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ZAPOTRZEBOWANIE na środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) dla osób
niepełnosprawnych niepozostających w
zatrudnieniu
Agnieszka Rogalińska Data publikacji: 25.01.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie przygotowuje szacunkowe
zapotrzebowanie na środki PFRON na usługi rynku pracy i instrumenty dla
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w
zatrudnieniu.
I. Kto może korzystać ze środków PFRON
1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),
osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy
jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na
zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów określonych w ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2018 r., poz.1265 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 12a ust. 1 w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna, o której mowa
w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo podjęcie działalności w formie
spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego
członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości
określonej w umowie zawartej ze starostą:
a) nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku
zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub
członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12
miesięcy,
b) wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności
gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie
przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
3. Zgodnie z art. 26e ust. 1 w/w ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca, który przez okres co
najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy
niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków
Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości
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piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
II. Działania możliwe do sfinansowania ze środków PFRON
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 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
1. szkoleń;
2. stażu;
3. prac interwencyjnych;
4. przygotowania zawodowego dorosłych;
5. badań lekarskich lub psychologicznych;
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;
7. finansowania kosztu przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca
zamieszkania
w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli
siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania osoby
niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
8. studiów podyplomowych;
9. bonu na zasiedlenie;
10.bonu szkoleniowego;
11.bonu stażowego.
III. Sposób aplikowania przez pracodawcę o pomoc finansowaną ze środków
PFRON
Po uzyskaniu środków PFRON, Powiatowy Urząd Pracy w Śremie ogłasza nabór
wniosków określający czas ich składania oraz formy wsparcia, na które przeznaczone
są pozyskane środki. Przedmiotowe informacje oraz zasady organizowania form
wsparcia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w
Śremie ( www.srem.praca.gov.pl).
IV. Sposób i termin przyjmowania zapotrzebowania na wsparcie ze środków
PFRON przez PUP Śrem
Zgłoszenia szacunkowego zapotrzebowania na usługi rynku pracy i instrumenty
dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Śremie jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
finansowanych ze środków PFRON, przyjmowane są na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 (DLA PRACODAWCÓW) oraz załącznik nr 2 (DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH) do niniejszej informacji w terminie do 08.02.2019r.,
e-mailem: sekretariat@pup.srem.pl, faxem: 61 28 39 099 w. 38, pocztą na adres:
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem.
V. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie,
tel. 61 28 39 099, 61 28 29 361 w. 30 lub w. 27 (pokój nr 11 lub 10).
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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Załączniki
Załącznik nr 1 - pracodawca
Załącznik nr 2 - osoba niepełnosprawna
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