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S T R Z E L E C K I

POMOC DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH
Zasady udzielania pomocy osobom niepe³nosprawnym reguluje ustawa z dn. 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z pón.zm.) oraz jej nowelizacja z
dn. 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 7, poz.79 z pón.zm.). Jak widaæ  zmiany zosta³y
wprowadzone zupe³nie niedawno, a wiêc prawdopodobnie nie wszyscy zdo³ali siê
ju¿ z nimi zapoznaæ. Dlatego te¿ najistotniejsze informacje podajemy poni¿ej.
Dofinansowanie do wynagrodzeñ - art. 26a - 26c
Zgodnie z art. 26a, pracodawcy zatrudniaj¹cemu osoby niepe³nosprawne, które nie osi¹gnê³y wieku emerytalnego i zosta³y ujête w ewidencji zatrudnionych osób
niepe³nosprawnych prowadzonej przez PFRON, przys³uguje ze rodków funduszu
miesiêczne dofinansowanie do wynagrodzeñ tych pracowników, wyp³acane raz na
dwa miesi¹ce, w kwocie:
* 130%
* 110%
* 50%
minimalnego wynagrodzenia - odpowiednio dla osób ze znacznym, umiarkowanym
i lekkim stopniem niepe³nosprawnoci.
Pracodawcy zatrudniaj¹cemu do 25 pracowników oraz temu, który zatrudnia
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pe³ny wymiar czasu pracy i osi¹gaj¹cemu wskanik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w wysokoci co najmniej 6
proc., przys³uguje miesiêczne dofinansowanie w wysokoci:
* 70% kwot przeznaczonych dla osób wymienionych w poprzednim akapicie lub
* 90% kwot w przypadku osób niepe³nosprawnych, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoledzenie umys³owe lub epilepsjê oraz niewidomych.
Prowadz¹cemu zak³ad pracy chronionej przys³uguje dofinansowanie równe 100%
kwot dofinansowania przeznaczonych dla poszczególnych stopni niepe³nosprawnoci.
Kwota miesiêcznego dofinansowania nie powinna przekroczyæ kwoty miesiêcznego wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego. Dofinansowanie otrzymaj¹ pracodawcy, którzy nie posiadaj¹ zaleg³oci w zobowi¹zaniach wobec Funduszu. Jest ono wyp³acane przez rok w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu
pracy pracownika. Na wniosek pracodawcy wyp³acanie dofinansowania przed³u¿a
siê na kolejne okresy roczne.
Art. 26b stanowi z kolei, ¿e dofinansowanie przys³uguje na osoby ujête w
prowadzonej przez PFRON ewidencji zatrudnionych osób niepe³nosprawnych. Je¿eli osoba niepe³nosprawna jest zatrudniona u kilku pracodawców i wykonuje pracê
³¹cznie w pe³nym wymiarze czasu pracy, to dofinansowanie otrzymuj¹ zatrudniaj¹cy j¹ pracodawcy w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.
Je¿eli ³¹czny czas zatrudnienia przewy¿sza pe³ny wymiar czasu pracy, miesiêczne
dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ kwoty przeznaczonej dla pe³nego wymiaru
czasu pracy, a w pierwszej kolejnoci otrzymuje je pracodawca, który wczeniej
zatrudni³ tê osobê. Miesiêczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w czêci finansowanej przez PFRON na podstawie innych przepisów
ustawy.
W myl art. 26c pracodawca, któremu przys³uguje dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepe³nosprawnego, ma obowi¹zek sk³adania (w formie elektronicznej) Funduszowi:
* miesiêcznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepe³nosprawnoci pracowników z uwzglêdnieniem tych osób, u których stwierdzono chorobê psychiczn¹, upoledzenie umys³owe lub epilepsjê oraz pracowników niewidomych - w terminie do 14 dnia nastêpnego miesi¹ca, po tym,
którego informacja dotyczy,
* wniosku o wyp³atê miesiêcznego dofinansowania za dwa miesi¹ce - w terminie
do 14 dnia nastêpnego miesi¹ca po okresie, którego wniosek dotyczy.
SYSTEM OBS£UGI DOFINANSOWAÑ/DOKUMENTY www.sod.pfron.org.pl
Szczegó³owe warunki i tryb przekazywania przez PFRON pracodawcom kwot
miesiêcznego dofinansowania wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych oraz
wzory miesiêcznych informacji okrelono w Rozporz¹dzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej z dn. 30 grudnia 2003 r. w sprawie
dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych ( Dz.U.
nr 232, poz. 2330).
Fundusz przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda. Od decyzji funduszu w sprawie odmowy
wyp³aty dofinansowania - w przypadku nieuzgodnienia salda - mo¿na odwo³aæ siê
do ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej.
Pracodawca dokonuje rozliczenia miesiêcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku nastêpnego.
Szczegó³owe zasady i tryb przekazywania oraz rozliczania dofinansowañ okreli minister gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej w drodze rozporz¹dzenia.

