkę firmową). O założeniu konta należy poinformować urząd skarbowy.
VII etap – Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika 
lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie 
właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowe-
go inspektora sanitarnego o  miejscu, rodzaju i  zakresie prowadzonej działalności 
oraz liczbie pracowników. Powinien również złożyć pisemną informację o środkach 
i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpie-
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czeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności. 
VIII etap – Sanepid. Zgoda wojewódzkiego inspektora sanitarnego (Sanepid) jest 
niezbędna do prowadzenia działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podję-
cia działalności w  zakresie prowadzenia sklepu spożywczego, wszelkich placówek 
gastronomicznych, gabinetu fryzjerskiego itp. W tych przypadkach odbioru lokalu 
siedziby firmy musi dokonać Sanepid. 
Często obligatoryjnym warunkiem świadczenia określonej działalności gospodar-
czej (np. usługi transportowe, spedycja, obrót napojami alkoholowymi) jest posia-
danie zezwolenia, licencji lub koncesji.
Zezwolenie – stwierdza ono, że nie istnieją, po stronie przedsiębiorcy, przeszkody 
w podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej. 
Licencja – traktowana jest na równi z zezwoleniem na podjęcie i wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej. Wywołuje ona bowiem ten sam skutek prawny w zakresie re-
glamentacji działalności gospodarczej. W prawie polskim pojęcie „licencji” należy 
przede wszystkim odnosić do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wyko-
nywania zawodu, a czasami także wykonywania tego zawodu w formie działalności 
gospodarczej.
Koncesja – jest to wyrażana przez państwo zgoda na podjęcie i prowadzenie działal-
ności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa przez podmioty gospo-
darcze na podstawie ustawowych przepisów prawnych określających warunki i tryb 
koncesjonowania.

ELASTYCZNE (NIESTANDARDOWE) FORMY ZATRUDNIENIA
Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, tak aby 
osiągać możliwie najlepsze efekty, umożliwiają również łączenie obowiązków służ-
bowych z  innymi związanymi np. z opieką nad osobami zależnymi. Za elastyczne 
formy zatrudnienia uznaje się:
•	 terminowe umowy o pracę (umowa na czas określony, umowa na czas wykonywa-

nia określonej pracy, umowa na okres próbny, umowa na czas zastępstwa pracow-
nika, umowa sezonowa)

•	 zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
•	 zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy (zadaniowy czas pracy, skró-

cony tydzień pracy, praca weekendowa)
•	 umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna)
•	 leasing pracowniczy
•	 praca nakładcza
•	 telepraca
•	 praca na wezwanie
•	 jobsharing
•	 worksharing

•	 jobrotation
•	 zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane
•	 prace interwencyjne i roboty publiczne.
Terminowe umowy o pracę
Umowy terminowe zawiera się na z góry określony okres, oznaczony konkretną datą 
lub czasem wykonania określonej pracy. Prawo polskie wyróżnia następujące rodza-
je umów terminowych:
•	na	okres	próbny,
•	na	czas	określony,
•	na	czas	wykonania	określonej	pracy.
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy:
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy daje możliwość zatrudniania osób, 
które nie mogłyby podjąć zatrudnienia na pełny etat lub jeżeli pracodawca nie po-
trzebuje pracowników na cały etat. 
Zatrudnienie w  niepełnym wymiarze czasu pracy reguluje Kodeks pracy. Określa 
on maksymalny wymiar czasu pracy, który nie może przekroczyć 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym nie przekraczającym czterech miesięcy. W związku z tym przyjęte jest, że 
pracą w niepełnym wymiarze, jest każda praca wykonywana w wymiarze 30%, 50%, 
60%, 75% lub 90% obowiązującego pełnego wymiaru czasu pracy. Sposób określenia 
w umowie wymiaru czasu z reguły określa się ułamkowo (np. 1/2, 1/4 etatu). 
Zawarcie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować 
ustalenia warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny niż w przypadku pracy 
pełnoetatowej. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma pra-
wo korzystać z takich samych uprawnień, określonych przepisami prawa pracy, jak 
pracownik zatrudniony na cały etat. 
Praca w  niepełnym wymiarze czasu pracy nie może być powodem dyskryminacji 
oraz nierównego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych. Warunki płacowe dla pracownika niepełno etatowego 
muszą być ustalone w sposób nie mniej korzystny, niż w stosunku do pracowników 
wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przy 
uwzględnieniu proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń zwią-
zanych z pracą.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy:
Taki rodzaj zatrudnienia daje możliwość dostosowania wykonywania obowiązków 
pracowniczych do potrzeb związanych np. z kontynuowaniem nauki, sprawami ro-
dzinnymi lub dodatkowymi zajęciami zawodowymi.
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Skrócony tydzień pracy 
W ramach tego systemu pracownik świadczy pracę mniej niż pięć dni w tygodniu, 
przy jednoczesnym przedłużeniu dziennego wymiaru czasu pracy. Można tu przyjąć 
różne rozwiązania np.: pracownik wykonuje pracę w poniedziałki 12 godzin, wtorki 
10 godzin, środy 10 godzin i czwartki 8 godzin, bądź też pracownik może wykony-
wać pracę od poniedziałku do czwartku, każdego dnia pracując po dziesięć godzin. 

Praca weekendowa
Pracownik wykonuje pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i  święta. Pracowni-
kowi, w ramach systemu weekendowego, można przedłużyć dobowy wymiar czasu 
pracy.
Z systemem skróconego tygodnia pracy i systemem weekendowym związane są jed-
nak pewne ograniczenia: 
•	 maksymalny dobowy wymiar czasu pracy to 12 godzin;
•	 okres rozliczeniowy skrócony jest do 1 miesiąca;
•	 system można wprowadzić tylko i wyłącznie na wniosek pracownika - pracodaw-

ca nie może zastosować go z własnej inicjatywy i narzucić go pracownikowi;
•	 w systemie weekendowym najwyższym możliwym wymiarem etatu jest 9/10.
Leasing pracowniczy / praca tymczasowa 
Praca tymczasowa, nazywana również leasingiem pracowniczym, jest stosunkiem 
pracy pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą, czyli 
zleceniodawcą u którego świadczona jest praca i pracownikiem tymczasowym.
Firma zlecająca i  agencja pracy związane są umową o  świadczenie pracy tymcza-
sowej. Pracodawca nie jest stroną umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. 
Jest on zatrudniony jedynie przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umo-
wy o  pracę na czas określony, umowy na czas wykonania określonej pracy, bądź 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia. Wszystkie obowiązki 
i koszty wynikające z umowy o pracę m.in. związane z prowadzeniem dokumentacji 
pracowniczej, płaceniem wynagrodzenia i  innych należnych świadczeń pracowni-
czych, obliczaniem i wpłatą podatku, opłacaniem składek na ubezpieczenie społecz-
ne i zdrowotne, wypłatą zasiłków chorobowych, spoczywają nie na pracodawcy, lecz 
na agencji, w której jest zatrudniony. Wynajmująca agencja zarabia przekazując od-
płatnie swojego pracownika do dyspozycji innego pracodawcy. 
Praca tymczasowa polega na oddelegowaniu do pracy w  siedzibie firmy klienta, 
pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Pracownikowi tym-
czasowemu pracodawca może powierzyć zadania o charakterze sezonowym, okre-
sowym, doraźnym lub takie, których terminowe wykonanie przez pracowników 
zatrudnionych na etacie nie byłoby możliwe, lub takie, których wykonanie należy 
do obowiązków nieobecnego pracownika. Maksymalny łączny okres wykonywania 
pracy tymczasowej u  jednego pracodawcy, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy 
w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pracownik tymcza-

sowy zatrudniony jest w zastępstwie innego pracownika etatowego, wówczas okres 
ten wynosi maksymalnie 36 miesięcy. 
Pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma wszelkie pra-
wa pracownicze wynikające z  tego tytułu, tj.: prawo do urlopu wypoczynkowego, 
zwolnienia chorobowego, bezpłatnej opieki zdrowotnej, okresu wypowiedzenia oraz 
wynagrodzenia, które nie może być niższe niż pracownika zatrudnionego na po-
dobnym stanowisku u  pracodawcyużytkownika. Pracownikowi przysługuje urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pra-
codawcy użytkownika. 
Omawiana forma zatrudnienia ma swoje zalety zarówno dla pracodawcy, jak i pra-
cobiorcy. W  wielu przypadkach wypłacenie agencji pracy prowizji za wynajętego 
pracownika, jest korzystniejsze niż zatrudnienie pracownika na podstawie umowy 
o  pracę. Pracodawca, decydując się na umowę z  agencją, nie ponosi kosztów re-
krutacji nowego pracownika, jego przeszkolenia, zobowiązań kadrowo-płacowych, 
może również liczyć na szybkie pozyskanie pracownika, zgodnie ze swoim zapotrze-
bowaniem (np. w okresie sezonowego wzrostu produkcji itp.). Natomiast osoba po-
szukująca pracy, decydując się na podpisanie umowy z agencją pracy tymczasowej, 
zyskuje możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia w pracy na wielu stano-
wiskach u różnych pracodawców. W praktyce zdarza się również, że praca czasowa 
okazuje się okresem próbnym, po którym pracodawca użytkownik decyduje się na 
zatrudnienie pracownika na etacie. Praca tymczasowa nie musi być pracą w pełnym 
wymiarze, dlatego też można elastycznie łączyć inne obowiązki z pracą zarobkową. 
Pracę tymczasową reguluje ustawa z  9 lipca 2003 r. o  zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Praca nakładcza
Praca nakładcza, nazywana powszechnie pracą chałupniczą, jest formą zatrudnie-
nia pośrednią pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło. Ma ona charakter za-
trudnienia niepracowniczego o charakterze cywilnoprawnym, jednak z elementami 
charakterystycznymi dla pracy na etacie. Wykonawca ma ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, ma prawo do zasiłku chorobowego, urlopu wypoczynkowego i macie-
rzyńskiego, jednak wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie za rzeczywiście wykonaną 
pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o  pracę nakładczą podlega obo-
wiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, nie podlega ubezpieczeniu 
wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne. Pra-
ca nakładcza polega na wytwarzaniu przez wykonawcę przedmiotów lub ich czę-
ści z  powierzonego przez pracodawcę (nakładcę) materiału, bądź na świadczeniu 
usług na polecenie i rachunek zlecającego. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, nakład-
ca ma obowiązek dostarczenia wykonawcy wszystkich niezbędnych do wykonania 
powierzonej pracy materiałów oraz maszyn i narzędzi. Jeżeli wykonawca korzysta 
z własnych maszyn, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego w wysokości odpowia-
dającej wartości ich odtworzenia. Osoby zatrudnione na podstawie ww. umowy, 



