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ORGANIZACJA DZIAŁA W SPRAWACH DOTYCZACYCH OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane s w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowi c, e
nikt nie mo e by dyskryminowany w yciu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt. 2). Ustawa zasadnicza nakłada te

na władze

publiczne obowi zek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym
(art. 68), a tak e obowi zek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).
Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kart Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym,
poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezale nego i samodzielnego,
aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji ycia, zawarto równie katalog dziesi ciu
praw, wskazuj c tym samym najwa niejsze obszary, w których niezb dne s intensywne
działania. Dokument podkre la, e osoby niepełnosprawne maj prawo do pracy na otwartym
rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i mo liwo ciami oraz korzystania z
doradztwa zawodowego i po rednictwa, a gdy stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy
w warunkach dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce słu y
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 776 ze zm.). Ustawa definiuje osoby
niepełnosprawne jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub
okresowo

utrudnia,

ogranicza

b d

uniemo liwia

wypełnianie

ról

społecznych,

a w szczególno ci zdolno ci do wykonywania pracy zawodowej, je eli uzyskały odpowiednie
orzeczenie:
•

o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj ce do jednego z trzech stopni
niepełnosprawno ci,

•

o całkowitej lub cz ciowej niezdolno ci do pracy – na podstawie odr bnych
przepisów lub

•

o niepełnosprawno ci przed uko czeniem 16 roku ycia.
Ustawa stanowi,

e rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom

niepełnosprawnym uzyskania

i

utrzymania

odpowiedniego

zatrudnienia

i

awansu

zawodowego przez umo liwienie korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia
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zawodowego i po rednictwa pracy. Do realizacji tego celu niezb dne jest dokonanie oceny
zdolno ci do pracy, prowadzenie poradnictwa zawodowego umo liwiaj cego wybór
odpowiedniego zawodu i szkolenia, przygotowanie zawodowe z uwzgl dnieniem perspektyw
zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposa enie oraz okre lenie
rodków technicznych umo liwiaj cych lub ułatwiaj cych wykonywanie pracy.
Prawa osób niepełnosprawnych s te przedmiotem regulacji ONZ w formie deklaracji
pod nazw Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych. Zasady
zostały przyj te podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20
grudnia 1993 r. (Rezolucja 48/96). Chocia Zasady nie s prawnie wi

ce, dokument

podkre la, e mog sta si mi dzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostan uznane
przez wi kszo

pa stw.

Rada Unii Europejskiej opracowała Dyrektyw z 27 listopada 2000 r. w sprawie
ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu
zawodu w celu wdro enia w pa stwach członkowskich. Dyrektywa ma zastosowanie
w odniesieniu do warunków dost pu do zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub
wykonywania zawodu, dost pu do wszelkich rodzajów i poziomów poradnictwa i szkolenia
zawodowego, zatrudniania i warunków pracy oraz członkostwa i udziału w organizacjach
pracowników lub pracodawców.
Kodeks Post powania - Zarz dzanie Niepełnosprawno ci

w Miejscu Pracy jest

dokumentem Mi dzynarodowej Organizacji Pracy, przyj tym przez Trójstronne Spotkanie
Ekspertów i Rad Administracyjn Mi dzynarodowego Biura Pracy w Genewie. Kodeks ten
jest przede wszystkim poradnikiem dla pracodawców, informuj cym jak przeprowadza
rekrutacj osób niepełnosprawnych i jak utrzyma w zatrudnieniu osoby, które stały si
niepełnosprawne w okresie zatrudnienia. Kodeks adresowany jest równie

do organów

władzy, organizacji pracowniczych i do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Wiele
przeszkód, jakie osoby niepełnosprawne napotykaj przy poszukiwaniu pracy i w miejscu
pracy wynikaj w wi kszym stopniu z barier społecznych ni z faktycznej niezdolno ci do
wykonywania pracy.
INSTYTUCJE DZIAŁAJ CE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zada wynikaj cych z ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych sprawuje Pełnomocnik
Rz du do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którego zakres kompetencji okre la Ustawa
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do zada
Pełnomocnika nale y m.in.:
•

opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz cych
zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków ycia osób niepełnosprawnych,

•

opracowywanie projektów programów rz dowych dotycz cych rozwi zywania
problemów osób niepełnosprawnych,

•

inicjowanie działa

zmierzaj cych do ograniczenia skutków niepełnosprawno ci

i barier utrudniaj cych osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społecze stwie,
•

współpraca z organizacjami pozarz dowymi i fundacjami działaj cymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem
doradczym Pełnomocnika stanowi cym forum współdziałania organów administracji
rz dowej, samorz du terytorialnego oraz organizacji pozarz dowych na rzecz osób
niepełnosprawnych. Do zakresu działania Rady nale y przedstawianie Pełnomocnikowi:
•

propozycji przedsi wzi

zmierzaj cych do integracji osób niepełnosprawnych ze

społecze stwem,
•

propozycji rozwi za

w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,

wynikaj cych z faktu niepełnosprawno ci,
•

opinii do:
a) projektu zało e polityki zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
b) projektów aktów prawnych maj cych lub mog cych mie wpływ na sytuacj osób
niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania
lub zmiany przepisów w tym zakresie,
c) sprawozda

z

działalno ci

Pa stwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,
d) projektów rz dowych programów działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
informacji o ich realizacji,
e) materiałów przedstawionych przez Pełnomocnika.
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest pa stwowym
funduszem celowym wspieraj cym działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej
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osób niepełnosprawnych. Co najmniej 65% przychodów Funduszu przeznacza si

na

zatrudnianie i rehabilitacj zawodow osób niepełnosprawnych. rodki PFRON przeznacza
si przede wszystkim na tworzenie i utrzymanie istniej cych, a zagro onych likwidacj
miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zada wynikaj cych z rz dowych i
samorz dowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie
poradnictwa zawodowego a tak e opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych i szkoleniowych.

rodki Funduszu przekazywane s

wojewódzkim i powiatowym na realizacj okre lonych zada

samorz dom

lub rodzajów zada

- na

podstawie algorytmu i podmiotom realizuj cym zadania zlecone przez Fundusz lub inne
zadania wynikaj ce z ustawy - na podstawie zawartych z nimi umów.
Do zada samorz du województwa realizowanych w ramach Ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nale y m.in.:
•

opracowywanie

i

realizacja

wojewódzkich

programów

dotycz cych

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zada

na rzecz zatrudniania osób

niepełnosprawnych,
•

opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej
działalno ci,

•

współpraca z organami administracji rz dowej oraz powiatami i gminami
w realizacji zada wynikaj cych z ustawy,

•

współpraca z organizacjami pozarz dowymi i fundacjami działaj cymi na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Zadania powiatu w zakresie pomocy niepełnosprawnym realizowane s przy pomocy:
1) powiatowych centrów pomocy rodzinie, których zadania to:
•

opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatow

strategi

dotycz c

rozwi zywania problemów społecznych, powiatowych programów działa na
rzecz

osób

niepełnosprawnych

w

zakresie

rehabilitacji

społecznej

i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
•

podejmowanie

działa

zmierzaj cych

do

ograniczania

skutków

niepełnosprawno ci,
•

opracowywanie i przedstawianie planów zada i informacji z prowadzonej
działalno ci oraz udost pniania ich na potrzeby samorz du województwa,
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•

współpraca z organizacjami pozarz dowymi i fundacjami działaj cymi na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

•

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i rodki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym;
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych;
rehabilitacji dzieci i młodzie y oraz kosztów warsztatów terapii zaj ciowej.

2) powiatowych urz dów pracy, które realizuj zadania w zakresie:
•

opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatow

strategi

dotycz c

rozwi zywania problemów społecznych, powiatowych programów działa na
rzecz

osób

niepełnosprawnych

w

zakresie

rehabilitacji

zawodowej

i zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
•

współpraca z organizacjami pozarz dowymi i fundacjami działaj cymi na
rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób,

•

po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
ich szkolenia oraz przekwalifikowania,

•

kierowania osób niepełnosprawnych, które wymagaj
programu
do

szkolenia

specjalistycznego

oraz

rehabilitacji

o rodka

leczniczej

specjalistycznego
i

szkoleniowo-rehabilitacyjnego

społecznej,
lub

innej

placówki szkoleniowej,
•

współpracy z organami rentowymi w zakresie wynikaj cym z odr bnych
przepisów,

•

doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalno ci
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

•

współpracy z wła ciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny
i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest zwi zkiem
pracodawców działaj cym na podstawie Ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców, członkiem Konfederacji Pracodawców Polskich oraz mi dzynarodowej
organizacji skupiaj cej pracodawców. POPON zrzesza obecnie ponad 600 członków wła cicieli Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh). Firmy nale ce do POPON zajmuj si
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produkcj , handlem i działalno ci usługow . W ród nich s mi dzy innymi producenci znani
na rynku krajowym i zagranicznym. Wi kszo

z ZPCH to firmy redniej wielko ci, lecz s

w ród nich równie firmy zatrudniaj ce nawet kilka tysi cy osób.
Główne cele działalno ci to: reprezentowanie interesów pracodawców zatrudniaj cych
osoby niepełnosprawne, współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz warunków ich pracy i integracji ze
społecze stwem oraz wspieranie działa na rzecz realizacji i ochrony zasady równo ci szans
osób

niepełnosprawnych

w społecze stwie, integracja

rodowiska

przedsi biorców

zatrudniaj cych osoby niepełnosprawne oraz krzewienie zasad etyki w działalno ci
gospodarczej.
POPON współpracuje z organami pa stwowymi, mi dzy innymi z Biurem
Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pa stwowym Funduszem
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,

wieloma

instytucjami

samorz dowymi,

organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Krajowa

Izba

Gospodarczo-Rehabilitacyjna

jest

organizacj

samorz du

gospodarczego firm, które posiadaj status zakładu pracy chronionej lub działaj na rzecz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Aktualnie KIG-R zrzesza
prawie 500 zakładów pracy chronionej o ró norodnej formie własno ci. Terenem działania
Izby jest cała Polska. W wi kszych o rodkach gospodarczych Izba posiada swoje oddziały
regionalne.
Celem KIG-R jest reprezentowanie interesów gospodarczych Zakładów Pracy
Chronionej wobec władz pa stwowych oraz wspieranie ich działa na rzecz rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
Zadania Izby to mi dzy innymi:
•

opiniowanie

projektów

rz dowych

aktów

prawnych

dotycz cych

osób

niepełnosprawnych i funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej,
•

współpraca z instytucjami rz dowymi oraz jednostkami samorz du terytorialnego
w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

•

współpraca z Pa stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
zwłaszcza w zakresie ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz
restrukturyzacji zakładów pracy chronionej,
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•

prowadzenie działalno ci szkoleniowej adresowanej do zakładów pracy chronionej
oraz jednostek samorz du terytorialnego,

•

wydawanie publikacji o tematyce zwi zanej z zakładami pracy chronionej
i problemami rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie gospodarczej KIG-R promuje produkty zakładów pracy chronionej na

targach krajowych i zagranicznych, pomaga we wdra aniu systemów zapewnienia jako ci
według norm ISO 9000, ułatwia nawi zywanie kontaktów gospodarczych z partnerami
krajowymi i zagranicznymi, współpracuje z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi
osób niepełnosprawnych oraz organizuje misje gospodarcze dla pracodawców osób
niepełnosprawnych.
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest aktywnym członkiem Krajowej Izby
Gospodarczej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie i o rodki pomocy społecznej w województwie wielkopolskim