Praktyki zawodowe
w Zespole Szkó³
Zawodowych Nr 1
w Strzelcach Op.
Nieod³¹cznym elementem planów nauczania w rednich szko³ach
zawodowych s¹ praktyki zawodowe.
Maj¹ one na celu poszerzenie wiadomoci teoretycznych zdobywanych
przez ucznia w czasie szkolnych zajêæ lekcyjnych oraz nabycie umiejêtnoci praktycznych, niezbêdnych do
wykonywania zawodu poprzez bezporednie uczestnictwo ucznia w
procesach wytwarzania, technologii
produkcji oraz obs³ugi klienta.
Od 16 lutego praktyki zawodowe rozpoczêli uczniowie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Uczniowie kl. IV technikum w
zawodzie technik organizacji us³ug
gastronomicznych odbywaj¹ 8-tygodniow¹ praktykê w terminie 16.02
 7.04.2004 r. w nastêpuj¹cych zak³adach gastronomicznych:
- Lena w Strzelcach Opolskich
- Krakus w Strzelcach Opolskich
- Casino w Strzelcach Opolskich
- Ratuszowa w Strzelcach Op.
- Auto-Stop w Suchej
- Izbiczanka w Izbicku
- Nowa Zalesianka w Zalesiu l.
- Red w Toszku
W trakcie praktyki uczniowie
przygotowuj¹ stanowiska pracy (kelnera, barmana, kucharza). Sporz¹dzaj¹ karty menu i kalkulacjê potraw.
Zapoznaj¹ siê z obs³ug¹ urz¹dzeñ gastronomicznych. Wykonuj¹ ró¿ne potrawy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami technologicznymi. Poznaj¹ zasady przygotowania sal konsumpcyjnych na przyjêcie goci (nakrywanie sto³u, ustawienie zastawy
sto³owej i sztuæców). Poznaj¹ tak¿e
zasady powitania klienta, zaproponowania menu oraz przygotowania
rachunku i rozliczenia nale¿noci.

Po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej
W art.12 okrelono, i¿ osoba niepe³nosprawna, która nie osi¹gnê³a wieku
emerytalnego, zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotna lub
poszukuj¹ca pracy i nie pozostaj¹ca w zatrudnieniu, mo¿e otrzymaæ po¿yczkê na
rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej albo rolniczej. Po¿yczka mo¿e wynieæ nawet wysokoæ 30-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie dzia³alnoci gospodarczej
Art. 13 ust.1 mówi o wsparciu ze rodków Funduszu dla osób niepe³nosprawnych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub gospodarstwo rolne w postaci
dofinansowania do wysokoci 50% oprocentowania kredytu bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie tej dzia³alnoci.
Szkolenie osób niepe³nosprawnych
Zgodnie z art. 38 osoby niepe³nosprawne zarejestrowane w powiatowym urzêdzie pracy jako bezrobotne lub poszukuj¹ce pracy i nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu,
mog¹ zostaæ skierowane na szkolenie, w celu zwiêkszenia ich szans na uzyskanie
zatrudnienia, podwy¿szenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiêkszenia aktywnoci zawodowej.
Szkolenia osób niepe³nosprawnych organizowane s¹ w szczególnoci w przypadku:
* braku kwalifikacji zawodowych,
* koniecznoci zmiany kwalifikacji w zwi¹zku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
* utraty zdolnoci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Szkoleniem mog¹ byæ objête równie¿ osoby niepe³nosprawne bêd¹ce w okresie
wypowiedzenia umowy o pracê z przyczyn dotycz¹cych pracodawcy.
Art. 41 okrela, i¿ szkolenie osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ organizowane
tak¿e przez pracodawcê. Na jego wniosek poniesione przezeñ koszty szkolenia
mog¹ byæ refundowane ze rodków Funduszu do wysokoci 75%, nie wiêcej jednak
ni¿ do wysokoci dwukrotnego przeciêtnego wynagrodzenia na jedn¹ osobê, je¿eli
po zakoñczeniu szkolenia bêd¹ zatrudnione, zgodnie z kierunkiem szkolenia, na
innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 24 miesiêcy. Zwrotowi nie
podlegaj¹ koszty poniesione przez pracodawcê przed dat¹ podpisania umowy.

Uczniowie kl. IV Liceum Ekonomicznego w zawodzie technik ekonomista odbywaj¹ miesiêczn¹ praktykê zawodow¹ w terminie od 16.02
 12.03.2004 r. w bankach, urzêdach
skarbowych oraz organach finansowych porednicz¹cych w rozliczeniach z bud¿etem.
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Firma IZOSTAL S.A.
w Zawadzkiem
zleci budowê magazynu rur
w zakresie
budowlanym i konstrukcyjnym.
Informacja D. Zajdel
tel. 4634 050,
602 742 528.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZ¥D PRACY
ul. Gogoliñska 2 a,
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 462 18 10
STANOWISKO
G£ÓWNA KSIÊGOWA
KASJERKA
mgr FARMACJI
MONTER WI¥ZEK
(30 osób)
SZWACZKI (3 osoby)
FRYZJERKA
OSOBA ZNAJ¥CA SIÊ
NA FRYZJERSTWIE
RATOWNICY MED.
(4 osoby)
MAGAZYNIER
MAGAZYNIER
-KIEROWCA