26 27

mogą wykonywać swoją pracę w domu lub innym przez siebie wskazanym miejscu, 
w  dogodnym dla siebie czasie, osobiście lub przy pomocy innych osób. Stronami 
umowy o pracę nakładczą są wykonujący pracę nakładczą zwany wykonawcą oraz 
jego pracodawca zwany nakładcą. Umowa taka powinna być zawarta na piśmie 
i powinna zawierać: rodzaj pracy, termin rozpoczęcia, zasady wynagradzania, mak-
symalną i minimalną miesięczną ilość pracy. Minimalna ilość pracy powinna być 
tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniło wykonawcy przychód w  wysokości co 
najmniej 50% obowiązującego najniższego wynagrodzenia. W przypadku, gdy praca 
nakładcza jest jedynym źródłem dochodu, jej ilość powinna być tak ustalona, aby 
wynagrodzenie za nią nie było niższe od minimalnego.
Elementami, które odróżniają umowę o pracę nakładczą od umowy o pracę jest sa-
modzielność nakładcy w określaniu czasu i  sposobu wykonania pracy, możliwość 
zlecenia wykonania powierzonej pracy osobie trzeciej – nie ma obowiązku osobiste-
go świadczenia pracy oraz brak kontroli pracodawcy (nakładcy) nad bieżącą reali-
zacją zleconego zadania. 
Umowę o pracę nakładczą można zawrzeć na okres próbny nieprzekraczający 3 mie-
sięcy, na czas określony, nieokreślony lub czas wykonania określonej pracy. Umowa 
nakładcza może być rozwiązana w każdym momencie na mocy porozumienia stron 
oraz za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w  przypadku umowy na okres próbny 
i 1-miesięcznym w przypadku umowy na czas nieokreślony. Nie można wypowie-
dzieć umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. 
Nakładca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, w przypadku ciężkiego na-
ruszenia przez pracownika warunków Z niej wynikających. Po zakończeniu umowy, 
pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać wykonawcy świadectwo pracy 
nakładczej. Praca chałupnicza najczęściej kojarzona jest z wykonywaniem prostych, 
nie wymagających doświadczenia i wykształcenia czynności, jak np. składanie dłu-
gopisów, klejenie kopert, teczek czy wykonywanie ozdób choinkowych. Jednak fak-
tycznie w  ramach umowy o  pracę nakładczą można wykonywać wiele czynności, 
które mogłyby być przedmiotem umowy o dzieło, np. tworzenie projektów, wzorów 
dokumentów, analiz, zestawień, tłumaczeń, wprowadzania danych. Główną korzy-
ścią dla pracownika jest możliwość wykonywania pracy, bez konieczności wycho-
dzenia z  domu, w  tempie i  czasie najbardziej dla niego dogodnym, przy pomocy 
pozostałych domowników, co może być szczególnie ważne ze względu na słaby stan 
zdrowia lub potrzebę sprawowania opieki nad dzieckiem. Warunki wykonywania 
pracy nakładczej uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grud-
nia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych na podstawie art. 303 Kodeksu pra-
cy.

Telepraca
Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z  wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej w  rozumieniu przepisów o  świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. Telepraca może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie pracownik 

może przekazywać wyniki swojej pracy do pracodawcy za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej. Telepraca może być stosowana w  każdym rodzaju umowy 
o pracę: na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, okres próbny czy na czas 
wykonania określonej pracy. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracowniko-
wi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczyć sprzęt, 
pokryć koszty związane z  instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacja sprzętu 
oraz zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenie w zakre-
sie obsługi sprzętu.
Korzyści dla pracodawców:
•	 mniejsze koszty organizacji stanowiska pracy,
•	 możliwość elastycznego wykorzystywania czasu pracy pracowników,
•	 efektywniejsze docieranie do klientów,
•	 utrzymanie wartościowych pracowników w czasie konieczności opieki nad oso-

bami zależnymi.
Korzyści dla pracowników:
•	 możliwość samodzielnego regulowania czasu i tempa pracy,
•	 utrzymanie wszystkich przywilejów związanych z umową o pracę,
•	 pracownik nie musi dojeżdżać do pracy, co oznacza nie tylko oszczędność czasu, 

lecz jest szczególnie istotne z punktu widzenia niepełnosprawnych pracowników 
a  także kobiet z  dziećmi, które nie muszą zatrudniać opiekunki; przestaje być 
istotny wiek wygląd pracownika

•	 pracownik nie jest ograniczony tylko do świadczenia pracy na terenie swojego 
miasta czy województwa i może pracować w dowolnym miejscu w kraju czy na 
świecie, stając się niezależnym od zjawiska bezrobocia w danym rejonie

Praca na wezwanie
Istotą pracy na wezwanie jest obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy, który 
może w dowolnie wybranym przez siebie momencie, wezwać pracownika do stawienia 
się do pracy. W tej formie pracy to pracodawca określa zakres i warunki oraz czas jej 
trwania, dostosowując te elementy do własnych potrzeb. Po wykonaniu powierzonego 
zadania, pracownik pozostaje w stanie gotowości do pracy, aż do ponownego wezwania 
przez pracodawcę. Najczęściej praca na wezwanie traktowana jest jako rodzaj zatrud-
nienia pracowniczego, czyli świadczonego w ramach stosunku pracy. W prawie polskim 
podobny charakter do pracy na wezwanie ma instytucja dyżurów pracowniczych, które 
przewidziano przepisami Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 1515 § 1 KP pracodawca może 
zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w goto-
wości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę, w zakładzie pracy, domu lub 
w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obowiązujące przepisy nie dopusz-
czają jednak możliwości zawierania umowy o pracę, w której głównym obowiązkiem 
pracownika byłoby pełnienie dyżurów i oczekiwanie na wezwanie. W praktyce praca na 
wezwanie ma głównie zastosowanie przy dozorze maszyn i urządzeń i najczęściej jest 
to pozostawanie pracownika w gotowości do pracy poza normalnymi godzinami pracy.
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Work-sharing 
To praca na zasadzie dzielenia stanowiska. Polega ona na tym, iż dwóch lub więcej 
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wykonuje jedna-
kowe obowiązki w ramach jednego stanowiska pracy. Praca dzielona jest doskona-
łym rozwiązaniem tam, gdzie istnieje potrzeba ponadnormatywnej ilości godzin 
pracy dziennie, lub gdy osoby na tych samych stanowiskach jednocześnie wnoszą 
o skrócenie tygodnia pracy. Jest to sposób na uelastycznienie stanowisk pracy. Popu-
larne zastosowanie to ochrona obiektów, praca przy taśmie montażowej, obsługa se-
kretariatów, obsługa punktów kontaktu z klientami. Job-sharing to rozwiązanie dla 
matek wychowujących małe dzieci, osób odchodzących na emeryturę, absolwentów 
zaczynających pracę, studentów oraz dla wszystkich osób, które z osobistych przy-
czyn nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin. Podstawą są umowy zawiera-
ne pomiędzy pracodawcą a zainteresowanymi pracownikami określające ryczałtowe 
wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Pracownicy najczęściej dzielą wynagrodzenie 
i inne świadczenia związane z pracą proporcjonalnie do wykonywanej pracy lub we-
dług innych, indywidualnych, specjalnych ustaleń. Podział pracy może dotyczyć nie 
tylko czasu pracy; praca może być podzielona też funkcjonalnie.

Jobrotation
Jobrotation (praca rotacyjna) to model pozwalający na połączenie polityki zatrud-
nienia z  polityką szkoleniową przedsiębiorstw tak, aby nie ograniczać funkcjono-
wania firmy jednocześnie zapewniając podnoszenie kwalifikacji jej pracowników. 
Wykorzystanie zasad jobrotation pozwala na szkolenie kadry w godzinach pracy bez 
konsekwencji dla efektywności działania firmy, ponieważ w czasie nieobecności pra-
cowników etatowych ichobowiązki przejmują inne, wykwalifikowane osoby. W wa-
runkach polskich są to przede wszystkim osoby bezrobotne, które wcześniej zostały 
przeszkolone do wykonywania określonych zadań i czynności na danym stanowi-
sku pracy. System rotacji pracy łączy więc trzy cele: kształcenie ustawiczne, rozwój 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz reintegrację zawodową osób bezrobotnych. 
Korzyści jakie daje zastosowanie jobrotation mogą być wielostronne: dla firm jest to 
wzrost ich konkurencyjności na rynku poprzez rozwój kompetencji i umiejętności 
zatrudnianej kadry. Pracownicy zdobywając nową wiedzę,motywację i  możliwość 
awansu, co również podnosi ich wartość na rynku pracy, a także zmniejsza ryzyko 
wypalenia zawodowego. Bezrobotni natomiast mają możliwość zdobycia doświad-
czenia zawodowego, a  także zaprezentowania swoich umiejętności potencjalnemu 
pracodawcy. Dodatkową grupą, która również może odnieść korzyści, to firmy szko-
leniowe, które poprzez rozwój i sprzedaż swoich usług umacniają pozycję na rynku 
szkoleniowym.