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

1

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzie

067 282 28 91, 282 72 58

2

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Pawła Cymsa 16
62-200 Gniezno

061 425 52 98

3

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Nowe Wrota 7
63-800 Gosty

065 572 36 58

4

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Pozna ska 15
62-065 Grodzisk Wielkopolski

061 444 88 75

5

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Szubianki 21
63-200 Jarocin

062 505 46 06

6

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Kolegialna 4
62-800 Kalisz

062 765 72 17, 757 46 47

7

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Sienkiewicza 26
63-300 K pno

062 782 89 61

8

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Sienkiewicza 27
62-600 Koło

063 261 78 16, 261 78 74

9

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Hurtowa 1
62-500 Konin

063 243 03 07

10

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Ka mierczaka 41
64-000 Ko cian

065 511 01 66, 511 98 32

11

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Mły ska 2a
63-700 Krotoszyn

062 722 88 91, 722 88 92

12

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Plac Ko ciuszki 4
64-100 Leszno

065 529 68 39, 520 80 97

13

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

17 Stycznia 143
64-400 Mi dzychód

095 748 23 85

9

14

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Pozna ska 30
64-300 Nowy Tomy l

061 442 24 11, 442 21 21

15

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

061 297 31 01, 296 65 80

16

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Al. Słowackiego 1c
63-400 Ostrów Wielkopolski

062 735 51 52, 735 02 06

17

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Gen. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów

062 732 07 50

18

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wojska Polskiego 49B
64-920 Piła

67 214 42 54, 214 42 55 (do
57)

19

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Podgórna 14
63-300 Pleszew

062 742 31 47

20

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Słowackiego 8/10
60-823 Pozna

061 848 42 18, 848 42 19

21

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wały D browskiego 2
63-900 Rawicz

065 546 43 33, 546 2211

22

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca

063 213 24 44, 213 22 45

23

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Ratuszowa 2
64-500 Szamotuły

061 292 26 74

24

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Dutkiewicza 5
63-100 rem

061 283 03 73

25

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Szkolna 2
63-000 roda Wielkopolska

061 285 38 06

26

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Ł kowa 1
62-700 Turek

063 289 24 07, 289 24 08

27

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Wierzbowa 1
62-100 W growiec

067 262 76 14, 262 79 33

28

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

068 384 27 00, 384 35 91,
384 35 38

29

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

3 Maja 3
62-300 Wrze nia

061 437 03 67, 437 03 73

30

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Szpitalna 28
77-400 Złotów

067 263 22 65

31

Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie

Przyja ni 5
62-510 Konin

063 242 63 32, 242 62 32

32

Miejski O rodek
Pomocy Społecznej

Ko ciuszki 1a
62-800 Kalisz

062 767 42 13 (do 15), 767
42 25, 767 45 10

33

Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie

Korczaka 5
64-100 Leszno

065 520 70 46, 529 58 47

Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie
Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Grunwald
Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Je yce
Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Nowe Miasto

Grunwaldzka 55 paw. 18/19
60-967 Pozna

061 862 12 20, 862 12 22

Matejki 57
60-770 Pozna

061 866 11 21, 866 62 41

Długosza 18a
60-558 Pozna

061 847 32 12

Os. Piastowskie 81
61-159 Pozna

061 876 58 91, 876 66 11

34
35
36
37

10

38
39
40

Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Pi tkowo
Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Stare Miasto
Miejski O rodek
Pomocy Rodzinie Filia Wilda

Os. Jana III Sobieskiego paw. 52
60-688 Pozna

061 823 52 60

Ratajczaka 5
61-813 Pozna

061 852 27 31, 852 26 15

Opolska 58
61-433 Pozna

061 830 01 71

PROGRAMY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Program Junior
Celem programu jest umo liwienie wej cia w

ycie zawodowe (odbycie sta u,

zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, które w okresie do upływu
12 miesi cy od dnia okre lonego w dyplomie lub

wiadectwie uko czenia szkoły,

za wiadczeniu o uko czeniu kursu, albo w innym dokumencie uprawniaj cym do
wykonywania zawodu, nie podj ły dalszej nauki i nie uzyskały zatrudnienia.
Uczestnictwo w programie ma zwi kszy mo liwo ci zawodowe bezrobotnych osób
do 25 roku ycia oraz stworzy szans zatrudnienia i zdobycia do wiadczenia zawodowego
w ramach odbywanego sta u. Celem programu jest te

ułatwienie jego uczestnikom

skutecznego zaprezentowania si ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji
powinno przyczyni si do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych uczestników
programu. Zamierzonym efektem towarzysz cym realizacji programu jest przełamanie barier
psychologicznych pracodawców, zwi zanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Program skierowany jest do osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim
stopniem niepełnosprawno ci, b d cych osobami do 25 roku

ycia zarejestrowanymi w

powiatowym urz dzie pracy.
W ramach programu mo e by

udzielona ze

rodków Pa stwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
•

bezrobotnemu do 25 roku ycia, skierowanemu na sta przez powiatowy urz d
pracy,

pomoc

umo liwiaj ca

odbycie

sta u

u

pracodawcy,

w

formie

dofinansowania b d cego wiadczeniem na rehabilitacj zawodow ,
•

doradcy zawodowemu premia za wykonywanie dodatkowych czynno ci,

•

pracodawcy uczestnicz cemu w programie – z wył czeniem pracodawców
prowadz cych zakłady aktywno ci zawodowej:
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- premia z tytułu odbycia sta u przez bezrobotnego do 25 roku ycia,
- refundacja kosztów wynagrodzenia uczestnika programu, w przypadku
zatrudnienia go po zako czeniu sta u u tego pracodawcy lub refundacja
kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby do 25 roku ycia poszukuj cej
pracy.

Refundacja

nie

dotyczy

osób

niepełnosprawnych,

których

wynagrodzenie jest w cz ci refundowane ze rodków PFRON na podstawie
odr bnych przepisów lub programów celowych.
Realizatorem
Niepełnosprawnych.

programu
Fundusz

powiatowym, które prowadz

jest

Pa stwowy

przedkłada

ofert

jego realizacj

Fundusz
realizacji

Rehabilitacji
programu

Osób

samorz dom

poprzez powiatowe urz dy pracy. Oferta

przedkładana jest w pierwszej kolejno ci samorz dom działaj cym na terenie powiatów o
stopie bezrobocia wy szej od przeci tnej w kraju. Realizacja programu odbywa si

na

podstawie umów zawartych przez starostów z PFRON, z uwzgl dnieniem wysoko ci rodków
przeznaczonych na realizacj programu w danym roku. Warunkiem uczestnictwa samorz du
w programie jest m.in. zapewnienie pracodawcom przyst puj cym do programu aktywnej
pomocy słu b zatrudnienia, w szczególno ci doradcy zawodowego, w kontaktach
z potencjalnymi sta ystami.
Partner – wspieranie zada realizowanych przez organizacje działaj ce na rzecz osób
niepełnosprawnych
Celem programu jest dofinansowanie zada

z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej realizowanych przez organizacje działaj ce na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja programu potrwa do 31 grudnia 2005 roku.
Adresatami programu s stowarzyszenia, fundacje, zwi zki, izby oraz organizacje
pracodawców i pracobiorców działaj ce na rzecz osób niepełnosprawnych, które posiadaj
statutowy zapis o działalno ci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, dysponuj
profesjonaln kadr do wykonania powierzonych im zada , identyfikuj i szybko reaguj na
potrzeby

osób

niepełnosprawnych

oraz

pracodawców

zatrudniaj cych

osoby

niepełnosprawne, ukierunkowuj swoje działania, szczególnie na osoby niepełnosprawne
w stopniu znacznym i umiarkowanym lub na działalno

opieku cz

i rehabilitacyjn

prowadzon na rzecz dzieci i młodzie y niepełnosprawnej w ró nego typu placówkach.
Realizacja programu nast puje w formie dofinansowania ze rodków Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w szczególno ci nast puj cych zada :
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•

prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzie y niepełnosprawnej w ró nych typach
placówek;

•

organizowanie i prowadzenie szkole i kursów (równie w formie kształcenia na
odległo

– on line), warsztatów, grup rodowiskowego wsparcia oraz zespołów

aktywno ci społecznej dla osób niepełnosprawnych;
•

organizowanie

szkole

i

warsztatów

dla

członków

rodzin

osób

niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpo rednio zaanga owanych w
proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzgl dnieniem zagadnie dotycz cych procesu integracji osób
niepełnosprawnych, zwi kszenia ich aktywno ci yciowej i zaradno ci osobistej
oraz niezale no ci ekonomicznej, podnoszenia umiej tno ci pracy z osobami
niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w
procesie ich rehabilitacji;
•

prowadzenie terapii psychologicznej dla osób, które stały si niepełnosprawne w
stopniu znacznym lub umiarkowanym, w celu łagodzenia stresu spowodowanego
niepełnosprawno ci ;

•

prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj , które maj na celu nabywanie,
rozwijanie

i

podtrzymanie

funkcjonowania, rozwijaj

umiej tno ci

niezb dnych

do

samodzielnego

umiej tno ci sprawnego komunikowania si

z

otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, ogólnie usprawniaj zaburzone funkcje
organizmu i ograniczaj deficyty rozwojowe osób z upo ledzeniem umysłowym;
•

zwi kszanie

szans

zatrudnienia

lub

niepełnosprawnych poprzez promocj

utrzymania

w

zatrudnieniu

osób

wyrobów produkowanych w zakładach

zatrudniaj cych osoby niepełnosprawne oraz prowadzenie kampanii informacyjnej
na rzecz zaniechania wobec osób niepełnosprawnych praktyk dyskryminacyjnych
przez pracodawców;
•

organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych, o charakterze integracyjnym, wspieraj cych aktywno

osób

niepełnosprawnych w tych dziedzinach;
•

organizacja giełd pracy i po rednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych;

•

utrzymanie i szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych;

•

wyszukiwanie osób niepełnosprawnych w wieku aktywno ci zawodowej nie
pozostaj cych w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w powiatowych urz dach
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pracy w celu poinformowania o mo liwo ciach zatrudnienia lub szkolenia oraz w
zale no ci od potrzeb udzielenia pomocy w przygotowaniu do aktywnego
poszukiwania pracy;
•

opracowywanie i/lub wydawanie kierowanych do osób niepełnosprawnych
wydawnictw ci głych i wydawnictw zwartych;

•

opracowywanie i/lub wydawanie kierowanych do osób niepełnosprawnych ksi ek
naukowych lub popularnonaukowych, literatury pi knej, publikowanych drukiem
powi kszonym lub pismem Braille'a, albo wydawanych na kasecie, płycie CD,
dyskietce lub w Internecie;

•

opracowywanie i/lub wydawanie publikacji dotycz cych problematyki osób
niepełnosprawnych.

