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REJESTRACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W URZĘDZIE
PRACY
Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze
statusem:
1.

osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej
do

podjęcia

zatrudnienia

co

najmniej

obowiązującym w danym zawodzie

w

połowie

wymiaru

czasu

pracy

lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie

posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego na podstawie
przepisów o pomocy społecznej.

2.

osoby

poszukującej

pracy

-

posiadającej

aktualny

orzeczony

stopień

niepełnosprawności oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty socjalnej bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednym
z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W EWIDENCJI PUP
Na koniec października 2015r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej pozostawało 320 osób niepełnosprawnych.
268 osób posiadało status osoby bezrobotnej niepełnosprawnej (w tym 65 osób
z prawem do zasiłku);
52 osoby posiadały status poszukującego pracy niepełnosprawnego niepozostającego
w zatrudnieniu.
Wykres 1. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w skarżyskim urzędzie pracy w latach
2011-2015 jako bezrobotne oraz poszukujące pracy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO 25 ROKU ŻYCIA W EWIDENCJI PUP

Wykres 2. Osoby niepełnosprawne do 25 r.ż zarejestrowane w skarżyskim
urzędzie
pracy w latach 2011-2015 jako bezrobotne oraz
poszukujące pracy.
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Wykres 3. Liczba uczestników Programu JUNIOR –
program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych w latach 2011-2015
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Z JAKICH USŁUG RYNKU PRACY MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY
NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU?
pośrednictwo pracy – polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych; pozyskiwaniu ofert pracy; upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez
przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy; udzielaniu pracodawcom informacji
o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; informowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na
lokalnym rynku pracy; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami; współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; informowaniu bezrobotnych
o przysługujących im prawach i obowiązkach.

W ramach tej usługi świadczona jest ponadto pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie
z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej i krajach EOG; udzielaniu
pracodawcom z tego obszaru pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
zawodowych;

inicjowaniu

i

organizowaniu

kontaktów

bezrobotnych

i

poszukujących

z pracodawcami; informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy.

pracy

Z JAKICH USŁUG RYNKU PRACY MOGĄ SKORZYSTAĆ, OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE LUB POSZUKUJĄCE PRACY
NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU?
poradnictwo zawodowego – jest to udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w
wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy
oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych
metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, badanie
zainteresowań i uzdolnień zawodowych. W ramach tej usługi ponadto możliwe jest kierowanie na
specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie, umożliwiające wydawanie opinii o przydatności
zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
szkoleń (w tym szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych)

- powiatowe urzędy pracy

organizują szkolenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych jako bezrobotne lub
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie
zatrudnienia oraz podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w przypadku braku
kwalifikacji zawodowych, konieczności ich zmiany w związku z brakiem pracy oraz utraty zdolności do
wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkolenia są bezpłatne – koszty finansowane są ze środków
PFRON lub Funduszu Pracy.

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
BEZROBOTNE NIEPEŁNOSPRAWNE ?
Osoba niepełnosprawna bezrobotna może skorzystać z takich form wsparcia, jak (pod warunkiem

dostępności danej formy wsparcia w profilu, do którego została zakwalifikowana oraz posiadania przez PUP
środków finansowych na ten cel ):
staż – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez

nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a bezrobotnym;
przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu
dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z
pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej, zakończonego egzaminem.
prace interwencyjne – to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku
umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych;
roboty publiczne – zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo
zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są
finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
BEZROBOTNE NIEPEŁNOSPRAWNE ?

prace społecznie użyteczne – instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane
są one przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej.

pożyczka szkoleniowa – udzielana na sfinansowanie kosztów szkolenia, przyznawana na wniosek
bezrobotnego lub poszukującego pracy, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia
bądź innej pracy zarobkowej;

finansowanie kosztów egzaminów, licencji – przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek
bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów

umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych
lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę;

finansowanie kosztów badań psychologicznych i lekarskich - umożliwiających wydawanie opinii
o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
BEZROBOTNE NIEPEŁNOSPRAWNE ?
finansowanie studiów podyplomowych – starosta na wniosek bezrobotnego może sfinansować koszty
studiów

podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300%

przeciętnego wynagrodzenia;

stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych,
które decydują się podjąć dalszą naukę w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych;
zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania – obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego
dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego czy pomocy w aktywnym poszukiwaniu
pracy;
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem – możliwość uzyskania po wcześniejszym udokumentowaniu części kosztów
poniesionych w związku z opieką nad: dzieckiem lub dziećmi do lat sześciu, osobą zależną, czyli taką, która ze
względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem
lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną;
pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – możesz otrzymać jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli nie otrzymałeś
środków publicznych na ten cel;
bony dla bezrobotnych w wieku do 30. roku życia (bon na zasiedlenie, stażowy, szkoleniowy, zatrudnieniowy);

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
BEZROBOTNE NIEPEŁNOSPRAWNE ?
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy

niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących
usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy:

1) szkoleń
2) stażu
3) prac interwencyjnych
4) przygotowania zawodowego dorosłych;
5) badań lekarskich lub psychologicznych umożliwiających wydawanie opinii o przydatności zawodowej
do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.
6) zwrotu kosztów dojazdu, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem w związku z podjęciem zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu
poradnictwa zawodowego czy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
7) finansowania kosztów egzaminów i licencji
8) studiów podyplomowych
9) szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych;
10) bonów dla osób do 30 r.ż na zasiedlenie, szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego.
Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukujących pracy", a nie pozostających
w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.
Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak też do ich pracodawców.

Z JAKICH FORM WSPARCIA MOGĄ SKORZYSTAĆ OSOBY
BEZROBOTNE NIEPEŁNOSPRAWNE ?

W 2015r. osoby niepełnosprawne korzystały w skarżyskim urzędzie pracy z :
1. Staży -63

9. Bony na zasiedlenie – 8

2. Prac społecznie użytecznych – 45

10.Bony szkoleniowe - 2

3. Prac interwencyjnych – 12

11. Bony stażowe – 4

4. Robót publicznych – 10

12. Wyposażenie stanowiska pracy – 1

5. Szkoleń – 3
6. Szkoleń w klubie pracy – 3
7. Porad indywidualnych – 3
8. Dotacji na uruchomienie własnej działalności – 6

Dziękuję za uwagę

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej
ul. 1 Maja 105 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 17 300 fax.41 25 17 306
E-mail: kisk@praca.gov.pl
www.pupskarzysko.pl