Outsourcing (stałe zlecenie świadczenia usług na zewnątrz) 
Outsourcing polega na przekazaniu poza firmę macierzystą określonych zadań lub 
funkcji. Wiąże się on z wykorzystywaniem zasobów zewnętrznych i zlecaniem wy-
specjalizowanym podmiotom procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego 

przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe 
we własnym zakresie. Bardzo często outsourcowane są usługi prawnicze, informa-
tyczne, księgowe, utrzymywania czystości, ochrony osób i mienia itd. 
Najczęstszą przyczyną wprowadzania praktyk outsourcingowych jest chęć obniżenia 
kosztów realizacji funkcji ubocznych i uniknięcia trudności związanych z zatrud-
nianiem pracowników wykonujących konieczne czynności. Podmiotem zatrudnia-
jącym pracowników jest firma zewnętrzna, która podjęła się wykonania określonych 
zadań i to na niej spoczywa obowiązek prawidłowego zatrudnienia osób świadczą-
cych pracę. Firma zewnętrzna w zależności od charakteru świadczonej pracy i w za-
leżności od okoliczności, może zatrudniać osoby na podstawie umowy o pracę lub 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Pozostawanie w stosunku pracy z firmą ze-
wnętrzną, nie wyklucza jednak możliwości, aby pracownik świadczył pracę na rzecz 
podmiotu, który z usług korzysta. Pracodawca, czyli firma zewnętrzna, ma bowiem 
możliwość wskazania pracownikowi miejsca, w  którym pracę będzie wykonywał, 
chyba że zostało ono w sposób ścisły określone w samej umowie. 

Zatrudnienie socjalne (wspierane)
Ten rodzaj zatrudnienia to forma wsparcia osób, które mają szczególne trudności 
w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy np. są długotrwale bezrobotne. Z tej 
formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które uczęszczały wcześniej przez co naj-
mniej 6 miesięcy na zajęcia Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integra-
cji Społecznej (KIS). Na wniosek kierownika CIS, pracownika socjalnego (w KIS) 
lub samego zainteresowanego (uczestnika), może on zostać skierowany przez po-
wiatowy urząd pracy do pracy u  pracodawcy lub w  CIS. Zatrudnienie wspierane 
polega na tym, że powiatowy urząd pracy może zrefundować pracodawcy lub CIS-
-owi część wynagrodzenia i  składek zdrowotnych, należnych z  tytułu świadczonej 
przez uczestnika pracy, jeśli zatrudnia go nie krócej niż przez 12 miesięcy. Uczest-
nicy CIS lub KIS mogą też przy finansowym wsparciu starosty założyć spółdzielnię 
socjalną. Wsparcie może polegać na sfinansowaniu z Funduszu Pracy części składek 
należnych ZUS-owi, jak również na przyznaniu jednorazowej dotacji na rozpoczę-
cie działalności oraz na dofinansowaniu konsultacji, doradztwa, pomocy prawnej 
niezbędnej do założenia spółdzielni. Dokładnie zasady wsparcia przy zakładaniu 
spółdzielni opisuje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy (Dz.U. 
z 2008 nr 69 poz. 415). 
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Instytucje i organizacje pozarządowe
zajmujące się rozwiązywaniem problemów 

społecznych w Szczecinie
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70–323 Szczecin
tel. 91-48-57-601, fax 91-48-57-603
www.mopr.szczecin.pl
sekretariat@mopr.szczecin.pl

Marta Giezek  Dyrektor    tel. 91-48-57-601
Barbara Swica  Zastępca Dyrektor   tel. 91-48-57-604 
Katarzyna Falbogowska Zastępca Dyrektora   tel. 91-48-57-605
Beata Brzezińska  Główny Księgowy   tel. 91-48-57-567

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest samodzielną jednostką organi-
zacyjną pomocy społecznej, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie 
jednostki budżetowej. Terenem działania jest Gmina Miasto Szczecin.
Głównym zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując wła-
sne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracę socjalną;
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
4. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy spo-

łecznej;
5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfi-

kowanych potrzeb;
Zadania wynikające z innych ustaw obejmują w szczególności: 
1. Wspieranie rodziny przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

-wychowawczych mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełnia-
nia tych funkcji.

2. Po zapewnieniu odpowiednich środków przez Państwowy Fundusz Kombatan-
tów, przyznawanie i udzielanie kombatantom i innym osobom uprawnionym do-
raźnej lub okresowej pomocy pieniężnej, w tym również pomocy na częściowe 
pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego i inne-
go sprzętu pomocniczego, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju 
inwalidztwa i opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.

3. Opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową z powiatową strategią doty-
czącą rozwiązywanie problemów społecznych, programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych.

4. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnospraw-
ności.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

6. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej dzia-
łalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich udostępnianie na potrzeby 
samorządu województwa. 

7. Dofinansowanie:
•	 uczestnictwa osób niepełnosprawnych i  ich opiekunów w  turnusach reha-

bilitacyjnych,
•	 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ,
•	 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki po-

mocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
•	 likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
•	 rehabilitacji dzieci i młodzieży

8. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
9. Świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków 

publicznych oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji potwierdzających to prawo. 
Ośrodek wykonuje także inne zadania określone Uchwałami Rady Miasta i zarządze-
niami Prezydenta Miasta. 
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody 
nie przekraczają kryteriów dochodowych.
Od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe wynosi:
dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie (ROPR)
Do podstawowych zadań ROPR należy zapewnienie osobom i  rodzinom poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego. 
Podstawowe zadania ROPR:
1. Wspomaganie osób i  rodzin wymagających pomocy w  osiągnięciu możliwie 

pełnej aktywności społecznej oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych 
sytuacji życiowych poprzez:

•	prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
•	udzielanie pomocy i aktywizowanie osób bezrobotnych;
•	praca metodą indywidualnego przypadku z osobami uzależnionymi;
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•	inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego;
•	podejmowanie działań wspierających rodziny w prawidłowym wypełnia-

niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (np. przyznawanie rodzinom asy-
stentów rodzin);

•	prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz podej-
mowanie działań na rzecz rodziny w oparciu o projekt socjalny;

•	współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady kar-
ne. 

2. Udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, zasiłek okre-
sowy, świadczenia celowe na pokrycie kosztów leków, leczenia, opału, odzieży, 
pogrzebu i biletu kredytowanego) i niepieniężnych z wyłączeniem świadczeń za-
strzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka.

3. Przyznawanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycz-
nych usług opiekuńczych.

4. Ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
5. Udzielanie pomocy osobom mającym trudności w  integracji ze środowiskiem, 

które otrzymały status uchodźcy.
6. Gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrze-

bowanie na świadczenie pomocy społecznej.
7. Współpraca z organizacjami, instytucjami i przedstawicielami Kościoła działają-

cymi na terenie ROPR.
8. Załatwianie spraw związanych z  potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
10. Prowadzenie mieszkań chronionych.
11. Realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej i innych ustaw np. ustawy o ustanowieniu programu wielo-
letniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podstawowe świadczenia realizowane przez ROPR:
Zasiłek stały – przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobiety 60 lat, 
mężczyźni 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy niż kry-
terium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542zł). Osobie takiej przysługuje 
również ubezpieczenie zdrowotne. Pełna wysokość zasiłku stałego wynosi 529 zł.
Zasiłek okresowy – przysługuje osobie lub rodzinie, w której uzyskiwany dochód jest 
niższy od dochodu kwalifikującego do pomocy. Zasiłek okresowy przysługuje w szcze-
gólności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. 
Zasiłek celowy – przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. 
Może być przyznany w  szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowe-
go, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 
Specjalny zasiłek celowy – może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach prze-
kraczających kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – przyznawane są osobie sa-
motnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, któ-
ra wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 
Usługi opiekuńcze obejmują między innymi:
•	 pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
•	 opiekę higieniczną,
•	 zapewnienie kontaktów z otoczeniem
•	 zalecaną przez lekarza pielęgnację.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – do-
stosowane są do szczególnych potrzeb tych osób. 

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
ul. Jana Kazimierza 20, 71–620 Szczecin
tel. 91-48-07-020, fax 91-48-07-023
ul. Pocztowa 16, 70–361 Szczecin 
tel. 91-48-49-146
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Elżbieta Grochola  Kierownik ROPR Śródmieście  tel. 91-48-07-040
Renata Jenne  Kierownik Sekcji I Pracy Socjalnej   tel. 91-48-49-147 
Beata Skalska  Kierownik Sekcji II Pracy Socjalnej  tel. 91-48-07-030 
Agnieszka Grygorcewicz Kierownik Sekcji III   tel. 91-48-07-030
   Pracy Socjalnej   

Obszar działania:
Centrum, Śródmieście – Zachód, Śródmieście – Północ, Stare Miasto, Nowe Miasto, 
Turzyn, Łękno, Dżetowo – Grabowo, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
ul. Strzałowska 9, 71–544 Szczecin
tel. 91-432-84-40 fax 91-432-84-41
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Marta Kotuch  Kierownik ROPR Północ  tel. 91-432-84-70
Dorota Sych  Kierownik Sekcji I Pracy Socjalnej  tel. 91-432-84-61
Edyta Waszczuk  Kierownik Sekcji II Pracy Socjalnej tel. 91-432-84-60 

Katarzyna Królikowska Kierownik Sekcji III Pracy Socjalnej tel. 91-432-84-60
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Obszar działania:
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, Warszawo, Żelechowa, Niebuszewo, Golęcino – Gocław, 
Osów, Arkońskie – Niemierzyn, Niebuszewo – Bolinko

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
ul. Struga 10, 70 – 777 Szczecin
tel./ fax 91-466-80-45
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Monika Jaroszewska  Kierownik ROPR Prawobrzeże   tel. 91-466-80-23
Sylwia Olenkowicz-Ragninia p.o. Kierownika Sekcji I Pracy Socjalnej   tel. 91-466-80-22 
Marta Makiewicz  p.o. Kierownika Sekcji II Pracy Socjalnej   tel. 91-466-80-22 

Obszar działania:
Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podju-
chy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce – Klucz