Pegaz - program pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidacj
barier transportowych i w komunikowaniu si
Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do
swobodnego porozumiewania si oraz poruszania i przemieszczania si poprzez likwidacj
barier w komunikowaniu si i transportowych, a tym samym umo liwienie dost pu do dóbr
i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji. Realizacja programu przyczyni si równie do
ograniczenia

skutków

niepełnosprawno ci

i

aktywizacji

osób

niepełnosprawnych,

a w konsekwencji zmniejszenia liczby osób, które z powodu barier w komunikowaniu si
oraz transportowych maj

trudno ci z pozyskaniem pracy i osi gni ciem

yciowej

samodzielno ci.
Adresatami programu s

pełnoletnie osoby w wieku aktywno ci zawodowej,

wykonuj ce prac zarobkow lub ucz ce si , a w przypadku osób poszukuj cych pracy –
zarejestrowane w urz dzie pracy, posiadaj ce wa ne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawno ci lub orzeczenie równowa ne; niepełnosprawne
z powodu dysfunkcji narz du ruchu oraz legitymuj ce si prawem jazdy. W ramach programu
udzielane jest dofinansowanie na zakup i monta oprzyrz dowania do samochodu, zakup
sprz tu komputerowego oraz wózka inwalidzkiego o nap dzie elektrycznym.
Ku nowoczesno ci
Podstawowym

celem

programu

jest

utrzymanie

miejsc

pracy

niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej poprzez pomoc finansow na:
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dla

osób

•

wdro enie systemów jako ci i uzyskanie certyfikatów lub akredytacji (np.
laboratoriów) według norm ISO lub norm pokrewnych albo wytycznych pokrewnych
z systemami jako ci,

•

uzyskiwanie
obecno

wiadectw oceny zgodno ci (certyfikatów) warunkuj cych legaln

wyrobów na rynkach oraz dobrowolnych

poprawiaj cych konkurencyjno

wiadectw oceny zgodno ci

oferowanych wyrobów na rynkach: krajowym i UE

oraz innych zagranicznych.
W programie mog uczestniczy zakłady, które zaliczaj si do małych lub rednich
przedsi biorców, posiadaj

status zakładu pracy chronionej co najmniej rok przed dat

zło enia wniosku, nie posiadaj wymagalnych zobowi za wobec PFRON, nie posiadaj
zaległo ci w obowi zkowych wpłatach na PFRON a tak e nie posiadaj

wymagalnych

zobowi za wobec Zakładu Ubezpiecze Społecznych i Urz du Skarbowego.
Program

realizowany

jest

przez

Pa stwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych poprzez jego Oddziały. Decyzje o przyznaniu refundacji kosztów
zakładom pracy chronionej, spełniaj cym warunki uczestnictwa, podejmuj pełnomocnicy
Zarz du PFRON w Oddziałach PFRON, zgodnie z procedurami realizacyjnymi programu.
Program jest realizowany od 1 maja 2003 r. Data zako czenia programu ustalona zostanie
przez Rad Nadzorcz PFRON na podstawie odr bnej uchwały.
Osoby niepełnosprawne w słu bie publicznej - aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukuj cych pracy
Przekazywane w ramach programu
szkole

rodki finansowe umo liwi

organizowanie

dla osób niepełnosprawnych, a tak e wyposa enie miejsc pracy dla osób

niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i mo liwo ci. Program przyczyni si do
zainicjowania lub wsparcia działa

prowadzonych przez instytucje wykonuj ce zadania

z zakresu administracji publicznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pozwoli na
zatrudnienie, na stanowiskach zwi zanych w szczególno ci z obsług
obsług

baz danych oraz

recepcyjn , osób niepełnosprawnych, daj c tym osobom gwarancj

stabilnego

zatrudnienia. Ponadto realizacja programu przyczyni si do zwi kszenia dost pno ci do porad
psychologicznych i prawnych dla osób niepełnosprawnych lub ich rodzin.
Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania lub refundacji
kosztów wyposa enia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich
potrzeb

i

mo liwo ci,

dofinansowania

lub

refundacji

kosztów

szkole

osób

niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy, refundacji kosztów
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wynagrodze

oraz

składek

na

ubezpieczenia

społeczne

od

wynagrodze

osób

niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy, za okres 18 miesi cy.
W przypadku otrzymania pomocy finansowej w ramach programu, wnioskodawca
zobowi zany jest w szczególno ci do wyposa enia nowych miejsc pracy, zgodnie
z obowi zuj cymi normami i przepisami, zapewnienia na nowych miejscach pracy
wła ciwych warunków sanitarnych, bezpiecze stwa i higieny pracy oraz odpowiedniego
rodzaju pracy dla danej osoby niepełnosprawnej, uzyskania pozytywnej opinii Pa stwowej
Inspekcji Pracy o nowym miejscu pracy a tak e zatrudniania na nowych miejscach pracy osób
niepełnosprawnych przez okres nie krótszy ni 36 miesi cy.
Telepraca
Celem

programu

było

zatrudnienie

osób

niepełnosprawnych

o

znacznym

i umiarkowanym stopniu niepełnosprawno ci w poszukiwanych zawodach wymagaj cych
uzyskania

kwalifikowanych

umiej tno ci

informatycznych

oraz

odpowiednio

przystosowanych i wyposa onych w specjalistyczny sprz t komputerowy stanowisk pracy.
Program realizowany był do dnia 30 czerwca 2004 roku.
Adresatami programu byli:
•

osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukuj ce pracy w wieku do 55 lat, które
maj orzeczony umiarkowany lub znaczny stopie
wykształcenie

minimum

z komputerem, nade l

rednie,

nie

posiadaj

niepełnosprawno ci, posiadaj
przeciwwskaza

do

pracy

w wyznaczonym terminie do wła ciwego terytorialnie

Oddziału PFRON wniosek wraz z dokumentami niezb dnymi do podj cia decyzji
o uczestnictwie w programie,
•

pracodawcy zgłaszaj cy gotowo

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w systemie

telepracy.
W ramach realizacji programu Oddziały PFRON nawi zały współprac z wła ciwymi
terytorialnie powiatowymi urz dami pracy oraz organizacjami pracodawców w celu
pozyskania uczestników programu. Po zako czeniu szkole , zadaniem wła ciwych
terytorialnie powiatowych urz dów pracy we współpracy z partnerami programu było
wskazanie ko cz cym szkolenia mo liwo ci zatrudnienia lub rozpocz cia (kontynuowania)
działalno ci gospodarczej.
Program realizowany był w formie dofinansowywania kosztów szkole oraz kosztów
tworzenia stanowisk telepracy. Dofinansowanie kosztu szkolenia, z uwzgl dnieniem kosztów
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zakwaterowania, wy ywienia i dojazdów, mogło by

przyznane jednemu uczestnikowi

programu do kwoty siedmiu tysi cy złotych. Dofinansowanie kosztu utworzenia stanowiska
telepracy dla jednej osoby niepełnosprawnej, która uzyskała tytuł kwalifikacyjny w wyniku
uko czenia szkolenia dofinansowanego w ramach programu, mogło by
tworz cemu stanowisko telepracy do kwoty trzydziestu tysi cy złotych. Ze

przyznane
rodków

przeznaczonych na utworzenie stanowiska telepracy, dofinansowane mogły by nast puj ce
rodzaje kosztów:
•

koszt zakupu zestawu komputerowego,

•

koszt zakupu niezb dnego oprogramowania,

•

koszt zakupu urz dze pomocniczych, niezb dnych do prawidłowego wykonywania
telepracy,

•

koszt instalacji stałego ł cza internetowego.
Warunkiem udzielenia dofinansowania było podpisanie zobowi zania do zatrudniania

osoby niepełnosprawnej zgodnie z jej kwalifikacjami przez okres co najmniej 36 miesi cy lub
podpisanie zobowi zania do utrzymywania nieprzerwanej działalno ci gospodarczej
prowadzonej za po rednictwem ł cz telekomunikacyjnych przez okres co najmniej
36 miesi cy, w przypadku osób niepełnosprawnych prowadz cych tak działalno . Koszty
zwi zane z realizacj programu pokrywał PFRON.
Promocja Integracji Osób Niepełnosprawnych
Program ma umo liwi realizacj przedsi wzi

maj cych na celu propagowanie

problematyki osób niepełnosprawnych, a tak e pomoc osobom niepełnosprawnym w
integracji społecznej.
Celami strategicznymi programu s :
•

wspieranie koniecznych przemian

wiadomo ci społecze stwa polskiego, w

zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze
społecze stwem, warunkuj cych przeprowadzenie zmian w prawie oraz sferze
obyczajowo ci, gwarantuj cych spełnienie standardów równo ci szans,
•

wspieranie

procesu

przystosowania

osób

niepełnosprawnych,

członków

organizacji działaj cych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracowników
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instytucji wiadcz cych usługi osobom niepełnosprawnym do nowych warunków
organizacyjno-prawnych wynikaj cych z wej cia Polski do Unii Europejskiej.
Cele strategiczne programu realizowane s

poprzez aktywne kreowanie polityki

informacyjnej w zakresie szeroko rozumianej problematyki osób niepełnosprawnych, poprzez
dofinansowanie działa informacyjnych i promocyjnych o zasi gu ogólnopolskim, maj cych
na

celu

podniesienie

wiadomo ci

społecznej

w

zakresie

uznania

niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społecze stwem, walk
dyskryminacji

osób

niepełnosprawnych,

informowanie

osób

prawa

osób

z ró nymi formami
niepełnosprawnych

o mo liwo ciach egzekwowania przez nich zasady równo ci wobec prawa, informowanie
o mo liwo ciach pozyskiwania

rodków przeznaczanych na rehabilitacj

zawodow

i

społeczn osób niepełnosprawnych ze rodków pomocowych Unii Europejskiej, zwi kszenie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Adresatami programu, uprawnionymi do składania projektów realizacji działa mog
by

organizacje pozarz dowe i fundacje działaj ce na rzecz osób niepełnosprawnych,

samorz dy wojewódzkie, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, wydawcy druków
ci głych i zwartych oraz wydawnictw publikowanych w formie elektronicznej.
Program b dzie realizowany na terenie całego kraju, w latach 2004 -2005. Czas
realizacji programu mo e by przedłu ony przez Rad Nadzorcz PFRON na podstawie
odr bnej uchwały.
Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami
W ramach programu Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mo e przekazywa

rodki realizatorom programu – jednostkom samorz du powiatowego z

podregionów zagro onych marginalizacj lub samorz du wojewódzkiego, na których terenie
takie podregiony b d

si

znajdowały.

rodki te b d

wykorzystywane na działania

wyrównuj ce ró nice mi dzy regionami w obszarze zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,

w

tym

na

wyposa enie

nowych

miejsc

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych, wyposa enie obiektów słu cych rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
sprz t rehabilitacyjny, likwidacj

barier w placówkach edukacyjnych w zakresie

umo liwienia osobom niepełnosprawnym poruszania si i komunikowania oraz likwidacj
barier transportowych.
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Program przewiduje stosowanie zasady maksymalnej koncentracji

rodków w

wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania mo liwie szybko przyniosły
zakładane efekty.
Program realizowany jest do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Przedsi wzi cia słu ce osobom niepełnosprawnym uj te w Sektorowym Programie
Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich
Przedsi wzi cia słu ce osobom niepełnosprawnym podejmowane b d w ramach
Działania 1.4.- Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Celem Działania
1.4. jest poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilno ci osób niepełnosprawnych
na rynku pracy, w szczególno ci osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia
niepełnosprawno ci, oraz tworzenie nowych i doskonalenie dotychczasowych instrumentów
zwi kszaj cych mo liwo ci osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Na zgłaszane w latach 2003-2006 projekty w ramach Działania 1.4. przeznaczono
114,1 mln EUR, z czego 70,2 mln pochodzi b dzie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
43,0 mln ze rodków PFRON, a 0,9 mln ze rodków prywatnych.
Działaniem 1.4. zostanie obj ty cały kraj, ze szczególnym uwzgl dnieniem regionów,
w których stopa bezrobocia jest wy sza od 110 % redniej krajowej lub wska nik bierno ci
zawodowej osób niepełnosprawnych przekracza redni krajow .
W ród podmiotów, które otrzymaj

wsparcie w rezultacie realizacji Działania 1.4.

