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Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Wydział Prawno - Organizacyjny

W nawiązaniu do pisma PO.1710.1.2019 dotyczącego przekazania informacji dotyczącej
możliwości jakie osoba niepełnosprawna może uzyskać w tut. Urzędzie informujemy, iż osoba
niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:
1)

bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest
uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku
stałego.

2)

poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest
uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku
stałego.
Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego"
może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby
bezrobotnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).
Finansowanie wsparcia niepełnosprawnej osoby bezrobotnej następuje ze środków Funduszu
Pracy. Natomiast osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak
bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1) szkoleń;
2) stażu;
3) prac interwencyjnch;
4) przygotowania zawodowego dorosłych;

5) badań lekarskich lub psychologicznych tj.: stwierdzenie zdolności bezrobotnego
do wykonywania
zawodowym

pracy,

uczestnictwa w szkoleniu

dorosłych,

odbywania

użytecznych oraz określenie

lub

przygotowaniu

stażu, wykonywania prac społecznie

szczególnych

predyspozycji

psychofizycznych

wymaganych do wykonywania zawodu;
6) zwrotu kosztów: przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania
u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania
zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego; zakwaterowania; przejazdu na badania
lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania;
7) finansowania kosztów przejazdu

do pracodawcy i powrotu do miejsca

zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę
pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania
bezrobotnego;
8) studiów podyplomowych;
9) szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy
starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
10) bonu na zasiedlenie;
11) bonu szkoleniowego;
12) bonu stażowego.

Dla

osób

niepełnosprawnych

a nie pozostających w zatrudnieniu

posiadających

status

„poszukującej

pracy",

usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane są

ze środków PFRON. Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych,
jak też do ich pracodawców. W powiatowych urzędach pracy są to:

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego
osobę z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności



Uprawnienia osoby z orzeczonym stopniem
o niepełnosprawności zdolnej do pracy,
posiadające status „bezrobotnego"
lub poszukującego pracy







Zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy.
Zwrot kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy.
Pomoc w znalezieniu zatrudnienia
(pośrednictwo pracy).
Możliwość nabycia, uzupełnienia,
podniesienia kwalifikacji zawodowych



Osoby niepełnosprawne podejmujące
i prowadzące działalność gospodarczą
lub rolniczą



oraz zdobycia doświadczenia
zawodowego (szkolenia, studia
podyplomowe, staż).
Pomoc w wyborze odpowiedniego
miejsca pracy przy uwzględnieniu
predyspozycji zawodowych i
możliwości zdrowotnych oraz
wymagań w danym środowisku pracy
(doradcy zawodowego).
Wsparcie finansowe na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej
albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia
zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności
od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego
albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości
zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej,
w przypadku:
1) przystosowania

przez

pracodawcę

stanowiska

pracy

do

potrzeb

osoby

niepełnosprawnej;
2) zatrudnienia w formie telepracy.
Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl
Do urzędów pracy mogą być zgłaszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak
i zakładów pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach
pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie.
Wszystkie oferty pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, dostępne są również
na stronie internetowej.