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
ul. Abramowskiego 19, 71–104 Szczecin
tel. 91-46-46-160 fax 91-46-46-161
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Krystyna Truszczyńska  Kierownik ROPR Zachód  tel. 91-46-46-189
Agata Turek  Kierownik Sekcji I Pracy Socjalnej   tel. 91-46-46-177
Anna Myśliwiec  Kierownik Sekcji II Pracy Socjalnej  tel. 91-46-46-188

Obszar działania:
Pomorzany, Gumieńce, Świerczewo, Pogodno, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkie-
go – Klonowica, Głębokie – Pilichowo, Łękno, Turzyn, Śródmieście – Zachód, Nowe 
Miasto

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
ul. Kaszubska 30, 70–226 Szczecin
tel./ fax 91-48-75-771
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Beata Rynans  Kierownik Działu   tel. 91-48-75-771
Kamil Bulak  Kierownik Sekcji Pracy Socjalnej   tel. 91-48-75-771
Artur Czerski   Kierownik Sekcji ds. Schronisk   tel. 91-48-75-771

Zadaniem Działu Pomocy Osobom Bezdomnym jest zapewnienie osobom potrze-
bującym wszelkiej niezbędnej pomocy, w szczególności: 
1. pomocy socjalnej i innych działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej 

klientów;
2. jednego gorącego posiłku dziennie, poprzez wydanie decyzji administracyjnej ze 

wskazaniem miejsca spożywania posiłków;
3. schronienia poprzez zapewnienie miejsca w schronisku;
4. odzieży stosownej do pory roku poprzez wskazanie miejsca, gdzie jest ona wyda-

wana bezpłatnie lub przyznanie zasiłku na zakup odzieży i obuwia;
5. dostępu do świadczeń zdrowotnych;
6. dożywiania dzieci w szkołach;
7. zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców;
8. pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych;
9. pomocy na pokrycie wydatków powstałych w  wyniku zdarzenia losowego,  

klęski żywiołowej lub ekologicznej;
10. pomocy w formie świadczeń pieniężnych: 
•	 zasiłku stałego;
•	 zasiłku okresowego;
•	 świadczeń celowych i celowych specjalnych na pokrycie kosztów leków, leczenia, 

opału, odzieży, pogrzebu i biletu kredytowanego.
11. świadczeń pieniężnych.
Z wnioskiem o przyznanie pomocy osoba bezdomna może udać się do pracownika socjalne-
go w Dziale Pomocy Osobom Bezdomnym. 
Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepi-
sów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt 
stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba 
niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym 
nie ma możliwości zamieszkania. 
W zależności od sytuacji osoby bezdomnej podejmowane są również inne działania mają-
ce na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania oraz stopniowe usamodzielnianie  
i wychodzenie z bezdomności - świadczenie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa. 
Osoba bezdomna powinna zostać również objęta indywidualnym programem wychodze-
niaz bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej pro-
blemów życiowych i  pomocy w  uzyskaniu zatrudnienia. Realizując wymienione zadania 
pracownicy działu współpracują z pracownikami innych działów MOPR, a także z organiza-
cjami pozarządowymi, szpitalami, policją, strażą miejską i innymi instytucjami, które działają 
na rzecz osób bezdomnych.
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Dział Interwencji Kryzysowej
al. Papieża Jana Pawła II 42, 70–415 Szczecin
tel. 91-46-46-334, fax 91-46-46-333
Całodobowy punkt konsultacyjno-informacyjny tel. 192 89

Małgorzata Grochocka  Kierownik Działu   tel. 91-46-46-334
Maria Górecka  Kierownik Sekcji Interwencji Kryzysowej  tel. 91-48-57-581
Izabela Czyżewska  Kierownik Sekcji Terapii i Profilaktyki tel. 91-46-46-334
Anna Jaensch  Kierownik Sekcji Hostel   tel. 91-48-57-581

W DIK funkcjonują sekcje : 
1. Sekcja Interwencji Kryzysowej 

ul. Sikorskiego 3 
70-323 Szczecin,
tel. 91 48-57-580, (linia nagrywana) 

Całodobowy punkt konsultacyjno – informacyjny tel. 192 89 dik@mopr.szczecin.pl
2. Sekcja Terapii i Profilaktyki punkt-konsultacyjny@mopr.szczecin.pl

al. Papieża Jana Pawła II 42
70-415 Szczecin;
tel. 91 46-46-334, 

3. Sekcja Hostel 
Do zadań Działu Interwencji Kryzysowej w szczególności należy: 
1. udzielanie pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysu;
2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3. organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotknię-

tych kryzysem;
4. współpraca z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomo-

cy osobom dotkniętym kryzysem;
5. zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla osób znajdujących się  

w sytuacjach kryzysowych;
6. organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy;
7. prowadzenie terapii ofiar przemocy;
8. prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy;
9. współpraca i  współdziałanie z  pracownikami socjalnymi Rejonowych 

Ośrodków Pomocy Rodzinie w  celu diagnozowania, planowania i  reali-
zacji kompleksowej pomocy rodzinom z  problemem przemocy i  osobom  
w sytuacjach kryzysowych;

10. prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej, 
w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii.

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Sławomira 10, 71–606 Szczecin
tel. 91-42-26-760, fax 091-42-11-709
ul. Słowackiego 13, 71-434 Szczecin 
tel./ fax 091-422-55-65
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Grażyna Klukowska  Kierownik Działu   tel. 91-42-43-050
Agnieszka Bargieł   Kierownik Sekcji ds. Pieczy Zastępczej  tel. 91-422-70-27
Aneta Wszołek  p.o. Kierownik Sekcji Świadczeń  tel. 91-42-40-035
   Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Bogusława Porzezińska Kierownik Sekcji Instytucjonalnej  tel. 91-42-40-035
   Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości

Do zadań Działu Pieczy Zastępczej w szczególności należy:
1. poradnictwo i wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzin biologicznych dzieci umiesz-

czonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych; osób usamo-
dzielniających się i opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny 
zastępcze;

2. poradnictwo, wsparcie osób i rodzin, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
3. współtworzenie indywidualnych planów działań na rzecz osób usamodzielniających 

się i opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny zastępcze i nad-
zór nad ich realizacją;

4. współpraca z  ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi w  zakresie organizowania opieki 
nad dzieckiem w rodzinach zastępczych i placówkach rodzinnych;

5. kierowanie, na podstawie postanowień sądu, do całodobowych placówek opiekuńczo 
– wychowawczych;

6. udzielanie pomocy w formie pobytu w rotacyjnych mieszkaniach chronionych dla peł-
noletnich usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i rodzin zastępczych;

7. ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ro-
dzinach zastępczych i mieszkaniach chronionych;

8. udzielanie pomocy finansowej rodzinom zastępczym oraz monitorowanie sprawowa-
nej przez te rodziny opieki i wychowania;

9. udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej osobom usamodzielnianym mającej na 
celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem oraz realizacja spraw 
związanych z przyznawanymi świadczeniami;

10. opracowywanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
11. prowadzenie nadzoru oraz koordynacji działań rodzinnej opieki zastępczej, całodo-

bowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
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Pracownicy działu realizują zadania polegające na organizowaniu i nadzorowaniu pra-
widłowego funkcjonowania różnych form opieki zastępczej dla dzieci, które zgodnie 
z postanowieniami sądu nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi lub opieku-
nami. 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
ul. Abramowskiego 19, 71 – 104 Szczecin
tel. 91-46-46-150/151, fax 091-46-46-152
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Krzysztof Parchimowicz Kierownik Działu   tel. 91-46-46-152
Sylwia Rykaczewska  Kierownik Sekcji Rehabilitacji  tel. 91-422-70-27
   Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Wiesław Iwanejko   Kierownik Sekcji Obsługi Komunikacyjnej tel. 91-42-43-555
   Osób Niepełnosprawnych (SOKON) 

Sekcja Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – podstawowe zadania: 
1. dofinansowania pobytu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na turnu-

sach rehabilitacyjnych;
2. dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycz-

nych i środków pomocniczych;
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komuni-

kowaniu się;
4. dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełno-

sprawnych (wyłącznie poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych);

5. dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej;
6. prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.
Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych – podstawowe zadania:
1. nieodpłatny przewóz do właściwych placówek dzieci niepełnosprawnych realizu-

jących obowiązek szkolny;
2. odpłatne przewozy na zlecenie – w tzw. systemie radio-taxi.
Z transportu samochodami Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 
mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne 
równoważne, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać 
ze środków komunikacji miejskiej. Przejazd jest odpłatny 10 zł od poniedziałku do 
piątku i 12 zł w soboty i niedziele na terenie miasta oraz dodatkowo 1,5 zł za każdy km 
w przypadku jazdy poza miastem.  Przewóz realizowany jest po uprzednim zgłoszeniu 
potrzeby przewozowej (najlepiej umawiać się 1- 2 dni wcześniej) oraz po potwierdze-
niu przez dyspozytora możliwości przewozowych. Ze względu na fakt, iż transportem 

SOKON dowożone są do szkół dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny, 
możliwości przewozowe są ograniczone - zwłaszcza w czasie tzw. szczytów przewozo-
wych tj. w godz. 6.00 - 10.00 oraz 12.30 - 17.00. Osoby zainteresowane stałymi przewo-
zami (w tzw. systemie abonamentowym) powinny złożyć podanie w Biurze SOKON 
przy ul. Strzałowskiej 9 w Szczecinie
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin
tel./fax 91 45-57-210
Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek od 12.00-14.00 i od 17.00 -19.00.
Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne, ale jako poręczenie zwrotu we właściwym sta-
nie pobierana jest kaucja w wysokości 30% jego wartości. Wypożyczenie następuje po 
przedłożeniu wystawionego przez lekarza zaświadczenia wskazującego, że dana osoba 
wymaga konkretnego oprzyrządowania. Pracownik Wypożyczalni sporządza umowę, 
z którą należy udać się do kasy MOPR przy ul. Sikorskiego 3, by wpłacić kaucję. Przy 
odbiorze sprzętu należy przedstawić wcześniej podpisaną umowę i dowód wpłaty KP. 
Transport sprzętu pozostaje w gestii osoby wypożyczającej.