znajduj si :
•

indywidualni odbiorcy pomocy, tj. osoby niepełnosprawne wkraczaj ce po raz
pierwszy na rynek pracy, długotrwale bezrobotne, maj ce najwi ksze trudno ci
z wej ciem na rynek pracy, podejmuj ce działalno

•

gospodarcz .

instytucjonalni odbiorcy pomocy:
- powiatowe urz dy pracy,
- urz dy starostów,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- organizacje pozarz dowe działaj ce na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju
regionalnego,
- organizacje pozarz dowe działaj ce na rzecz osób niepełnosprawnych,
- słu by medycyny pracy,
- instytucje rynku pracy i inne podmioty,
- pracodawcy, organizacje pracodawców,
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- pracownicy współpracuj cy z osobami niepełnosprawnymi,
- instytucje szkoleniowe,
- placówki naukowo-badawcze.
Działania podejmowane
wielkopolskim

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych

w

województwie

Ramowy program działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w województwie wielkopolskim
W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym dost pu do rynku pracy oraz
pobudzenia ich aktywno ci zawodowej opracowany został Ramowy Program Działa
na

Rzecz

Aktywizacji

Zawodowej

Osób

Niepełnosprawnych

w

Województwie

Wielkopolskim. Realizacja programu została rozpocz ta w drugiej połowie 2003 r.
Dotychczas w ramach programu podj te zostały nast puj ce działania:
•

pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w
Poznaniu zostali przeszkoleni w zakresie specjalistycznego doradztwa osobom
niepełnosprawnym w ramach programu „Leonardo da Vinci”; nast pnie
przeszkoleni

pracownicy

CIiPKZ

przeprowadzili

szkolenie

dla

doradców

zawodowych z regionu Wielkopolski. Celem szkolenia było przekazanie
uczestnikom do wiadcze z wymiany, która odbyła si w ramach realizacji projektu
do programu Leonardo da Vinci „Wyrównywanie szans – aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych”. Rezultatem było wypracowanie nowych metod działa
doradczych w poszczególnych obszarach niepełnosprawno ci, o które mo na
wzbogaci prac doradców i poprzez to zwi kszy jej efektywno ;
•

przeprowadzono monitoring dotycz cy liczby osób niepełnosprawnych długotrwale
bezrobotnych na rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa
wielkopolskiego;

przeprowadzono

równie

monitoring

szkole

dla

niepełnosprawnych osób bezrobotnych organizowanych przez powiatowe urz dy
pracy, w wyniku którego uzyskano nast puj ce informacje:
- w drugim półroczu 2003 r. 353 bezrobotne osoby niepełnosprawne zostały
obj te szkoleniami,
- 275 osób uko czyło szkolenie,
- 63 osoby zostały zatrudnione po uko czeniu szkolenia (efektywno
wyniosła tym samym 22,9%);
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szkole

•

przeprowadzono monitoring przygotowania powiatowych urz dów pracy w
Wielkopolsce do obsługi osób niepełnosprawnych, w wyniku czego stwierdzono,
e:
- 14 urz dów posiada wyspecjalizowanych po redników pracy;
- 20 urz dów wyeliminowało bariery architektoniczne;
- 17 urz dów nie posiada wyspecjalizowanych po redników pracy, a w 11
urz dach istniej bariery architektoniczne;
•

zorganizowano szkolenie dla po redników pracy przeprowadzone przez CIiPKZ
WUP w Poznaniu. Celem szkolenia było podwy szenie jako ci usług
wiadczonych na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Podczas szkolenia
przedstawione zostały uprawnienia, jakie przysługuj osobom niepełnosprawnym
oraz

programy

słu ce

rehabilitacji

i

aktywizacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych. Ponadto omówione zostały specyficzne problemy zwi zane z
poszczególnymi rodzajami niepełnosprawno ci działania, których celem jest
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
•

przeprowadzono spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla po redników pracy z
urz dów pracy województwa, zajmuj cych si osobami niepełnosprawnymi, w
którym wykorzystano do wiadczenia zdobyte podczas wymiany w ramach
programu Leonardo da Vinci, zrealizowanej we wrze niu 2003 roku; w ramach
szkolenia odbył si warsztat „Negocjacje jako narz dzie zdobywania miejsc pracy
dla niepełnosprawnych klientów urz du pracy”, na którym omówiono teori zasad
skutecznych negocjacji oraz

wiczono i analizowano przebieg konkretnych

negocjacji z pracodawc w sprawie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników;
przedstawiono ponadto aktualn sytuacj zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
Wielkopolsce oraz informacje zwi zane z uprawnieniami pracowniczymi dla
niepełnosprawnych, przekazano równie informacje zwi zane z ofertami pracy
napływaj cymi w ramach sieci EURES;
•

nawi zano współprac

z Pa stwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych,

który pełni rol beneficjenta ko cowego dla Działania 1.4 Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, dotycz cego integracji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i jednocze nie jest odpowiedzialny za
wła ciwe wdra anie i wykorzystanie

rodków pomocowych z Europejskiego

Funduszu Społecznego dla poprawy warunków rehabilitacji zawodowej osób
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niepełnosprawnych. W ramach współpracy Wielkopolski Oddział PFRON powołał
Wojewódzki Zespół Konsultacyjny Działania 1.4, w skład którego weszli
przedstawiciele partnerów społecznych, stowarzysze

osób niepełnosprawnych,

a tak e specjali ci i eksperci. Do zada Zespołu nale y m.in. analiza sytuacji osób
niepełnosprawnych w Wielkopolsce, z ukierunkowaniem na rzeczywiste czynniki
dyskryminacji zawodowo-ekonomicznej osób o znacznym i umiarkowanym
stopniu

niepełnosprawno ci,

a

tak e

wypracowanie

kryteriów

oceny

i

rekomendowania projektów z terenu województwa wielkopolskiego.
Opis programów powiatowych
Z danych powiatowych urz dów pracy realizuj cych programy ukierunkowane na
aktywizacj

zawodow

niepełnosprawnych wynika,

e na przestrzeni całego 2003 r.

12 powiatów województwa wielkopolskiego realizowało, poza ogólnymi ramami ustawowych
form

przeciwdziałania

bezrobociu,

programy

aktywizuj ce

osoby

niepełnosprawne

pozostaj ce bez pracy. Z ł cznej liczby czternastu programów wdra anych w przeci gu
całego 2003 r., tylko projekt „Junior” zapocz tkowany wówczas przez powiat krotoszy ski
znajdował si w trakcie realizacji równie w 2004 r.
Ogólna kwota wydatkowana na wszystkie ww. projekty pozostaj ce w fazie realizacji,
w badanym okresie 2003 r. wyniosła 327 798,1 zł (z czego 225 010,5 zł stanowiły rodki
Funduszu Pracy). Przy takich nakładach zaktywizowano 210 niepełnosprawnych, przy czym
zauwa y nale y, i 93 z nich (tj. a 44,3%) wzi ło udział w programie pn. „Partnerstwo bez
barier”, który przez powiat ostrowski b dzie realizowany tak e w latach 2004 – 2006.
Analiza trzynastu programów, które zostały zako czone w 2003 r. wykazała, i ł czna
kwota w wysoko ci 248 264,6 zł (z czego 168 322,5 zł to rodki Funduszu Pracy) pozwoliła
zaktywizowa

201 bezrobotnych niepełnosprawnych, z których 188 osób uko czyło

programy.
W ostatecznym rozrachunku, realizowane projekty przyczyniły si

w okresie od

stycznia do grudnia 2003 r. do zatrudnienia sze dziesi ciu osób niepełnosprawnych, które po
wzi ciu w nich udziału ponownie podj ły dalsz prac . W zwi zku z tym efektywno
zako czonych programów kształtowała si na koniec grudnia 2003 r. na poziomie 31,9%.
Najwy szym wska nikiem efektywno ci za cały 2003 r. mo e wykaza si projekt
„Wej cie na rynek pracy osób niepełnosprawnych” (75% przy szesnastu aktywizowanych
bezrobotnych, którzy uko czyli program) zrealizowany przez powiat k pi ski. Wysok
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66,7% efektywno

zanotowano w powiecie pozna skim – przy realizacji programu „Junior”

i aktywizacji w zwi zku z tym dziewi ciu osób bezrobotnych.
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Programy powiatowe realizowane w 2003 r. na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Lp.

Powiat

1. Czarnk.-Trzcianecki

Nazwa programu

"Junior"

Kwota wydatkowana na
program
rodki
rodki
Funduszu
partnerów
Pracy
programu
(zł)
(zł)

Liczba
aktywizowanych Forma aktywizacji
osób

2

sta

Czas trwania
programu

Osoby, które
Efektywno
Zatrudnieni
uko czyły
programu
po programie
program
(%)

6 974,8

2 812,0

7 m-cy

2

0

0,0

449,0

3 150,0

22 dni

11

3

27,3

80 372,0

10 836,0

12 m-cy

10

2

20,0

-

2 000,0

3 tyg.

16

12

75,0

8

3

37,5

"Kurs komputerowy"

11

2. Gnie nie ski

"Junior"

10

3. K pi ski

"Wej cie na rynek pracy osób
niepełnosprawnych"
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4. Ko cia ski

"Junior"

18

sta

14 374,0

-

12 m-cy

5. Krotoszy ski

"Junior"

9

sta

56 688,0

22 845,5

12 m-cy

6. Nowotomyski

"Kurs grzyboznawcy"

1

-

1 411,6

2 tyg.

1

0

0,0

7. Obornicki

"Junior"

5

9 383,5

6 156,0

12 m-cy

5

1

20,0

8. Ostrowski

"Partnerstwo bez barier"

1 630,4

10 000,0

3 lata
(2003-2006)

93

24

25,8

9. Pozna ski

"Junior"

38 150,0

17 124,3

12 m-cy

9

6

66,7

10.

"Szkolenie"

1 488,8

21 092,2

2 m-ce

15

4

26,7

redzki

93
9
15

szkolenie
sta
warsztaty readaptacyjne

szkolenie
sta
szkolenie; warsztaty
sta
szkolenie
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program zostanie zako czony w marcu 2004 r.

11. Wrzesi ski

12. Złotowski

"Junior"

6

"Kurs komputerowy"

6

"Obsługa kas fiskalnych"
SUMA:

sta

15 500,0

-

6 m-cy

6

2

33,0

szkolenie

-

2 899,0

1 m-c

6

2

33,0

6

szkolenie

-

2 461,0

10 dni

6

1

17,0

210

n/a

225 010,5

102 787,6

n/a

188

60

31,9
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UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czas

pracy

osoby

niepełnosprawnej

zale y

od

orzeczenia

stopnia

niepełnosprawno ci. Przy lekkim stopniu, czas pracy nie mo e przekracza 8 godzin na dob i
40 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika maj cego znaczny lub umiarkowany
stopie niepełnosprawno ci czas pracy nie mo e przekracza 7 godzin na dob i 35 godzin
tygodniowo. Wskazany wymiar czasu pracy musi by stosowany od nast pnego dnia po
przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawno ci.
Osoba niepełnosprawna nie mo e by zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje si

w stosunku do osób zatrudnionych przy

pilnowaniu i w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzaj cy
badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecno ci lekarz sprawuj cy opiek nad dan
osob , wyrazi na to zgod . Koszt tych bada ponosi pracodawca.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastyk
usprawniaj c lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do
czasu pracy.
Stosowanie krótszych norm czasu pracy nie mo e spowodowa obni enia wysoko ci
wynagrodzenia

wypłacanego

w

stałej

miesi cznej

wysoko ci.