MIEJSCE
PRACY

WYMAGANIA
OCZEKIWANIA
PRACODAWCY:

STRZELCE OP. wykszta³cenie min. rednie; znajomoæ
jêz. niemieckiego lub holenderskiego
STRZELCE OP. sta¿ pracy; znajomoæ ksiêgowoci
STRZELCE OP. wykszta³cenie wy¿sze
DYLAKI,
wykszt. zawodowe,
K R A P K O W I C E manualnoæ; rozró¿nianie kolorów
STRZELCE OP.
STRZELCE OP.
STRZELCE OP. prawo jazdy kat.B (niekoniecznie)
ZOZ
min.red.zawod. med.- ratownik med.
CHECH£O

stopieñ niepe³nosprawnoci

KOLONOWSKIE wykszt. rednie budowlane-absolwent,
obs³uga komputera; pr. jazdy kat. B
STOLARZ MEBLOWY STRZELCE OP. wykszt. zawodowe; sta¿ pracy
STOLARZ
KAD£UB
wykszt. min. zawodowe; 2 lata sta¿u
RZENIK UBOJOWY P I O T R Ó W K A wykszt. zawodowe, sta¿ - pó³ roku
(2 osoby)
S PAWA C Z
WIELOWIE
ELEKTROTECHNIK KRAPKOWICE
PRACOWNIK
K R A P K O W I C E min. zawodowe; upr. na wózki
o napêdzie gazowym
T R A N S P O RT U
MURARZ
WED£UG
wykszt.zawodowe; 2-3 lata sta¿u
(2 osoby)
ZLECEÑ
MURARZ (3 osoby)
LENICA
wykszt. zawodowe; rok sta¿u
MURARZ
STRZELCE OP. praktyka zawodowa
TYNKARZ
MALARZ (3 osoby)
LENICA
wykszt. zawodowe, rok sta¿u
MALARZ
G¥SIOROWICE sta¿ pracy
S P R Z E D AW C A
STRZELCE OP. wykszt. min. redn. budowlane,
elektryczne, handlowe
TOKARZ
BARUT
wykszt. zawodowe
SPEDYTOR
SUCHA
wykszt. red.; 2-5 lat sta¿u;
jêz. niemiecki i angielski
KIEROWCA KAT.B
TRASY
MIÊDZYNAROD.
(ROSJA)
KIEROWCA KAT.D
Z AWA D Z K I E wykszt. zawodowe;
1/2 etatu
STRZELCE OP.
KIEROWCA KAT. C+E STRZELCE OP. znajomoæ jêz. ang. lub niem.
KIEROWCA
WOJ.OPOLSKIE prawo jazdy kat.C+D+E; wiadectwo
K AT. C + D + E
L¥SKIE
kwalifikacji; upr. ADR
KIEROWCA KAT.B+C WOJ. OPOLSKIE wykszt. red.; prawo jazdy kat.B+C
L¥SKIE
KIEROWCA KAT.C+E STRZELCE OP. upr. na HDS
(3 osoby)
MECHANIK
B£OTNICA STRZ.dyspozycyjnoæ
-KIEROWCA
KRAJ
KAT.A+B+C+D+E
MECHANIK
KRAJ
praktyka zawodowa; kwalifikacje
-KIEROWCA C+E
MECHANIK
WG. ZLECEÑ
-KIEROWCA C+E
MECHANIK WÓZKÓW
SZYMISZÓW wykszt. red. lub zawodowe; prawo
WID£OWYCH
lub Kêdz.-Kole jazdy kat. C lub B; 2 lata sta¿u
PRAC. BUDOWLANY STRZELCE OP. upr. na wózki wid³owe
(2 osoby)
OPERATOR WÊZ£A
STRZELCE OP. upr. na operatora wêz³a beton.
BETONIARSKIEGO
(2 osoby)
LAKIERNIK SAMOCH. STRZELCE OP. zawodowe;
(2 osoby)
LAKIERNIK SAMOCH. STRZELCE OP. zawodowe; ksi¹¿eczka zdrowia
KOWAL MATRYCOWY ZAWADZKIE
wykszt. zawod.;upr. piecowego
OPERATOR KOPARKO WG ZLECEÑ
upr.spawacza; pr. jazdy kat. C+E
- £ A D O WA R K I
KOMINIARZ
Z AWA D Z K I E wymagany samochód
JEMIELNICA
KOLONOWSKIE
S Z WA C Z
STRZELCE OP. wykszt. zawod; umiejêtnoæ szycia
-BRYGADZISTA
PIEKARZ
UJAZD
K O O R D Y N ATO R
P O W.
wykszt. rednie; wymagany
DS. REKLAMY
STRZELECKI w³asny samochód
HANDLOWIEC
STRZELCE OP. wykszta³cenie rednie