Dział Instytucji Pomocy Społecznej 
ul. Św. Marcina 2, 71 – 544 Szczecin
tel. 91-44-46-610, fax 91-44-26-611
Przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Aneta Mroczek   p.o. Kierownik Działu   tel. 91-44-26-623
Anna Radwańska   Kierownik Sekcji I ds. DPS i OW  tel. 91-44-26-622
Izabela Wawrzyniak   Kierownik Sekcji II ds. DPS i OW  tel. 91-44-26-621

Do zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej w szczególności należy :
1. kierowanie osób do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i mieszkań chro-

nionych oraz prowadzenie korespondencji w powyższym zakresie;
2. ustalanie odpłatności za pobyt w  domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych;
3. analiza stopnia wykorzystania miejsc w  domach pomocy społecznej, ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
4. koordynacja działań domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz mieszkań 

chronionych, w tym rozpoznawanie potrzeb;
5. współpraca z domami pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia i mieszkaniami chro-

nionymi w zakresie organizowania usług o określonym standardzie i ich zapewnienia;
6. współpraca z organizacjami, instytucjami i przedstawicielami Kościołów działających 

na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
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Stanowisko ds. Koordynacji Działań w Zakresie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

al. Papieża Jana Pawła II 42, 70 –415 Szczecin
tel. 697-066-525

 Jacek Ciechowicz    tel. 697-066-525 

Do zadań Stanowiska ds. Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie należy w szczególności: 
1. wypracowanie, wdrażanie, realizowanie, monitorowanie oraz usprawnianie strate-

gii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 
i uzależnieniom;

2. powoływanie i koordynacja pracy zadaniowych zespołów interdyscyplinarnych ds. 
przemocy i uzależnień w rodzinie, monitoring i ewaluacja podjętych działań;

3. inicjowanie i  realizacja działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom;

4. inicjowanie i koordynowanie działań skierowanych do ofiar oraz sprawców prze-
mocy;

5. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań.

Instytucje współpracujące z MOPR

Szczecińskie Centrum Świadczeń 
ul. Kadłubka 12, 71 – 521 Szczecin 
tel. 91- 44-27-100
 fax 91- 44-27-101
www.swiadczenia.szczecin.pl
Biuro obsługi interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–16.00

Dyrektor Joanna Błachowska-Kurbiel

Zakres działania: 
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych.
2. wydawanie decyzji administracyjnych w  przedmiocie przyznania bądź odmowy 

przyznania uprawnień do świadczeń rodzinnych.
3. zapewnienie comiesięcznej wypłaty świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym.
4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utraty bądź zmiany przy-

znanych uprawnień zasiłkowych, zwłaszcza w aspekcie współpracy z Marszałkiem 
Województwa w  zakresie koordynacji wypłaty świadczeń rodzinnych względem 
przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.

5. prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu wykonania zadania zlecone-
go budżetu państwa.

6. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego.

7. wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.

8. zapewnienie comiesięcznej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
9. prowadzenie postępowań względem dłużników alimentacyjnych.
10. ścisła współpraca z  organami egzekucyjnymi w  celu zapewnienia jak najwyższej 

skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów.
11. prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości z zakresu wykonania zadania zlecone-

go.
12. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
13. obliczanie i naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych.
14. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych.
15. sporządzanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych.
16. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań.
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Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ul. Mariacka 25, 70 – 546 Szczecin 
tel. 91- 488-63-33
 fax 91-489-38-31
www. zbilk. szczecin.pl

Dyrektor Marcin Posadzy

Przedmiotem działalności Zarządu Budynków i  Lokali Komunalnych w  Szczecinie 
jest:
1. zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w  skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy Miasto Szczecin oraz komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami,
2. zarządzanie zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi oraz garażami sta-

nowiącymi nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent wy-
konujący zadania starosty,

3. zarządzanie nieruchomościami bezpośrednio przylegającymi do nieruchomości, 
o których mowa w pkt 1 i 2, jeżeli są one niezbędne do ich prawidłowego i racjo-
nalnego funkcjonowania,

4. pełnienie roli inwestora zastępczego dla powierzonych zakładowi budżetowemu 
inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin dotyczących komu-
nalnego budownictwa mieszkaniowego,

5. reprezentowanie interesów Gminy Miasto Szczecin:
•	 z tytułu eksploatacji lokali, do których Gmina Miasto Szczecin posiada spół-

dzielcze własnościowe prawo do lokalu lub użytkowanie,
•	 w przypadku podpisywania przez Gminę Miasto Szczecin umów najmu lokali 

mieszkalnych z osobami trzecimi.

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Mickiewicza 39, 70–383 Szczecin 
tel. 91- 425-49-50
fax 91- 422-55-33
www. pupszczecin.pl 
sekretariat@pupszczecin.pl
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Dyrektor Dorota Tyszkiewicz-Janik

Celem Powiatowego Urzędu Pracy jest udzielanie pomocy poszukującym pracy w uzy-
skaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich 
pracowników. Powiatowy Urząd Pracy nawiązuje i utrzymuje kontakt z pracodawcami 
w celu pozyskaniu pozyskania ofert pracy.
Pośrednictwo pracy jest wykonywanie nieodpłatnie i opiera się na zasadzie dostępności 
usług dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców, równości jawności.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Mickiewicza 41, 70–383 Szczecin 
tel. 91- 42-56-163/164
fax 91- 42-56-103
www.wup.pl 
sekretariat@wup.pl
Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Dyrektor Andrzej Przewoda

Wojewódzki Urząd Pracy jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną 
samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, działa jako jednostka budżetowa, 
finansowana z  budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, ma sie-
dzibę w Szczecinie, swoją działalnością obejmuje teren Województwa Zachodniopo-
morskiego. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu wo-
jewództwa w zakresie polityki rynku pracy, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r., nr 99, poz. 
1001 ze zm.) oraz innych przepisach prawnych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
ul. Starzyńskiego 2, 70–506 Szczecin 
tel. 91- 48-85-379
pzoon@mopr.szczecin.pl

Przewodnicząca Lidia Gugała

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instan-
cja orzeka o niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. 
Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie 
wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące 
mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się po-
siadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidz-
twie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o  rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz inne posiadane dokumenty, mogące 
mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.



46 47

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
•	 orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
•	 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
•	 orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób, które posiadają ważne orzecze-

nie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym lub o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje osobie 
zainteresowanej prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
ul. Dubois 27, 71–610 Szczecin pok. 552-535
tel/ fax 91- 81-40-296
Adres do korespondencji:
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Przewodnicząca Iwona Didoszak

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w  Szczecinie jako 
druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń o  niepełnosprawności i  stopniu 
niepełnosprawności wydanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody pełni bezpośredni nadzór nad 
powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, który polega na:
a) kontroli orzeczeń co do ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami 

dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur 

postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności,

c) szkoleniu członków powiatowych zespołów,
d) udzielaniu wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów regulujących postępowanie  

w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub o  stopniu niepełno-
sprawności.

Ponadto, Wojewódzki Zespół, w zakresie kompetencji Wojewody przedstawia Pełno-
mocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacje o realizacji zadań:
a) powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od sta-
rostów,
b) wojewódzkiego zespołu.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47, 70–514 Szczecin 
tel. 91-821-19-00
www.szczecin.kwp.gov.pl

Komendant Wojewódzki nadinsp. Wojciech Olbryś

Komenda Wojewódzka Policji zajmuje się zwalczaniem przestępczości w zakresie 
obrotu gospodarczego, obrotu kapitałowego i bankowego, obrotu pieniędzmi i pa-
pierami wartościowymi, praw własności intelektualnej i przemysłowej, przestępstw 
komputerowych, z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych, przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstw podatkowych, celnych 
i  dewizowych, obrotu paliwami, metalami i  innymi produktami pozyskiwanymi 
nielegalnie, przestępstw godzących w ochronę dóbr kultury narodowej, fałszerstw 
i oszustw w związku z działalnością gospodarczą, przestępstw przeciwko środowi-
sku, z prawa budowlanego, ubezpieczeniowych, na szkodę interesów finansowych 
Unii Europejskiej, „Prania brudnych Pieniędzy”, poszukiwaniem majątku pocho-
dzącego z dokonanych przestępstw.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
ul. Kaszubska 35, 70–227 Szczecin 
tel. 91-821-09-01
www.kmp.szczecin.pl 
bezpłatny, anonimowy policyjny telefon zaufania 0800-156-032

Komendant Miejski insp. Jacek Wolf

Komenda Miejska Policji jest jednostką, która podlega komendzie wojewódzkiej 
a  także głównej policji. Jej zadaniem jest dbanie o  bezpieczeństwo publiczne na 
terenie miasta Szczecin. Składa się na nią wiele jednostek, dzięki czemu jej funkcje 
sprawowane są należycie i zgodnie z ogólnie przyjętymi przez funkcjonariuszy po-
licji normami. Na czele Komendy Miejskiej stoi kierownik, któremu podlegają po-
szczególne jednostki i wydziały, pełniące określone funkcje. Są to miedzy innymi: 
wydział do spraw walki z przestępczością przeciwko życiu i rodzinie, który zajmu-
je się poszukiwaniem zaginionych osób i ich identyfikacją, zespół do spraw walki 
z korupcją, którego celem jest zwalczanie wszelkich przejawów udzielania i niele-
galnego przyjmowania korzyści pieniężnych oraz wydział prewencji, który zajmuje 
się wykroczeniami, wywiadami oraz sprawami organizacyjnymi i  operacyjnymi 
w policji. Komendzie Miejskiej Policji podlegają organizacyjnie komisariaty.
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Komisariat Policji Szczecin Śródmieście
ul. Kaszubska 35, 70–227 Szczecin 
tel. 91-82-19-101

Komendant nadkom. Andrzej Misiurka

Rejon służbowy Komisariatu stanowi: teren miasta od ul. Jagiellońskiej od torów kolejo-
wych – prawa strona poprzez pl. Lotników ul. Małopolską do rzeki Odry, dalej brzegiem 
rzeki Odry do obwodnicy kolejowej za elektrociepłownią „Pomorzany” i dalej obwodnicą 
do wiaduktu przy ul. Mieszka I, następnie wzdłuż torów kolejowych do stacji kolejowej 
Szczecin Turzyn oraz dalej do ul. Jagiellońskiej. Centrum Szczecina oraz tereny położone 
na południe od ul. Jagiellońskiej, stanowiącą granicę z Komisariatem Policji Szczecin Nie-
buszewo. Komisariat graniczy ponadto z terenem działania Komisariatu Policji Szczecin 
Pogodno w rejonie południowo zachodnim miasta. 