Godzinowe

stawki

wynagrodzenia zasadniczego, które odpowiadaj zaszeregowaniu wykonywanej pracy, po
przej ciu na zmienione normy czasu pracy (po orzeczeniu stopnia niepełnosprawno ci)
ulegaj podwy szeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do
tych norm.
Dodatkowy

urlop

i umiarkowany stopie

wypoczynkowy

przysługuje

osobie

maj cej

znaczny

niepełnosprawno ci – 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlop ten nie b dzie przysługiwał, gdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego
w wymiarze przekraczaj cym 26 dni roboczych (np. nauczyciele) lub do urlopu dodatkowego
na podstawie odr bnych przepisów (np. urlopy dla s dziów).
Gdy wymiar takiego urlopu jest ni szy ni

10 dni roboczych, zamiast niego

przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze wskazanym w ustawie, czyli 10 dni roboczych.
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po
przepracowaniu roku po dniu orzeczenia znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawno ci.
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Pracownicy o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawno ci maj prawo do
zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia, które oblicza si

jak ekwiwalent

pieni ny za urlop wypoczynkowy w celu wykonania bada specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniaj cych, a tak e w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, je eli czynno ci te nie mog by wykonane poza godzinami pracy, w wymiarze
do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie cz ciej jednak
ni raz do roku. Ł czny wymiar urlopu dodatkowego (10 dni) i zwolnienia od pracy w celu
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie mo e przekroczy

21 dni roboczych.

Zwolnienie udzielane jest na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus
rehabilitacyjny, który musi okre la

rodzaj i czas trwania turnusu. Podstaw

wypłaty

wynagrodzenia za czas zwolnienia jest dokument potwierdzaj cy pobyt na turnusie,
wystawiony przez organizatora turnusu.
Podstawa prawna:
- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z
27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 123 poz. 776 ze zm.)
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnie

od pracy osobom o znacznym i

umiarkowanym

celu

stopniu

niepełnosprawno ci

w

uczestniczenia

w

turnusie

rehabilitacyjnym (Dz. U. z 2003 r., nr 100, poz. 929).
Ulgi dla osób niepełnosprawnych na przejazdy PKS i PKP
Osoby niepełnosprawne korzystaj ce z przejazdów rodkami transportu PKS i PKP
uprawnione s

do ulg. Aby mie

potwierdzaj ce stopie
osobistym

lub

prawo do zni ki, nale y mie

niepełnosprawno ci. Dokumenty okazuje si

innym

dokumentem

niepełnosprawno ci uzale niona jest wielko

potwierdzaj cym

ze sob

dokumenty

wraz z dowodem

to samo .

Od

stopnia

zni ki.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002, nr 175, poz. 1440)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 pa dziernika 2002 (Dz. U. z 2002 r., nr
179) w sprawie rodzajów dokumentów po wiadczaj cych uprawnienia do korzystania z
ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego.
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OBOWI ZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJ CYCH OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
Przedsi biorstwa zatrudniaj ce co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy, które chc by zwolnione z odprowadzania składki na Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, musz

zatrudnia

co najmniej 6% osób

niepełnosprawnych. Dla pa stwowych i samorz dowych jednostek organizacyjnych b d cych
jednostkami bud etowymi, zakładami bud etowymi albo gospodarstwami pomocniczymi,
instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmuj cych si statutowo ochron dóbr
kultury

uznanych

za

pomnik

historii

obowi zkowy

wska nik

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych jest mniejszy i wynosi 2%. Jeszcze inaczej ustalono go dla pa stwowych i
niepa stwowych

szkół

wy szych,

wy szych

szkół

zawodowych,

publicznych

i

niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opieku czowychowawczych i resocjalizacyjnych. Wszystkie te instytucje powinny wykaza

si

wska nikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosz cym 1% w latach 2001-2004 i
2% w roku 2005 oraz w latach nast pnych. Wska nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
tych jednostkach oblicza si jako sum wska nika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i
podwojonego wska nika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy b d cych
osobami niepełnosprawnymi i ucz cych si

lub studiuj cych w ramach ogólnie

obowi zuj cych w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
Wska nik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych
oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów,
studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.
Składki na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pracodawcy, którzy nie zatrudniaj niepełnosprawnych (nie osi gaj przewidzianych
w ustawie wska ników zatrudnienia osób niepełnosprawnych), musz – zgodnie z ustaw –
płaci obligatoryjn składk na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) w wysoko ci kwoty stanowi cej iloczyn 40,65% przeci tnego wynagrodzenia
i liczby pracowników odpowiadaj cej ró nicy mi dzy zatrudnieniem zapewniaj cym
osi gni cie wska nika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem
tych osób. Wska nik ten (6%) oznacza przeci tny miesi czny udział procentowy osób
niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogólnym w przeliczeniu na pełne etaty.
Z wpłat na fundusz zwolnieni s wszyscy pracodawcy osi gaj cy wskazane w ustawie
wska niki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a tak e publiczne i niepubliczne jednostki
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organizacyjne nie działaj ce w celu osi gni cia zysku, których wył cznym przedmiotem
prowadzonej działalno ci jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób
niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
Pracodawców osi gaj cych wymagane wska niki zatrudnienia niepełnosprawnych
oraz jednostki organizacyjne zwolnione z wpłat na fundusz ustawa zobowi zuje jednak do
składania zarz dowi PFRON miesi cznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub
o działalno ci na rzecz osób niepełnosprawnych.
Z wpłat na PFRON zwolnieni s równie pracodawcy prowadz cy zakłady pracy
b d ce w likwidacji albo co do których ogłoszono upadło

oraz placówki dyplomatyczne

i urz dy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne.
Przepisy przewiduj mo liwo

obni enia wysoko ci ustalonego ustaw wska nika

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudniania niepełnosprawnych ze
schorzeniami szczególnie utrudniaj cymi wykonywanie pracy. Okazj

do zmniejszenia

zobowi za wobec funduszu mo e by równie okre lona współpraca z zakładami pracy
chronionej i zakładami aktywno ci zawodowej. Pracodawcy kupuj cy wyroby tych zakładów
lub korzystaj cy z usług wiadczonych przez nie mog od swojej składki na fundusz odliczy
kwoty wynagrodze wypłaconych pracownikom tych zakładów, pomniejszonych o nale ne
od pracowników składki na ubezpieczenia społeczne. Uprawnia do tego uregulowanie
nale no ci za zrealizowan produkcj lub usługi.
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci, zatrudnionych u pracodawcy
zatrudniaj cego mniej ni 25 osób w przeliczeniu na pełny etat, oraz niepełnosprawnych
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywno ci zawodowej nalicza si
na zasadach okre lonych w ustawie z 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze
społecznych. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakładach pracy zatrudniaj cych mniej ni 25 osób,
w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci cz

wynagrodzenia, odpowiadaj c składce

nale nej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne, finansuje Pa stwowy Fundusz
Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych;

cz

odpowiadaj c

nale nej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje
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kosztów

osobowych

pracodawcy,

bud et pa stwa. Natomiast, w my l art. 25 ust. 3 tej ustawy, w zakładach pracy chronionej
i zakładach aktywno ci zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych
cz

wynagrodzenia, odpowiadaj c

nale nej składce pracownika na ubezpieczenia

emerytalne i chorobowe, finansuje PFRON, cz
odpowiadaj c

kosztów osobowych pracodawcy,

nale nej składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy,

finansuje bud et pa stwa, a w cz ci odpowiadaj cej nale nej składce na ubezpieczenie
wypadkowe finansuje PFRON.
Szczegółowe zasady i tryb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
z uwzgl dnieniem dotacji PFRON i bud etu pa stwa, okre la rozporz dzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. Zgodnie z §1 tego rozporz dzenia płatnicy
składek, czyli pracodawcy zatrudniaj cy mniej ni 25 osób, w przeliczeniu na pełny etat,
a tak e zakłady pracy chronionej i zakłady aktywno ci zawodowej wykazuj w deklaracji
rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne z podziałem na

ródła

finansowania tych składek. Na podstawie przesłanych deklaracji rozliczeniowych i deklaracji
rozliczeniowych koryguj cych ZUS ustala kwoty składek na ubezpieczenia społeczne
finansowane odpowiednio przez PFRON oraz bud et pa stwa.
Nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych
Pracodawca, który zatrudni przez co najmniej 54 miesi ce osoby niepełnosprawne
bezrobotne lub poszukuj ce pracy i nie pozostaj ce w zatrudnieniu, skierowane do pracy
przez powiatowy urz d pracy, mo e otrzyma

ze

rodków PFRON zwrot kosztów

poniesionych w zwi zku z organizacj nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
zdolnych do pracy i przystosowaniem istniej cych stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, do wysoko ci 25-krotnego przeci tnego wynagrodzenia za ka de
stanowisko pracy. Wi ksz

kwot , lecz nie przekraczaj c

40-krotnego wynagrodzenia,

pracodawca dostanie za ka de stanowisko pracy przygotowane dla osoby niepełnosprawnej ze
znacznym stopniem niepełnosprawno ci. Przez półtora roku b dzie te otrzymywa zwrot
wynagrodze

wypłacanych zatrudnionym niepełnosprawnym ł cznie z nale nymi od

pracodawcy składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodze .
Zwrot kosztów nast puje na podstawie umowy podpisanej mi dzy starost
a pracodawc , okre laj cej warunki i wysoko

przysługuj cej refundacji. Oczywi cie

pracodawca mo e liczy tylko na zwrot kosztów poniesionych po podpisaniu stosownej
umowy. Warunkiem otrzymania refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Pa stwowej
Inspekcji Pracy o utworzonym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty. Zwrot
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kosztów wynagrodzenia wypłacanego osobie niepełnosprawnej i składek na ubezpieczenia
społeczne od tego wynagrodzenia przysługuje pracodawcy za okres 18 miesi cy.
Firmy korzystaj ce z omówionych refundacji musz zatrudnia inwalidów przez co
najmniej 4,5 roku, w przeciwnym wypadku zobowi zane s

do zwrotu pieni dzy,

otrzymanych z funduszu na utworzenie miejsc pracy i to w ci gu trzech miesi cy od dnia
rozwi zania stosunku pracy z osobami niepełnosprawnymi, chyba, e na ich miejsce zatrudni
inne osoby niepełnosprawne skierowane do pracy przez powiatowy urz d pracy.
Pracodawca jest zwolniony z obowi zku zwrotu rodków równie w przypadku
niemo no ci skierowania przez powiatowy urz d pracy, przez okres 3 miesi cy, innej osoby
niepełnosprawnej. Szczegółowe zasady post powania dotycz cego zwrotu ze

rodków

Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez
pracodawców w zwi zku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych okre lił Minister Pracy
i Polityki Socjalnej w rozporz dzeniu z 25 czerwca 1998 r.
Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 54 miesi cy osoby
niepełnosprawne skierowane do pracy przez powiatowy urz d pracy, ubiegaj cy si o zwrot
kosztów z tytułu:
•

organizacji nowych stanowisk pracy, polegaj cej na wyposa eniu przestrzeni pracy
w

przedmioty

słu ce

bezpo rednio

wykonywaniu

czynno ci

zgodnych

z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej oraz w przedmioty ułatwiaj ce jej sprawne
funkcjonowanie w zakładzie pracy,
•

przystosowania istniej cych stanowisk pracy polegaj cego na ich wyposa eniu
stosownie do potrzeb wynikaj cych z rodzaju i stopnia niepełnosprawno ci,
ułatwiaj cego osobom niepełnosprawnym sprawne funkcjonowanie w zakładzie
pracy,

•

wynagrodzenia oraz składek nale nych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od
wynagrodzenia

osób

niepełnosprawnych

zatrudnionych

na

nowych

lub

przystosowanych stanowiskach pracy
powinien zło y do starosty wła ciwego ze wzgl du na miejsce tworzenia tych stanowisk,
odpowiedni wniosek w tej sprawie.
Zwrotowi mog podlega koszty poniesione przez pracodawc na:
•

zakup

rodków trwałych, stanowi cych bezpo rednie wyposa enie nowych lub

przystosowanych stanowisk pracy, warunkuj cych wykonawstwo powierzonych,
zgodnie z kwalifikacjami osoby niepełnosprawnej, czynno ci – po udokumentowaniu
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ich zakupu w formie rachunku, faktury lub dowodów wpłaty, z wył czeniem rodków
transportu,
•

zakup linii technologicznej,

•

wytworzenie rodka trwałego systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy,

•

zakup sprz tu u ywanego,

•

podatek od towarów i usług w odniesieniu do pracodawców, którzy nie s jego
płatnikami, prowadz działalno

zwolnion z tego podatku, nie maj prawa do

obni enia lub zwrotu ró nicy mi dzy podatkiem nale nym a naliczonym,
•

wynagrodzenia oraz składki nale ne od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od
tego wynagrodzenia.

