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W  Starostwie Powiatowym 
w Policach  3 września otwarto 
Centrum Informacji dla Cudzo-
ziemców w Powiecie Polickim. 

C
entrum funk-
cjonuje we 
współpracy Po-
wiatu Polic-
kiego z Funda-
cją Ludzkie 

Sprawy oraz Stowarzyszeniem 
ESPRIT ze Szczecina, a także 
Powiatowym Urzędem Pracy 
w Policach. 

W piątkowym wydarze-
niu udział wzięli przedstawi-
ciele Powiatu Polickiego (Sta-
rosta Policki Andrzej Bedna-
rek, Członek Zarządu Powiatu 
w Policach Beata Chmielew-
ska, Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Policach Cezary Arci-
szewski, Przewodniczący Ko-
misji Zdrowia, Bezpieczeń-
stwa, Pomocy Społecznej i Po-
lityki Rodzinnej Rady Powiatu 
Shivan Fate, Naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej Ha-
liny Michalak oraz przedstawi-
ciele instytucji, z którymi Po-
wiat Policki nawiązał współ-
pracę tj.: Joanna Świątek-Woj-
narowska Prezes Fundacji 
Ludzkie Sprawy ze Szczecina ,  
Michał Głuszyk Prezes Za-
rządu Stowarzyszenia ESPRIT 
ze Szczecina, a także Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Policach Paweł Wieczor-
kowski. 

Z  uwagi na szczególny 
charakter zainicjowanego 
przez Powiat Policki przedsię-
wzięcia jakim jest stworzenie 
Centrum Informacji dla Cu-
dzoziemców w Powiecie Po-
lickim, w wydarzeniu udział 
wziął również Konsul Hono-
rowy Ukrainy w Szczecinie 
Henryk Kołodziej. 

Obecni byli również Bur-
mistrz Polic Władysław Dia-
kun, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Policach Andrzej 

Rogowski i Burmistrz Nowego 
Warpna Jarosław Burba.  

Centrum Informacji dla 
Cudzoziemców jest otwarte 
w każdy piątek w godzinach 
10.00-15.00 w punkcie w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy 
w Policach przy ulicy Tade-
usza Kościuszki 5. Dyżurować 
tam będą specjaliści z dzie-
dzin takich jak prawo, rynek 
pracy, doradcy gospodarczy 
i psycho-społeczni czy HR.  

Mieszkający w Powiecie 
Polickim cudzoziemcy mogą 

liczyć na nieodpłatną pomoc 
także w formie zdalnej 
pod adresem e-mail (po-
lice.foreginers@gmail.com) 
oraz numerem telefonu 723-
388-460. 

-  Chcieliśmy stworzyć 
warunki dla cudzoziemców. 
By czuli się tutaj lepiej, ale 
także by nasi mieszkańcy 
oswajali się z tym, że wśród 
nas jest coraz  więcej osób szu-
kających tutaj swojego szczę-
ścia, życia, pracy. Po raz 
pierwszy w historii naszego 
powiatu mamy ofertę 
wspólną dwóch organizacji 
pozarządowych. Była ona wy-
soko oceniona przez komisję 
i Zarząd Powiatu ją zatwierdził 
- mówiła Beata Chmielewska,  
Członek Zarządu Powiatu 
w Policach. 

Plan najbliższych dyżu-
rów doradczych: 

- 24.09.2021 - Paulina Mil-
czanowska-Stećków - doradca 

z zakresu legalizacji pobytu 
i pracy na terenie Polski. Spe-
cjalista HR. (język polski) 

- 01.10.2021 - Oksana Ply-
sak - księgowa, doradca go-
spodarczy oraz obywatelski. 

Pomaga klientom w zakresie 
legalizacji pobytu i pracy 
w Polsce. Ponadto doradza 
z zakresu przedsiębiorczości 
i prawa podatkowego (język 
angielski i polski). 

W Powiecie Polickim działa Centrum 
Informacji dla Cudzoziemców

13 września w Oddziale Zachod-
niopomorskim PFRON została 
zawarta umowa z Powiatem 
Polickim w ramach programu 
„STABILNE ZATRUDNIENIE – 
osoby niepełnosprawne w ad-
ministracji i służbie publicznej”. 

Umowę podpisali Dyrektor Od-
działu Zachodniopomorskiego 
PFRON Anna Rąbel, Starosta Po-
licki Andrzej Bednarek i Członek 
Zarządu Powiatu Beata Chmie-
lewska. 