Komisariat Policji Szczecin Niebuszewo
al. Papieża Jana Pawła II 37, 71–445 Szczecin 
tel. 91-82-19-102

Komendant podinsp. Grażyna Broda

Rejon służbowy Komisariatu stanowi: tereny położone na północ od Śródmieścia Szczeci-
na tj. ulicy Jagiellońskiej, stanowiącej granicę z Komisariatem Policji Szczecin Śródmieście. 
Komisariat graniczy ponadto z terenem działania Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno 
w rejonie zachodnim miasta i Komisariatem Policji Szczecin Nad Odrą w rejonie północ-
nym miasta. Teren miasta od rzeki Odry, środkiem ulicy Łady, Firlika, Nocznickiego, 1 
Maja i ulicy Szczanieckiej do torowiska obwodnicy kolejowej i dalej prawym nasypem to-
rowiska obwodnicy kolejowej – łącznie z torowiskiem – do ulicy Jagiellońskie, środkiem 
ulicy Jagiellońskiej, Placu Lotników, ulicy Małopolskiej i ulicy Komandorskiej do rzeki 
Odry.

Komisariat Policji Szczecin Pogodno
ul. Mickiewicza 161, 71 – 271 Szczecin 
tel. 91-82-19-103

Komendant mł. insp. Jerzy Langa

Rejon służbowy Komisariatu stanowi: Obszar administracyjny miasta Szczecina od mostu 
na Odrze w rejonie Autostrady Poznańskiej lewym nasypem torowiska obwodnicy ko-
lejowej (włączając torowisko) do ul. Krasińskiego, środkiem ulic Krasińskiego, Chopina, 
środkiem strumyka Warszowiec i dalej środkiem ulic Szwedzkiej i Lisiej Góry do granic 
miasta Szczecina.

Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą
ul. Bardzińska 1a , 71–710 Szczecin 
tel. 91-82-19-104

Komendant podinsp. Jerzy Mielniczuk 

Rejon służbowy Komisariatu stanowi: Obszar administracyjny miasta Szczecina od 
jego granic środkiem ulicy Lisiej Góry i dalej drogą na południe ulicy Szwedzkiej, 
środkiem strumyka Warszowiec do ulicy Chopina, środkiem ulicy Chopina do ob-
wodnicy kolejowej wewnętrznym obrzeżem nasypu kolejowego do ulicy Szczaniec-
kiej, środkiem ulicy Szczanieckiej, ulicy 1 Maja, Nocznickiego, Firlika i  Lady do 
rzeki Odry, po granice miasta sąsiadujące z gminą Police.

Komisariat Policji Szczecin Dąbie
ul. Bardzińska 1a , 71–710 Szczecin 
tel. 91-82-19-105

Komendant nadkom. Robert Galus 

Rejon służbowy Komisariatu stanowi: Część miasta Szczecina położona na prawym 
brzegu rzeki Regalicy. Teren Komisariatu graniczy z Komendami Powiatowymi Po-
licji w Goleniowie – w północnej części, w Stargardzie Szczecińskim – we wschod-
niej części, w Gryfinie – w południowej części.

Komenda Straży Miejskiej w Szczecinie
ul. Felczaka 9, 71 – 417 Szczecin 
tel. 91-442-76-13
fax 91-422-87-24
www.sm.szczecin.pl 
telefon alarmowy 986, 196-56

Komendant Leon Gajewski

Straż Miejska wykonuje działania w zakresie ochrony porządku publicznego wyni-
kające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone 
przez Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach, które nie zostały zastrzeżone pra-
wem do wykonywania kompetencji innych organów administracji rządowej i  sa-
morządowej.
Na terenie miasta Szczecin działają cztery oddziały Straży Miejskiej: Śródmieście, 
Zachód, Północ, Prawobrzeże.
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Straż Miejska Szczecin Oddział „Śródmieście”
ul. Kaszubska 30 , 70–226 Szczecin 
tel. 91-820-15-12

Naczelnik Lesław Kosior

Obszar działania: Osiedle Centrum, Turzyn, Śródmieście Zachód, Śródmieście Pół-
noc, Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze Wyspa Pucka, Łękno.

Straż Miejska Szczecin Oddział „Zachód”
ul. Abramowskiego 19 , 71–104 Szczecin 
tel. 91-486-00-32

p.o. Naczelnika Andrzej Sieradzki

Obszar działania: Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo - Bezrzecze, Pogod-
no, Świerczewo, Zawadzkiego - Klonowica.

Straż Miejska Szczecin Oddział „Północ”
ul. Strzałowska 9, 71–730 Szczecin 
tel. 91-453-64-50

Naczelnik Robert Marzec

Obszar działania: Osiedle Arkońskie – Niemierzyn, Niebuszewo, Niebuszewo Bo-
linko, Skolwin, Stołczyn, Żelechowa, Osów, Bukowo, Drzetowo – Grabowo, Golę-
cino – Gocław, Warszewo.

Straż Miejska Szczecin Oddział „Prawobrzeże”
ul. Struga 10, 71-784 Szczecin 
tel. 91-462-96-04

Naczelnik Michał Domański 

Obszar działania: Osiedle Wielgowo – Sławociesze, Zdroje, Dąbie, Majowe, Kije-
wo, Słoneczne, Bukowe – Klęskowo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Żydowce 
– Klucz, Załom, Podjuchy.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta 
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”

ul. Romera 21-29, 71–246 Szczecin 
tel. centrala 91-432-77-12, fax wew.103
tel. sekretariat 91-43-27-760
www.dps.romera.szczecin.pl
sekretariat@dps.romera.szczecin.pl

Dyrektor Ryszard Budzisz 

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Ro-
mera 21-29 w Szczecinie jest placówką stałego pobytu dla 238 osób w podeszłym wieku 
oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom świadczy na rzecz mieszkańców usługi w za-
kresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W zakresie potrzeb bytowych 
zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości. 
W zakresie świadczenia usług opiekuńczych udziela pomocy w podstawowych czyn-
nościach życiowych, pielęgnacyjnych oraz niezbędnej pomocy w  załatwianiu spraw 
osobistych mieszkańców. W zakresie świadczenia usług wspomagających umożliwia 
mieszkańcom udział w  terapii zajęciowej i  rekreacji, podnosi sprawność fizyczną 
i aktywizuje. Ponadto, umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, za-
pewniając warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu nawią-
zywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, zapewnienia 
bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i  przedmiotów wartościowych, 
zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępności o informacji o tych pra-
wach. 
W strukturach DPS funkcjonują:
1. Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40, 70-234 Szczecin,  

tel/ fax 91-44-89-398,
2. Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6, 71-317 Szczecin, 

tel/ fax 91-48-72-280,
3. Dział Pomocy Środowiskowej - Środowiskowy Dział Samopomocy przy 

ul. Pocztowej 31-33, 70-360 Szczecin, tel. 91-82-97-760.
Usługi świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Działy Wsparcia Dziennego obejmują swoją działalnością osoby, które ze względu na 
wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspo-
kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
Środowiskowy Dział Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia.
Podstawą korzystania z usług jest decyzja administracyjna wystawiona przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. Korzystanie z usług Działów jest odpłatne. 
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Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
im. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

ul. Krucza 17, 71–747 Szczecin 
tel/ fax 91-45-57-210
www.dpskrucza.szczecin.pl
sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

Dyrektor Zofia Krejczy 

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spie-
chowicza jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i  pielęgnację osobom 
w  wieku podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym. Przeznaczony jest dla 
235 osób. 
W ramach działalności statutowej Domu świadczy usługi: 
1. bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czy-

stości);
2. opiekuńcze (udzielanie pomocy w  podstawowych czynnościach życiowych, 

pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych);
3. wspomagające (terapia zajęciowa, oferty kulturalne, zaspakajanie potrzeb reli-

gijnych, utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną).

W  Domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje jedno i  dwuosobowe 
usytuowane na trzech kondygnacjach, pokoje trzyosobowe usytuowane na parte-
rze budynku (Dział Pielęgnacyjny - intensywnej opieki pielęgniarskiej), jadalnia, 
świetlica, gabinet lekarski, gabinet fizjoterapii, kuchenki pomocnicze, pomieszcze-
nia do samodzielnego prania i suszenia, palarnia, kaplica, pokój gościnny, pokoje 
dziennego pobytu i inne.
Wszystkie pomieszczenia spełniają wymagane standardy. Dom pozbawiony jest ba-
rier architektonicznych, położony w dzielnicy domków jednorodzinnych, otoczony 
pięknym ogrodem, wyposażony w cztery dźwigi osobowe i towarowe. 
W Domu funkcjonuje Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla Osób  
z  Chorobą Alzheimera. Pracownicy Działu sprawują 9-cio godzinną opiekę nad 
dwudziestoma uczestnikami cierpiącymi na różnego rodzaju otępienia, ze szcze-
gólną przewagą otępień typu alzheimerowskiego. 
Odbiorcą usług świadczonych przez Dział może być osoba z  chorobą Alzheime-
ra lub innymi rodzajami otępień, poruszająca się samodzielnie bądź przy pomocy 
sprzętu ortopedycznego. Korzystanie z usług Działu jest odpłatne.