Pomoc finansowa dla mniejszych firm
Pracodawca zatrudniaj cy do 24 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy mo e otrzyma

ze

rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych zwrot kosztów wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych
w wysoko ci 50% najni szego wynagrodzenia – przez 2 lata (płatne co drugi miesi c) oraz
składek nale nych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
za ka d zatrudnion osob niepełnosprawn zaliczon do znacznego albo umiarkowanego
stopnia niepełnosprawno ci, skierowan do pracy przez powiatowy urz d pracy. Ich zwrotu
dokonuje starosta na podstawie umowy zawartej z pracodawc . W zwi zku z tym, i
w firmach zatrudniaj cych mniej ni 25 osób składki na ubezpieczenie emerytalne osób
niepełnosprawnych

zaliczonych

do

znacznego

lub

umiarkowanego

stopnia

niepełnosprawno ci finansuje w połowie PFRON i bud et pa stwa, koszty zwracane
pracodawcy musz

by

oczywi cie odpowiednio pomniejszone. Dlatego zwrot kosztów

wypłacanego osobom niepełnosprawnym wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o cz
wynagrodzenia

finansowan

przez

Pa stwowy

Fundusz

Rehabilitacji

Niepełnosprawnych, a zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc

Osób

w zwi zku

z opłacaniem przez niego składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodze wypłacanych
osobom niepełnosprawnym nie obejmuje kosztów w cz ci finansowanej przez bud et
pa stwa lub PFRON.
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia l997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).
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- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze

społecznych

(Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.).
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie
orzekania o niezdolno ci do pracy do celów rentowych (Dz. U. nr 99, poz. 612 ze zm.).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania zwolnie od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym
stopniu

niepełnosprawno ci

w

celu

uczestniczenia

w

turnusie

rehabilitacyjnym.

(Dz. U. nr 55, poz. 356).
- l Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawno ci, trybu post powania przy
orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekaj cych, a tak e
jednolitego

wzoru

legitymacji

dokumentuj cej

niepełnosprawno

oraz

organów

uprawnionych do jej wystawiania (Dz. U. nr 9, poz. 82).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 wrze nia 1998 r. w sprawie
rodzajów

schorze

uzasadniaj cych

obni enie

wska nika

zatrudnienia

osób

niepełnosprawnych oraz sposobu jego obni ania (Dz. U. nr. 124, poz. 820 ze zm.).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad obni enia wpłat pracodawców na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 547 ze zm.).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z
uwzgl dnieniem dotacji Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
bud etu pa stwa (Dz. U. nr 64, poz. 1190 ze zm.).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie
trybu i szczegółowych zasad post powania dotycz cego zwrotu ze rodków Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców
w zwi zku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 548 ze zm.).
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CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Informacje ogólne o województwie
Województwo wielkopolskie to drugi pod wzgl dem powierzchni, a trzeci, pod
wzgl dem liczby mieszka ców, region w Polsce. Dzieli si

na 4 powiaty grodzkie,

31 ziemskich i 226 gmin (19 miejskich, 89 miejsko-wiejskich i 118 wiejskich).
W województwie mieszka około 525 tys. osób niepełnosprawnych tj. 15,6% ogólnej
liczby ludno ci regionu, w ród nich 1,1% to osoby bezrobotne.
W kraju osoby niepełnosprawne stanowi

14,3% ogólnej liczby ludno ci,

1,3% z liczby osób niepełnosprawnych to osoby bezrobotne.
Liczba niepełnosprawnych przypadaj cych na 1000 mieszka ców w województwie
wielkopolskim to 157 osób, w porównaniu z krajem liczba ta jest o 14 osób wy sza.
Niepełnosprawni to grupa bezrobotnych, która dotkliwie odczuwa trudn sytuacj na
rynku pracy. Mimo, e ogólny przyrost bezrobotnych w województwie wielkopolskim od
roku 2002 spada, tendencja ta nie przekłada si na grup bezrobotnych niepełnosprawnych.
Struktura bezrobocia
niepełnosprawnych

w

województwie

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem

osób

Wielkopolska jest jednym z czterech województw charakteryzuj cych si najni sz
stop bezrobocia w kraju. W ko cu 2003 roku wyniosła ona 17,3%. Mimo to, problem
z uzyskaniem zatrudnienia miało około 247 tys. zarejestrowanych w województwie
wielkopolskim osób bezrobotnych, z czego około 5,7 tys. stanowiły osoby bezrobotne
niepełnosprawne, tj. 2,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
Procentowy udział bezrobotnych niepełnosprawnych
w ogólnej liczbie bezrobotnych
w kraju i województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
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W latach 1999-2003 bezrobocie w ród osób niepełnosprawnych wykazywało
tendencj

wzrastaj c . Dynamika wzrostu liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych

wynosiła dla tego okresu 125,5 (3171 osób).
Tempo wzrostu dla poszczególnych lat było zró nicowane. Najwi kszy wzrost
wyst pił w ko cu 2001 roku w stosunku do ko ca roku 2000 i wyniósł 1242 osoby, tj.36,1%.
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w latach 1999-2003

lata

liczba
bezrobotnych
ogółem

1999

liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
ogółem

kobiety

164 639

2 527

1 358

2000

193 326

3 441

1 767

2001

237 268

4 683

2 392

2002

249 238

4 912

2 432

2003

247 869

5 698

2 851

W ko cu roku 1999 odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie
bezrobotnych wynosił 1,5% i wzrósł do ko ca roku 2003 o 0,8 punktu procentowego.
Najwy szy odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych w ko cu 2003 roku ukształtował
si w subregionie leszczy skim 3,6% i tam te nast pił najwy szy wzrost w stosunku do
ko ca 1999 roku, o 1,7 punktu procentowego.
Najni szy odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych odnotowujemy w subregionie
koni skim 1,7% i pilskim 1,8%. W subregionie pozna skim udział bezrobotnych
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych zmalał na przestrzeni badanego okresu
o 0,1 punktu procentowego.
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Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na subregiony
w latach 1999-2003
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Udział kobiet w populacji osób bezrobotnych niepełnosprawnych w odniesieniu do
analizowanego okresu miał tendencj malej c . W ko cu roku 1999 kobiety stanowiły 53,7%,
a w ko cu roku 2003 odsetek ten wynosił 50%. W roku 2002 w ród tej grupy bezrobotnych
przewa ali m czy ni i stanowili 50,5% ogółu.
Zmiany w poziomie bezrobocia
niepełnosprawnych kobiet i m czyzn
w województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
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Ogółem w okresie od ko ca roku 1999 do ko ca roku 2003 liczba bezrobotnych
kobiet wzrosła o 1493 osoby. Tempo wzrostu było zró nicowane dla poszczególnych
subregionów województwa wielkopolskiego. Najwy szy procentowy wzrost miał miejsce
w subregionie leszczy skim 162,1% (274 osoby) oraz w subregionie pilskim 155,9%
(237 osób). Najni szy ukształtował si w subregionie koni skim 89,8% (177 osób).
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Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych ogółem, w tym kobiety
- stan na koniec ka dego roku
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W analizowanym okresie powiatowe urz dy pracy zarejestrowały 19050 osób
niepełnosprawnych. Napływ do bezrobocia miał tendencj wzrostow – w poszczególnych
latach zarejestrowano:
- w 1999 r. 2538 osób,
- w 2000 r. 2809 osób,
- w 2001 r. 3607 osób,
- w 2002 r. 3922 osoby,
- w 2003 r. 6174 osoby.
Najwi kszy procentowy wzrost napływu nast pił w roku 2003 w stosunku do roku
2002, tj. o 57,4% (2252 osoby) oraz w roku 2001 w porównaniu z rokiem 2000, tj. o 28,4%
(798 osób). Najmniejszy wzrost miał miejsce w roku 2002 w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku, o 8,7% (315 osób).
Istnieje zró nicowanie w ilo ci rejestracji osób bezrobotnych niepełnosprawnych
dla poszczególnych miesi cy roku. W omawianym okresie najmniej rejestracji nast piło
w kwietniu i w maju, najwi cej natomiast na przełomie ka dego roku.
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Napływ bezrobotnych niepełnosprawnych w latach 1999-2003
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Bezrobotni absolwenci
W ko cu 2003 roku zarejestrowanych było 170 niepełnosprawnych absolwentów, co
stanowiło 3,0% ogólnej liczby bezrobotnych niepełnosprawnych.
W 2003 roku ł cznie w powiatowych urz dach pracy województwa wielkopolskiego
zarejestrowało si 480 niepełnosprawnych absolwentów, natomiast wył czono z ewidencji
bezrobotnych 400 osób (z tego 129 osób w tym czasie podj ło prac ).
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego napływ wzrósł o 122 osoby,
tj. o 34,1%, natomiast odpływ z bezrobocia był wi kszy o 68 osób, tj. o 20,5%.
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów w latach 2002-2003
Bezrobotni niepełnosprawni absolwenci w latach 2002-2003

Wyszczególnienie

dane z ko ca okresu
sprawozdawczego

dane z okresu
sprawozdawczego

bezrobotni
ogółem

bezrobotni
absolwenci

kobiety

napływ

odpływ

podj cia
pracy

Rok 2002

4912

174

72

358

332

128

Rok 2003

5698

170

83

480

400

129

Odsetek niepełnosprawnych absolwentów w populacji absolwentów wyniósł w ko cu
grudnia 2003 roku 1,2% i w stosunku do ko ca roku 2002 nast pił wzrost o 0,1 punktu
procentowego.
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Udział absolwentów z wykształceniem co najmniej rednim
w ogólnej liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów w ko cu
2003r.