Beneficjentami ostatecz-
nymi programu „Stabilne Za-
trudnienie – osoby niepełno-
sprawne w administracji i służ-

bie publicznej” są osoby w wieku 
aktywności zawodowej z orze-
czonym znacznym, umiarkowa-
nym lub lekkim stopniem nie-
pełnosprawności, pozostające 
bez zatrudnienia. Działania ak-
tywizacyjne w ramach pro-
gramu mogą być prowadzone 
również na rzecz beneficjentów 
ostatecznych, z którymi Wnio-
skodawca zawarł umowę o pracę 
w okresie do 90 dni kalendarzo-
wych poprzedzających datę zło-
żenia wniosku o dofinansowanie 
do PFRON. 

W ramach podpisanej 
umowy, Powiat Policki podej-
mie następujące działania ak-

tywizacyjne: wyposażenie sta-
nowisk pracy dla beneficjen-
tów ostatecznych, odpowied-
nio do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności oraz cha-
rakteru zatrudnienia; zakup 
i autoryzacja oprogramowania 
na użytek beneficjentów osta-
tecznych oraz urządzeń tech-
nologii wspomagających lub 
przystosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełno-
sprawności; wypłata przez 
Wnioskodawcę dodatku moty-
wacyjnego dla beneficjentów 
ostatecznych. 

Kwota dofinansowania ze 
środków PFRON to 34 000 zł.

Umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dentobus zawitał do  „Białej”   
9 i 10 września na zaproszenie 

władz Powiatu Polickiego 
do uczniów Zespołu Szkół im. 

I. Łukasiewicza w Policach 
przyjechał Dentobus - mo-

bilny dentysta. - Powiat Policki 
stale prowadzi promocję 

ochrony zdrowia i to jedna 
z takich akcji. Mamy nadzieję, 

że dzieci były zadowolone 
z wizyty u dentysty i powie-
dzą rodzicom, że warto dbać 

o zdrowy uśmiech - mówi Be-
ata Chmielewska Członek Za-

rządu Powiatu w Policach. 
  

OSP Trzebież włączyła się do  
akcji #SzczepimySię z OSP 

Szczepienia będą odbywały 
się w świetlicy OSP Trzebież 

przy ul. Kopernika 11 w każdy 
wtorek i piątek w godzinach 

od 9:00 do 11:00 oraz od 18:00 
do 20:00.  Dla osób mających 
trudności z poruszaniem się, 

istnieje możliwość dojazdu ze-
społu oraz szczepienie w miej-
scu zamieszkania. Więcej in-
formacji pod numerem tele-
fonu 792 798 998. Aby się za-
szczepić nie ma konieczności 

wcześniejszej rejestracji.  
 

Konferencja szkoleniowa 
 29 września 2021 r. od godz. 
9:00 do 15:00 odbędzie się 

konferencja szkoleniowa „Sta-
wiamy czy burzymy mury ? 

– prawo budowlane – 
wyzwania, problemy, dobra 
praktyka”. Wydarzenie objął 
patronatem Starosta Policki. 
Termin zgłoszenia udziału 
do 24 września na adres e-

mail: konferencja@policki.pl. 
W zgłoszeniu należy podać 

imię, nazwisko, stanowisko- 
pełnioną funkcję, nazwę in-
stytucji, telefon kontaktowy.  

Pokazano miasteczko ruchu dro-
gowego w SOSW nr 1 w Policach 
Rozpoczęcie roku szkolnego 

w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 
w Policach było okazją do po-

kazania miasteczka ruchu dro-
gowego. Miasteczko jest zapro-
jektowane tak, by uwzględnić 
potrzeby osób niepełnospraw-

nych. Są urządzenia do ćwi-
czeń usprawniających dla osób 
poruszających się na wózkach 

czy o kulach. 

WARTO WIEDZIEĆ 
Co  się dzieje w Powiecie

W spotkaniu wziął udział m.in. Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy
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Umowę podpisali Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego 
PFRON Anna Rąbel, Starosta Policki Andrzej Bednarek 
i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska
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3 września w Starostwie Powiatowym w Policach odbył się briefing w sprawie otwarcia Centrum Informacji dla Cudzoziemców 
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PO RAZ PIERWSZY 
W HISTORII NASZEGO 

POWIATU MAMY 
OFERTĘ WSPÓLNĄ 

DWÓCH ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH.  

Beata Chmielewska