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Broniewskiego 4/6, 71–460 Szczecin
tel/ fax 91-45-41-481
dps.broniewskiego@poczta.onet.pl

Dyrektor Leopold Chełmiński 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w  Szczecinie świadczy ca-
łodobową opiekę dla 68 osób przewlekle psychicznie chorych. Świadczy usłu-
gi bytowe, opiekuńcze i  wspomagające na poziomie obowiązującego standar-
du, w  zakresie i  formach wynikających z  indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
Umożliwia i  organizuje mieszkańcom domu korzystanie ze świadczeń zdro-
wotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów prawa. Ofe-
ruje mieszkańcom usługi bytowe poprzez miejsce zamieszkania, wyżywienie, 
utrzymanie czystości. Dom świadczy również usługi opiekuńcze poprzez pomoc  
w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, pomoc w załatwianiu spraw 
osobistych oraz usługi wspomagające poprzez podnoszenie sprawności i aktywizowa-
nie mieszkańców, udział w terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzyczne, ceramicz-
ne i  inne), umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie 
kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. 
W Domu funkcjonują:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie,
3. Dom-Klub Galeria pod Fontanną przy ul. Boh. Warszawy 27 w Szczecinie,
4. Dział specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi,
5. Mieszkanie chronione.

Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne
Zakres działania:

1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
2. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
3. prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i plano-

wania kariery zawodowej.
5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli;.
6. prowadzenie wczesnej interwencji.
7. wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do 7 roku życia.
8. udzielanie pomocy dzieciom z wybitnymi uzdolnieniami.
9. wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny, pomoc logopedy dla dzieci 

 z zaburzeniami mowy; pomoc dzieciom z dysleksją i dysgrafią.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

al. Papieża Jana Pawła II 2
70-413 Szczecin
tel./ fax 91 433-90-40
ppp1@um.szczecin.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Jaśminowa 4 
70-773 Szczecin
tel./ fax 91 461-57-93
ppp2@um.szczecin.pl 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. E. Plater 86 
71-635 Szczecin
tel./ fax 91 422-78-83
ppp3@um.szczecin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 

ul. Romera 2 
71-211 Szczecin
tel./ fax 91 43-27-116
ppp4@um.szczecin.pl

Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne 

ul. Łaziebna 6-7
70 – 557 Szczecin 
www.cpp.szczecin.pl
cpp@um.szczecin.pl

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 
pl. Jakuba Wujka 6, 71–322 Szczecin 
tel. 91-487-05-82

Dyrektor Bożena Kankowska 

Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży i dorosłych z głębszym i głębokim stop-
niem upośledzenia umysłowego, u których występują również: niepełnosprawność ru-
chowa, wady wzroku i słuchu, zaburzenia kontaktu i mowy, zaburzenia neurologiczne 
i różnego rodzaju choroby somatyczne. Placówka funkcjonuje pięć dni w tygodniu od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 16.00. Ośrodek swoim uczestnikom 
zapewnia diagnozę i terapię psychologiczną, edukację, rehabilitację ruchową w formie 
zajęć indywidualnych i grupowych, terapię logopedyczną, muzykoterapię i choreote-
rapię oraz zajęcia instruktorami terapii zajęciowej w pracowniach m.in.: plastycznej, 
rękodzielniczej, komputerowej prowadzonych przez specjalistów. Ze względu na wiek 

i stopień sprawności psychofizycznej podopieczni podzieleni są na siedem grup tera-
peutycznych, cztery to grupy szkolne, w których uczniowie realizują obowiązek szkol-
ny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozostałe trzy grupy stanowią 
dorośli, którzy zakończyli już edukację szkolną. Uczestnicy mają zapewnione wyży-
wienie (I i II śniadanie oraz obiad). Placówka posiada własny transport dostosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
im. Konstantego Maciejewicza 

ul. Łabędzia 4, 71–453 Szczecin 
tel. 91-431-58-91 w.22, fax w.23
www.po.szczecin.pl
sekretariat@po.szczecin.pl

Dyrektor Barbara Bartoszewicz 

Przedmiotem działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
jest zapewnienie dzieciom warunków rozwojowych i  wychowawczych na poziomie 
obowiązującego standardu opieki i wychowania.
Placówka zapewnia:
1. realizację zadań przewidzianych dla placówki socjalizacyjnej;
2. realizację zadań przewidzianych dla placówki interwencyjnej;
3. realizację zadań przewidzianych dla placówki wsparcia dziennego;
4. opiekę nad niemowlętami przygotowywanymi do adopcji i  innych form opieki 

zastępczej;
5. inne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie.
Placówka prowadzi ponadto:
1. mieszkania usamodzielnienia;
2. mieszkania chronione;
3. hostel. 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124, 71–080 Szczecin 
tel. 91-483-51-23
swietlicasrodowiskowa@o2.pl

Dyrektor ks. Leszek Zioła
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Placówka wielofunkcyjna (funkcja socjalizacyjna i wsparcia dziennego opiekuńczego 
oraz specjalistycznego wsparcia dziennego dla chłopców powyżej 12 r. ż.)

1) całodobowa opieka i wychowanie (funkcja socjalizacyjna) nad dziećmi i mło-
dzieżą pozbawioną opieki rodziców do 18 roku życia lub po jego ukończeniu 
do czasu ukończenia szkoły rozpoczętej przed uzyskaniem pełnoletniości, jeżeli 
deklarują taką wolę, w tym:
a. zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajanie 

jego niezbędnych potrzeb;
b. zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, lo-

gopedycznych; terapeutycznych, rekompensujących braki w wychowaniu 
w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepeł-
nosprawnym - odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych;

c. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojo-
wych i szkolnych;

d. podejmowanie działań w  celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 
znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w  rodzinnych 
formach opieki zastępczej;

e. praca z rodziną dziecka.
2) grupa wsparcia dziennego zapewnia:

a. pomoc w nauce;
b. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i za-

jęć sportowych;
c. stałą pracę z rodziną dziecka;
d. przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i  czasu przeby-

wania;
e. wyposażenie:
−	 w przedmioty potrzebne do zajęć;
−	 w miarę możliwości w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty oso-

bistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
Placówka wsparcia dziennego funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, 
co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ro-
dziców.
Specjalistyczna grupa wsparcia dziennego, poza wymienionymi wcześniej formami 
pracy prowadzi w szczególności:
−	 zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez 

co najmniej wychowawcę i terapeutę,
−	 oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne;
−	 indywidualne programy korekcyjne, realizowane podczas zajęć grupowych lub 

w kontakcie indywidualnym;
−	udziela pomocy w  sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

Wśród podmiotów współpracujących z MOPR 
znajdują się m.in.:

Centrum Integracji 
Społecznej ZSRG 

w Szczecinie

ul. Kolumba 86 oraz 88/89
70-035 Szczecin
tel. 91 489-97-06/07 
tel. 91 489-65-25 
cis@zsrg.szczecin.pl

Główną ideą Centrum Integracji Społecznej jest zwięk-
szenie szans osób bezrobotnych, zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym na usamodzielnienie poprzez 
reintegrację zawodową i społeczną.

Zachodniopomorska 
Fundacja Pomocy Rodzi-

nie „Tęcza Serc”

ul. Kaszubska 4 OF/U 3 
70-402 Szczecin
tel.: 91 43-32-727 
teczaserc@teczaserc.pl
www.teczaserc.pl

1. pomoc rodzinom i osobom w  trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz wyrównywanie ich szans.

2. udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom 
i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej oraz propa-
gowanie rodzinnej opieki zastępczej.

3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz roz-
wijania, kontynuowania i współpracy między spo-
łeczeństwami.

4. wsparcie rodzin i  dzieci zagrożonych  
i dotkniętych FAS/FAE.

Szczecińskie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom 
z Choroba Alzheimera 

i Innymi Rodzajami 
Otępień „Jaskółka”

ul. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
adres do koresponden-
cji: 
71-747 Szczecin, 
ul. Krucza 17 
tel.91 455-87-03
 fax91 455-72-10

1. pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz 
ich bliskim, ze szczególnym uwzględnieniem środo-
wiska osób z problemem choroby Alzheimera i in-
nych rodzajów otępień w  zakresie organizowania 
wolnego czasu, realizacji zainteresowań, poszerza-
nia wiedzy, uczestnictwa w rehabilitacji;

2. organizowanie grup wsparcia;
3. prowadzenie poradnictwa;
4. integracja ze środowiskiem.

Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Archi-

diecezji Szczecińsko 
- Kamieńskiej i Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej 

SRK

Al. Piastów 74/10 
70-326 Szczecin
tel.91 48-80-010 
biuro@srk.szczecin.pl
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej
Ul. Gryfińska 151
70-806 Szczecin, 
tel.: 91 46-00-805

1. edukacja społeczności lokalnej.
2. wsparcie psychospołeczne.
3. pomoc prawna.
4. poradnictwo psychologiczne i rodzinne.
5. terapia, pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy.

Poradnia Profilaktyki  
i Terapii Uzależnień 

MONAR

ul. Małkowskiego 9/2 
70-305 Szczecin
tel. 91 43-34-610 
admin@monarszczecin.
strefa.pl
www.monarszczecin.
strefa.pl

1. udzielanie konsultacji specjalistycznych.
2. prowadzenie poradnictwa.
3. terapia indywidualna dla osób uzależnionych. 

współuzależnionych, mających sporadyczny kon-
takt ze środkami odurzającymi.

4. przeprowadzanie interwencji socjalnych i kryzyso-
wych.

5. prowadzenie interwencji terapeutycznej, 
6. prowadzenie poradnictwa rodzinnego.
7. prowadzenie pracy terapeutycznej z rodzicami.
8. szkolenie i edukacja.
9. kierowanie do placówek stacjonarnych, oddziałów 

detoksykacyjnych.
10. działania środowiskowe – dyżury „party worker-

skie” podczas imprez muzycznych.