35,9%

64,1%

absolwenci z wykształceniem co najmniej rednim

pozostali absolwenci

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych niepełnosprawnych
Oferty pracy
Do powiatowych urz dów pracy trafia z ka dym rokiem coraz mniej ofert pracy dla
osób niepełnosprawnych. Du y wpływ na tak koniunktur ma niew tpliwie trudna sytuacja
zakładów zatrudniaj cych niepełnosprawnych. Spadek ofert pracy zgłoszonych w 2003r. w
stosunku do roku 1999 wyniósł 48,2% (2198 ofert).
Wzrasta natomiast ilo

ofert subsydiowanych, co jest korzystnym wska nikiem dla

tej grupy bezrobotnych. W ramach ró nych programów specjalnych finansowanych głównie
ze rodków PFRON pracodawcy decyduj si na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w latach 1999-2003

lata

liczba zgłoszonych ofert pracy
ogółem

subsydiowane

1999

4 559

brak danych

2000

3 146

1 091

2001

2 873

1 015

2002

2 877

1 514

2003

2 361

1 385
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Procentowy udział ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie ofert
zgłoszonych do powiatowych urz dów pracy województwa wielkopolskiego wykazywał
tendencj malej c i w poszczególnych latach przedstawiał si nast puj co:
-

rok 1999 – 8,3%,

-

rok 2000 – 6,1%,

-

rok 2001 – 7,0%,

-

rok 2002 – 5,9%,

-

rok 2003 – 3,5%.
Ilo

ofert pracy ogółem i dla osób niepełnosprawnych
zgłoszonych do powiatowych urz dów pracy
w województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
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Podj cia pracy
W latach 1999-2003 w województwie wielkopolskim prac podj ło 475816 osób,
z czego 10509, tj. 2,2% to osoby bezrobotne niepełnosprawne.
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych, którzy podj li prac w latach 1999-2003

bezrobotni którzy podj li prac
lata

%
niepełnosprawnych
do ogółu
bezrobotnych

ogółem

niepełnosprawni

1999

76 282

1 324

1,7

2000

87 576

1 549

1,8

2001

86 945

2 077

2,4

2002

106 392

2 664

2,5

2003

118 621

2 895

2,4
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Dynamika wzrostu podj

pracy w ród osób bezrobotnych niepełnosprawnych na

przestrzeni pi ciu analizowanych lat wyniosła 118,7% (1571 osób).
Najwi kszy przyrost podj

pracy ukształtował si w roku 2001 w stosunku do roku

2000 i wyniósł 34,1% (528 osób), najmniejszy natomiast w roku 2003 w stosunku do roku
2002 – 8,7% (231 osób).
Rok 1999 charakteryzował si

du

ilo ci

ofert pracy w stosunku do napływu

bezrobotnych – na 2538 osób zarejestrowanych w przeci gu całego roku przypadło 4559 ofert
pracy. W tym okresie prac podj ło 1324 bezrobotnych, czyli 52,2% osób zarejestrowanych.
Sytuacja ta zmieniała si , w poszczególnych latach malała ilo

wpływaj cych do

powiatowych urz dów pracy ofert pracy, a wzrastała systematycznie ilo

podj

pracy. Na

zarejestrowanych w 2003 roku 6174 bezrobotnych niepełnosprawnych prac podj ło 2895
osób tj.46,9%, przy zgłoszonych 2361 ofertach pracy.
Bezrobotni niepełnosprawni z prawem do zasiłku
Udział bezrobotnych niepełnosprawnych posiadaj cych prawo do zasiłku w ogólnej
liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych w analizowanym okresie ukształtował si pomi dzy
13,5% a 17,3%. Niewiele zmieniał si udział tej grupy osób w ogólnej liczbie bezrobotnych i
wyniósł rednio 0,3%.
Najwi kszy

odsetek

uprawnionych

do

zasiłku

w ród

osób

bezrobotnych

niepełnosprawnych ukształtował si w ko cu roku 2001 i wyniósł 17,3% (810 osób).
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych z prawem do zasiłku w latach 1999-2003

bezrobotni niepełnosprawni
lata

% udział bezrobotnych
niepełnosprawnych
z prawem do zasiłku
w ogólnej liczbie
bezrobotnych
niepełnosprawnych

ogółem

z prawem
do zasiłku

1999

2 527

358

14,2

2000

3 441

510

14,8

2001

4 683

810

17,3

2002

4 912

661

13,5

2003

5 698

846

14,8
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W okresie 1999-2003 zmieniała si sytuacja niepełnosprawnych kobiet uprawnionych
do pobierania zasiłku. W ko cu poszczególnych lat kobiety w stosunku do ogółu osób
niepełnosprawnych uprawnionych do zasiłku stanowiły:
-

w 1999r. – 213 osób tj.59,5%,

-

w 2000r. – 249 osób tj.48,8%,

-

w 2001r. – 416 osób tj.51,4%,

-

w 2002r. – 317 osób tj.48,0%,

-

w 2003r. – 413 osób tj.48,8%.

Natomiast udział kobiet bezrobotnych niepełnosprawnych z prawem do zasiłku w
ogólnej liczbie niepełnosprawnych kobiet na przestrzeni pi ciu lat przedstawiał si
nast puj co:
- w roku 1999 – 15,7%,
- w roku 2000 – 14,1%,
- w roku 2001 – 17,4%,
- w roku 2002 – 13,0%,
- w roku 2003 – 14,5%.
Procentowy udział bezrobotnych z prawem do zasiłku
w ogólnej liczbie bezrobotnych
w województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
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Sytuacja osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce
W celu okre lenia sytuacji osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce, od marca do
kwietnia 2003 r. przeprowadzone zostało badanie, w oparciu o ankiety opracowane
w koni skim Oddziale Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
Przy wsparciu Oddziałów WUP w Kaliszu, Lesznie i Pile oraz 31 powiatowych
urz dów pracy z terenu Wielkopolski udało si

dotrze

do 3,8% spo ród ogółu

zarejestrowanych niepełnosprawnych ze statusem bezrobotnego (5966 osób – stan na koniec I
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kwartału 2004) oraz do 3,6% niepełnosprawnych ze statusem poszukuj cego pracy (2862
osób – stan na koniec I kwartału 2004)
Badania miały na celu analiz

kwalifikacji osób niepełnosprawnych, ich

zainteresowania szkoleniami i przekwalifikowaniami, sposobami poszukiwania pracy oraz
najcz ciej wykorzystywanymi ródłami pomocy w znalezieniu pracy.
Grupa badana – charakterystyka
Badaniami

obj to

328

osób,

co

stanowi

3,8%

osób

niepełnosprawnych

zarejestrowanych w całym województwie wielkopolskim. Wi kszo

ankietowanych

stanowiły kobiety (ponad 56,9 %). Z grupy badawczej 77,9 % to osoby zamieszkałe w
mie cie. Najliczniej reprezentowana była grupa osób w przedziale wiekowym od 25 do 50 lat,
a szczegółowo struktur wieku wszystkich ankietowanych prezentuje poni szy wykres.
Struktura osób niepełnosprawnych wg wieku
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0,00%

do 25 lat

do 40 lat

do 50 lat

powy ej

71,9% osób niepełnosprawnych uczestnicz cych w badaniach to osoby z orzeczeniem
lekkiego stopnia niepełnosprawno ci, 25,9% z umiarkowanym stopniem i 2,2 % osoby
o

znacznym

niepełnosprawno

stopniu

niepełnosprawno ci.

Znaczna

wi kszo

74,4%

nabyła

w wieku dorosłym, a pozostali 25,6% przed szesnastym rokiem ycia.

W ród badanych były trzy osoby poruszaj ce si na wózku inwalidzkim W badanej grupie
226 niepełnosprawnych to osoby zarejestrowane w powiatowych urz dach pracy jako
bezrobotne, a 102 jako poszukuj ce pracy.
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Okres zarejestrowania w urz dzie pracy
Analiza okresów zarejestrowania w powiatowym urz dzie pracy pozwala zauwa y ,
e najwi cej jest osób pozostaj cych bez pracy od 6 do 12 miesi cy oraz powy ej 24
miesi cy. Bior c pod uwag

struktur

wieku badanych osób niepełnosprawnych mo na

przypuszcza , e przeszkod w powrocie na rynek pracy jest wiek. Połowa ankietowanych to
osoby powy ej pi dziesi tego roku ycia.
Struktura osób niepełnosprawnych wg okresów zarejestrowania w powiatowym urz dzie pracy
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Kwalifikacje osób niepełnosprawnych
Wyznacznikiem pozycji na rynku pracy i szans na jej znalezienie jest z pewno ci
poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego. W
najliczniejsz
o

grup

najni szych

wietle uzyskanych danych

w ród ogółu przebadanych niepełnosprawnych stanowiły osoby

kwalifikacjach

57,9%,

o

wykształceniu

gimnazjalnym

i

poni ej

18%, a o wykształceniu zasadniczym zawodowym 39,9%. Drugie miejsce zajmowały osoby z
wykształceniem rednim ogólnokształc cym 21,9%, które pomimo redniego wykształcenia
s

osobami bez zawodu. Tylko 3,4 % uko czyło

rednie szkoły zawodowe. Osoby

o wykształceniu policealnym, posiadaj ce okre lone kwalifikacje zawodowe, to 9,4%.
Najmniej liczn grup 7,4% stanowiły osoby z wykształceniem wy szym. W tej grupie
3,7% stanowiły osoby posiadaj ce wykształcenie wy sze zawodowe, tyle samo było osób
posiadaj cych wy sze magisterskie.
Niezale nie od poziomu wykształcenia, na obecnym rynku pracy zwykle wa ne jest
posiadanie dodatkowych kwalifikacji. A 64% badanych nie zna w ogóle adnego j zyka
obcego, a spo ród tych którzy potrafi

si
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nim posługiwa

zaledwie 1,2% posiada

t

umiej tno

na poziomie zaawansowanym (jedna osoba posiada certyfikat Instytutu

Goethego), 8,5% – na poziomie rednim, a najwi cej 26,2% – w stopniu podstawowym.
W ród dodatkowych kwalifikacji najcz ciej wymienianych przez ankietowanych
były:
•

prawo jazdy – 157 osób (w tym jedna osoba posiada prawo jazdy kat. C i jedna kat.
C+E),