58 59

Zachodniopomorski 
Oddział Towarzystwa 

Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci Uzależnionych  

„Powrót z U”

ul. Szczerbcowa 1 
75-503 Szczecin
tel. 91 48-88-355 
powrotzuszczecin@in-
teria.pl
www.powrotzuszczecin.
free.ngo.pl

1. prowadzenie poradnictwa pierwszego kontaktu, 
poradnictwa telefonicznego.

2. udzielanie konsultacji, diagnozowanie, prowadze-
nie terapii.

3. udzielanie porad przez prawnika, pracownika so-
cjalnego.

4. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców.
5. prowadzenie grup wsparcia dla rodzin, tera-

pia rodzin, terapia indywidualna dla dzieci  
i młodzieży uzależnionej i eksperymentującej.

6. edukacja w środowisku lokalnym.

Krajowe Stowarzy-
szenie Mediatorów

ul. Garncarska 5/III p  
70-377 Szczecin 
tel. 693-261-062  
tel. 693-288-683

1. sprawy rodzinne;
2. sprawy cywilne;
3. sprawy z zakresu prawa pracy;
4. sprawy gospodarcze.

Caritas Archidie-
cezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5 
71-142 Szczecin
tel. 91 48-74-905
tel. 91 42-14-921 
tel. 91 48-73-324  
szczecin@caritas.pl
www.szczecin.caritas.pl

1. prowadzenie placówek specjalistycznych (świetlic, 
schronisk, jadłodajni, hospicjów);

2. realizowanie programów pomocy (dożywianie, 
stypendia);

3. udzielanie pomocy humanitarnej w kraju i za gra-
nicą;

4. prowadzenie „OKNA ŻYCIA”.

S t o w a r z y s z e n i e  
„SOS dla Rodziny”

ul. Energetyków 10
70-415 Szczecin
tel.: 91 43-30-339 po-
moc@sos.home.pl
ww.sos.home.pl

1. prowadzenie edukacji społeczności lokalnej;
2. udzielanie wsparcia psychospołecznego;
3. udzielanie porad prawnych;
4. udzielanie poradnictwa psychologicznego rodzin-

ne;
5. prowadzenie terapii także dla członków rodzin do-

świadczających przemocy.
6. prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, 

Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Prze-
stępstwem, Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny.

Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz 

Osób z Upośledze-
niem Umysłowym, 

Koło Szczecin

ul. Rostocka 125 
71-771 Szczecin
tel. 91 42-68-197, 198 
tel. 91 42-69-268
www.psouuszczecin.org.pl

1. udzielanie wsparcia rodzicom dzieci przedwcze-
śnie urodzonych, z  opóźnieniem psychorucho-
wym, wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez prowadzenie terapii indywi-
dualnej, grupowej;

2. prowadzenie działalności w  zakresie realizacji 
obowiązku szkolnego dzieci z upośledzeniem umy-
słowym(zajęcia wychowawcze, szkoła podstawo-
wa,gimnazjum, klasa przysposabiająca do pracy);

3. prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej;
4. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomo-

cy;
5. prowadzenie Ośrodka Oparcia Społecznego:
6. Pensjonat Krótkiego Pobytu;
7. mieszkanie chronione.

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej Ruchowo 

„Tęcza”

ul. Boh. Warszawy 27 B 
70-340 Szczecin
tel.91 48-43-072 
tel.: 500-009-865
tecza@tecza.org

1. udzielanie konsultacji lekarskiej;
2. prowadzenie terapii kompensującej deficyty roz-

wojowe dzieci;
3. prowadzenie weekendowych zajęć integracyjnych;
4. prowadzenie szkoleń tematycznych;
5. aktywizowanie;
6. dbałość o rozwój osób niepełnosprawnych.

Polski Związek 
Głuchych Odział 

Zachodniopomorski

Al. Wojska Polskiego 91/93 
70-481 Szczecin
tel. 91 42-32-675 
tel. 91 42-28-286

1. rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu.
2. rehabilitacja dorosłych inwalidów słuchu.
3. działania integracyjne.
4. niwelacja barier komunikacyjnych.
5. działalność kulturalno-oświatowa.
6. organizowanie kursów języka migowego

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski

ul. Piłsudskiego 37 
70-423 Szczecin
tel. 91 43-38-338 
pznoz@o2.pl
www.pznoz.szczecin.pl

1. integracja osób niepełnosprawnych wzrokowo;
2. rehabilitacja, ochrona ich interesów społecznych, 

zawodowych i ekonomicznych;
3. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny;
4. organizowanie działalności kulturalnej i  artystycz-

nej.

Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu

ul. Montwiłła 2 
71-601 Szczecin
tel. 91 43-36-445 
tel. 91 48-85-602
www.kta.szczecin.pl

Inicjowanie i organizowanie działań społeczno-obywa-
telskich i profesjonalnych w celu zapewnienia wszech-
stronnej i  systemowej pomocy osobom z  autyzmem 
oraz ich rodzinom.

Polski Komitet Po-
mocy Społecznej

Biuro Porad Obywa-
telskich  

w Szczecinie

ul. Dąbrowskiego 22/24 
70-100 Szczecin 
tel.: (091) 852-53-56, 
fax (091) 482-66-26 
bpo.pkps.szczecin@
gmail.com

Misją Biura Porad Obywatelskich (BPO) w  Szcze-
cinie  jest zapewnienie obywatelom wiedzy o  przy-
sługujących im prawach, tak, aby potrafili w  ak-
tywny i  skuteczny sposób rozwiązywać swoje 
problemy, a także działania na rzecz pożądanych spo-
łecznie zmian.  Z  usług BPO mogą skorzystać osoby 
znajdujące się w  trudnej sytuacji życiowej lub mate-
rialnej, nie znające przysługujących im praw, bezradne 
wobec dotykających ich problemów. W BPO udzielane 
są bezpłatne porady, informacje i wsparcie, co umożli-
wi dalsze samodzielne rozwiązanie problemów. Biuro 
otwarte jest dla wszystkich osób potrzebujących szyb-
kiej i fachowej pomocy.

Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem

ul. Wielkopolska 32
70-413 Szczecin,
tel. 91 433-42-11

1. profilaktyka i  popularyzacja postępowych idei 
i  osiągnięć w  zakresie rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych.

2. pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu 
codziennych trudności życiowych oraz likwida-
cja barier i  ograniczeń, utrudniających inwalidom 
uczestniczenie w życiu społecznym i zawodowym.

3. pobudzanie i  pogłębianie wrażliwości społecznej 
różnych środowisk na problemy osób niepełno-
sprawnych i  inspirowanie ich do skuteczniejszych 
działań.

Stowarzyszenie Ama-
zonek "AGATA"

ul. Kopernika 7
70-441 Szczecin,
tel.91 462-19-78

1. rehabilitacja fizyczna i  psychiczna kobiet po ma-
stektomii:

2. odzyskiwanie i podtrzymywanie sprawności fizycz-
nej przez prowadzenie odpowiedniej rehabilitacji 
ruchowej,

3. psychoterapia prowadzona indywidualnie i  zespo-
łowo oraz wzajemna nieprofesjonalna pomoc oraz 
wsparcie psychiczne.

4. patronowanie podstawowej działalności, jaką jest 
praca ochotniczek - kobiet po leczeniu raka pier-
si, które po odpowiednim przeszkoleniu udzielają 
wsparcia psychicznego i  informacji chorym kobie-
tom przed i tuż po mastektomii.

5. działanie służące profilaktyce nowotworowej piersi.
6. organizowanie pomocy kobietom po mastektomii 

znajdującym się w  trudnej sytuacji życiowej oraz 
materialnej.

7. współpraca z rodzinami chorych kobiet.

Katolicki Telefon Za-
ufania w Szczecinie

tel 91- 885-1111
0 801 009 741

Dyżury telefoniczne 
od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt kościel-
nych) w godzinach 17:00 – 20:00
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Centrum Socjalne Caritas 
Archidiecezji 

Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5 
71-142 Szczecin
tel. 91 48-74-905
tel. 91 42-14-921 
tel. 91 48-73-324  
szczecin@caritas.pl
www.szczecin.caritas.pl

•	 Schronisko dla bezdomnych (cho-
rych) mężczyzn: 

•	  ul. Strzałowska 24 71- 730 Szczecin, 
tel. 91 421-49-21

•	 Schronisko dla kobiet (w  tym matek 
z  dziećmi):, ul. Piaseczna 4, 70-893 
Szczecin, tel. 91 462-13-29

•	 Schronisko dla bezdomnych męż-
czyzn: ul. Nehringa 14, 1-814 Szcze-
cin, tel. 91 421-69-98

•	 Noclegownia dla mężczyzn: ul. Raci-
bora 62, 71-631 Szczecin, tel. 91 453-
93-50

Stowarzyszenie „Feniks”

ul. Zamknięta 5 
71- 830 Szczecin, 
tel.: 91 421-61-22

•	 Schronisko dla bezdomnych kobiet 
i mężczyzn: ul. Zamknięta 5,71- 830 
Szczecin, tel. 91 421-61-22

•	 Schronisko dla Rodzin Pozostających 
w Kryzysie ul. Wojska Polskiego 256, 
71-346 Szczecin, tel. 91 439-07-65

Polsko – Belgijskie Towarzy-
stwo Pomocy Socjalnej 
Szczecin – Antwerpia

ul. Hryniewieckiego 4 
70-462 Szczecin
tel. 91 46-24-104 
p-btps@wp.pl

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

Polski Komitet Pomocy Spo-
łecznej 

Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn „Wilga”

ul. Jagiellońska 18/2
70-362 Szczecin
tel.91 433-45-04 
pkps2@tlen.pl

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
ul. Tczewska 32,
70-850 Szczecin, tel.91 42-01-915

Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Miłości Matki Teresy 

z Kalkuty

ul. Bulwar Gdański 31
71-631 Szczecin
tel.: 91 46-24-503

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

Szczecin, 2012 r.
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