•

uprawnienia na wózki widłowe – 15 osób,

•

uprawnienia operatora sprz tu budowlanego – 9 osób,

•

uprawnienia spawacza w osłonie CO2 – 11 osób,

•

uprawnienia do napełniania zbiorników LPG – 1 osoba,

•

uprawnia elektryczne do 1 kV – 1 osoba,

•

uprawnienia palacza co – 6 osób,

•

uprawnienia maszynisty zasilaj cego pompy – 1 osoba,

•

uprawnienia montera wi zki kablowej – 1 osoba,

•

uprawnienia do obsługi samobie nych maszyn rolniczych – 1 osoba,

Szkolenia i kursy
Jednym z głównych elementów przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego
skutków s aktywne formy, w ród których szkolenia i przekwalifikowania odgrywaj bardzo
wa n

rol . Z uzyskanych danych wynika,

niepełnosprawni kierowali si

e decyduj cy si

przede wszystkim nadziej

na podj cie szkolenia

na uzyskanie zatrudnienia,

natomiast tylko cz ciowo ch ci uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji.
30,2% (99 osób) z ogółu przebadanych niepełnosprawnych zostało obj tych
szkoleniami. Najwi ksz popularno ci cieszyły si :
•

kurs ksi gowo ci,

•

kurs kroju i szycia,

•

kurs prowadzenia nowoczesnego sekretariatu,

•

kurs komputerowe,

•

kurs szwaczki,

•

kurs ochrony mienia i osób,

•

kursy dla wychowawców kolonijnych,

•

bukieciarstwo,

•

kurs małego biznesu,
46

•

kurs obsługi kasy fiskalnej.
Ponad

połowa

badanych

(69,8%)

nie

została

obj ta

szkoleniami

i

nie

przekwalifikowała si . 15 osobom powiatowe urz dy pracy odmówiły skierowania na
szkolenie, 54 osoby uznały, i posiadaj wystarczaj ce kwalifikacje, natomiast 89 osób nie
było w ogóle zainteresowanych zdobyciem dodatkowych uprawnie

i podniesieniem

kwalifikacji. Przyczyny, dla których powiatowe urz dy pracy odmówiły podj cia szkolenia,
to głównie brak rodków finansowych w tym czasie albo brak oferty szkoleniowej zgodnej z
oczekiwaniami osoby bezrobotnej.
Poszukiwanie pracy
Na poziomie indywidualnym – z punktu widzenia osób poszukuj cych pracy – celem
po rednictwa pracy jest ułatwienie znalezienia pracy bezrobotnym zgodnie z posiadanymi
przez nich kwalifikacjami i aspiracjami. Natomiast jak wynika z odpowiedzi udzielonych
przez ankietowane osoby bezrobotne, traktuj one usługi z zakresu po rednictwa wiadczone
przez urz dy pracy jako jedyne ródło informacji o ofertach. Podczas gdy 67,4% korzysta z
ofert znajduj cych si u po redników w urz dach pracy, zaledwie 27,1% wykazuje własn
inicjatyw , osobi cie kontaktuj c si z pracodawc .
Poni szy wykres prezentuje instytucje, z których pomocy niepełnosprawni korzystali
w poszukiwaniu pracy.
ródła poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne

WUP
19%

Organziacje
pozarz dowe
9%
PUP
72%

Jednocze nie warto zauwa y ,

e a

81,1% badanych korzystaj cych z usług

po redników pracy uwa a, e zbyt mała jest liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
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15,9% uwa a, e ofert pracy dla nich nie ma w ogóle, a zaledwie 3% uwa a t liczb za
wystarczaj c .
Pomimo powtarzaj cej si opinii o zbyt małej liczbie ofert pracy uzyskane dane
wskazuj na du

liczb wydanych skierowa do pracy 75,6%. Wi kszo

została tylko jeden raz skierowana do pracy. Uwag
skierowanie do pracy otrzymała a pi

badanych osób

zwraca przypadek osoby, która

razy. Była to osoba o wysokich kwalifikacjach

zawodowych i zainteresowana ich podnoszeniem.
Istnieje równie bardzo du a grupa osób 87,2% deklaruj cych gotowo

do przyj cia

oferty pracy poni ej posiadanych kwalifikacji.
Zdarzyły si równie pojedyncze 12,8% odmowy przyj cia skierowania do pracy.
W ród przyczyn, które zostały wymienione w ankietach dominowały: stan zdrowia nie
pozwalaj cy na przyj cie oferty, niewystarczaj ce kwalifikacje lub utrudniony dojazd z
miejsca zamieszkania do miejsca pracy.
Jedno z pyta ankiety dotyczyło przyczyn braku pracy – czy s one obiektywne czy
le

po stronie osób bezrobotnych? Zdecydowana wi kszo

84,5% uwa a,

e s

to

przyczyny niezale ne od ich kwalifikacji, a wynikaj z obecnej sytuacji na rynku pracy. Jest
to wynik niepokoj cy, poniewa
zastanawiaj ce jest,

bior c pod uwag

e osoby te nie dostrzegaj

poziom wykształcenia badanych

zwi zku mi dzy ich kwalifikacjami a

wymaganiami, jakie stawia rynek pracy.
Z odpowiedzi udzielonych przez bezrobotnych niepełnosprawnych wynika,

e

zainteresowanie z ich strony podj ciem pracy w zakładach pracy chronionej jest wysokie
69,2%, a jednocze nie uzyskane dane wskazuj , e tylko niewielki procent z nich – 21,6% to
osoby, które ju pracowały w zakładach pracy chronionej. Pozostali pracowali na otwartym
rynku pracy, który nie zawsze stwarzał im odpowiednie warunki w stosunku do ich
psychofizycznych sprawno ci.
Z

przeprowadzonych

bada

wynika,

e

sytuacja

osób

niepełnosprawnych

bezrobotnych na rynku pracy jest trudna . Uwarunkowa jest wiele. Do najistotniejszych z
pewno ci nale y zaliczy

niskie kwalifikacje i brak gotowo ci do ich podnoszenia, bierno

w poszukiwaniu pracy.
Powodem ograniczonych mo liwo ci pozyskania pracy przez osoby niepełnosprawne
jest z pewno ci

równie

cz ciowa likwidacja zakładów pracy chronionej oraz opór

pracodawców, którzy s

niech tni tworzeniu specjalnych miejsc pracy lub ich

odpowiedniemu przystosowaniu do mo liwo ci pracowników niepełnosprawnych. Zaledwie
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4,9% (16 osób) ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy pracodawca
utworzył przystosowane dla niego stanowisko pracy finansowane ze rodków PFRON.
Wpływa to na przymusow bezczynno

zawodow wielu niepełnosprawnych.

Poza tym zaledwie 6 osób z całej grupy badanej zauwa yło jakiekolwiek zmiany
swojej sytuacji w zwi zku z obchodami w 2003 roku Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych. Wi kszo

uznała to za wydarzenie jedynie medialne, które niczego nie

zmieniło w ich sytuacji.
PODSUMOWANIE
Zasadniczym celem niniejszego opracowania była ch

ukazania i przybli enia

sytuacji osób niepełnosprawnych województwa wielkopolskiego na rynku pracy, jak równie
organizacji działa podejmowanych na rzecz tej grupy osób.
Faktem jest, e przeszło 0,5 mln mieszka ców na obszarze Wielkopolski to ludzie
niepełnosprawni, z czego około 5,7 tys. to bezrobotni zarejestrowani. W ród wszystkich
niepełnosprawnych s tacy, którzy s całkowicie izolowani od społecze stwa jak na przykład
chorzy psychicznie, ale i tacy, którzy s lekko niepełnosprawni, i którym inwalidztwo nie
przeszkadza w yciu i pracy. Wprawdzie stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych nie ró ni
si zasadniczo od stopy bezrobocia ogółem, to jednak osoby niepełnosprawne charakteryzuje
mniejsza aktywno
du

dynamik

i mobilno

zawodowa. W zwi zku z tym mamy do czynienia z bardzo

wzrostu bezrobocia w ród grupy osób niepełnosprawnych. Tendencja

wzrostowa, na przestrzeni lat 1999 – 2003, kształtowała si na poziomie 125,5%.
Przyczyn

takiego stanu rzeczy jest, w wymiarze ogólnym, przede wszystkim

dekoniunktura w gospodarce i relatywnie wysoka niestabilno

przepisów w poł czeniu

z nadmiernym opodatkowaniem pracy. Zmiany w przepisach sprawiaj bowiem, i zarówno
potencjalni pracodawcy jak te

bezrobotne osoby niepełnosprawne bardzo cz sto nie

dysponuj wystarczaj c wiedz o dost pnych formach pomocy. W rezultacie, w badanym
przedziale czasowym dla lat 1999 – 2003, odnotowa mo na nieustanny, cokroczny spadek
liczby ofert pracy dla grupy osób niepełnosprawnych. Liczba zgłoszonych ofert pracy w 2003
r. była mniejsza o ok. 2,2 tys. (tj. 48,2%) w stosunku do 1999 r.
Ponadto wskaza

mo na na istniej ce problemy z efektywnym wykorzystaniem

rodków finansowych w ramach aktywnych form zwalczania bezrobocia w ród
niepełnosprawnych. Co prawda, wzrosła ilo

ofert subsydiowanych i niew tpliwie jest to

zjawisko dora nie korzystne dla tej grupy osób, jednak e w długim okresie mo e prowadzi
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raczej do pogł biania luki pomi dzy kwalifikacjami po danymi i dost pnymi na rynku
pracy. W zwi zku z powy szym nale y zintensyfikowa

działania poprzez inwestycje

w czynnik ludzki, których efektem b dzie podnoszenie i dostosowywanie kwalifikacji do
zapotrzebowania na rynku pracy oraz uzupełnianie wiedzy i informacji, co w rezultacie
przyczyni si do zmniejszania strukturalnej rozbie no ci na rynku i zwalczania bezrobocia
w wymiarze indywidualnym. S to kroki niezb dne, aby w długim okresie i w sytuacji
szybkiego pojawiania si

nowych technologii nie zadowala

rozwi zaniami. Tym bardziej,

si

tylko połowicznymi

e dora ne wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych,

z całym baga em ich indywidualnych ułomno ci, jest w znacznym stopniu powielaniem
bł dów z przeszło ci pa stw znacznie od Polski bogatszych i aktywniejszych w polityce
społecznej.
Trudno

realizacji ww. działa i zagro enie ich niepowodzeniem wynika w znacznej

cz ci ze struktury i poziomu wykształcenia w populacji niepełnosprawnych bezrobotnych,
jak równie powszechnej zapa ci woli działania, co potwierdzaj przeprowadzane badania w
okresie od marca do kwietnia 2003 r.
Rynek pracy stawia wysokie wymagania dotycz ce kwalifikacji, a tymczasem
struktura wykształcenia niepełnosprawnych bezrobotnych w Wielkopolsce stanowi ogromne
wyzwanie dla słu b prozatrudnieniowych: tylko 1,8% z tej grupy posiadało na koniec 2003 r.
wykształcenie wy sze; 15,4% policealne i rednie zawodowe; 4,9% rednie ogólnokształc ce;
39,4% zasadnicze zawodowe; oraz 38,5% podstawowe i niepełne podstawowe.
Poziom i struktura wykształcenia niepełnosprawnych bezrobotnych dla województwa wielkopolskiego
(grudzie 2003 r.)
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rednie ogólnokształc ce
policealne i rednie zawodowe
wy sze

Równie wa n

kwesti

jest rozwini cie profesjonalnych słu b i instytucji opieki

pedagogiczno-psychologicznej, a tak e poradnictwa. Cz sto bowiem jest tak, e bezrobocie
kumuluje si w całej rodzinie prowadz c do sytuacji, w której mamy do czynienia z samo
reprodukuj c si bied . System wyrównuj cy szanse jest nie tylko ekstrakcj składników
wymiernie korzystnych, ale zawiera w sobie dodatkowo co , czego nie da si
yczliwo , nastawienie, wyzbycie si uprzedze i ch

kupi :

pomocy.

Analiza programów powiatowych realizowanych w 2003 r. maj cych na celu
aktywizacj

zawodow

niepełnosprawnych wskazuje na bardzo ograniczone mo liwo ci

działa w zakresie interwencji na rzecz wspomnianej grupy osób. W ramach polityki krajowej
funkcjonuj wprawdzie ró norodne narz dzia i instrumenty, ale na poziomie powiatów s one
rozproszone, a ponadto brak jest mi dzy nimi koordynacji działa

i komplementarno ci

interwencji. Potrzeba tu zatem uproszczenia mechanizmów, rozszerzenia zakresów
i uelastycznienia działa , ale tak e wi kszej selekcji i przejrzysto ci instrumentów w celu
podniesienia efektywno ci prowadzonej polityki oraz stosowania zasady koncentracji
rodków. Jest to zwi zane z konieczno ci

takiego przeorientowania działa

my lenia w zakresie organizacji projektów, aby mogły by
wszystkim w skali wieloletniej.
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i sposobu

one programowane przede

