
Uchwala Nr /2022 

Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2021r. przez Powiatowy 
Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych" 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z póź. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/13/2022 Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu 
w Kielcach na 2022 rok" (w związku z Uchwałą Nr XXVIII/18/2021 Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 18 marca 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
w 202lr. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Rada 
Powiatu w Kielcach uchwala co następuje: 

§ 1  

Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji zadań w 2021r. przez Powiatowy Ośrodek 
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych", będące załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/! 3/2022 Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia „Planu pracy Rady Powiatu w Kielcach 

na 2022r." Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przedkłada „Sprawozdanie z realizacji zadań w 202lr. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych". 





STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH 

-POZRON -

SPRAWOZDANIE 

z realizacji zadań w 2021r. przez Powiatowy Ośrodek 

Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

1. Założenia ogólne wynikające z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. w zakresie 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym 
i funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 573 z późn. zm.). 
Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe PFRON przeznaczone są na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz programy zatwierdzone 
przez Radę Nadzorczą PFRON. 

W zakresie rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON wspierane są następujące 
zadania: 
1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) 
2. Udzielanie dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych 

zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej, prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego (art. 13). 

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osoby niepełnosprawnej (art. 26e). 
4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych (art. 40). 
5. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy - (art. 11) - staże, prace interwencyjne, szkolenia, przygotowania 
zawodowe w miejscu pracy. 

6. Realizacja programów na rzecz rehabilitacji zawodowej, służących zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
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2. Zadania realizowane przez POZRON na rzecz osób niepełnosprawnych 
na podstawie programów zatwierdzonych przez Radę Powiatu w tym 
zakresie. 

Realizacja zadań odbywała się poprzez: 
1. Informowanie w środkach masowego przekazu, intemecie i w rozmowach 

indywidualnych z pracodawcami o zadaniach i posiadanych środkach PFRON 
przeznaczonych na refundację wyposażenia miejsc pracy i tworzenia nowych dla osób 
niepełnosprawnych, o środkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, o szkoleniach i przekwalifikowaniach 
zawodowych osób niepełnosprawnych. 

2. Współpracę z Zakładami Pracy Chronionej i innymi podmiotami gospodarczymi 
w zakresie utrzymania ciągłego i stałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 
refundowanych i przystosowanych stanowiskach pracy, poprzez prowadzenie kontroli 
zawartych umów i utrzymanie stałych kontaktów z tymi zakładami. 

3. Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie rozpoznawania lokalnego rynku 
pracy, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich szkolenia 
i przekwalifikowania m. in. poprzez udział w Targach Pracy. 

4. Udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie uruchomienia 
własnej działalności gospodarczej i składania wniosków o przyznanie środków na ten cel. 

5. Racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami PFRON poprzez odpowiednie 
negocjowanie z pracodawcami stawek refundacji kosztów przystosowania, tworzenia 
i wyposażania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 

6. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków PFRON przez pracodawców, 
z którymi zostały zawarte umowy, jak również przez pożyczkobiorców i wnioskodawców 
w zakresie prawidłowego wykorzystania środków na określony cel zgodnie z zawartą 
umową. 

7. Współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie 
opiniowania podziału środków PFRON na poszczególne zadania oraz ich prawidłowego 
wykorzystania. 

8. Sporządzanie sprawozdań i wszelkich informacji z realizacji zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

3. Realizacja zadań szczegółowych wynikających z procedur ustawowych 
i rozporządzeń wykonawczych. 

1. W zakresie udzielania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON dla osób 
niepełno sprawnych: 

- analiza i ocena wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w celu otrzymania 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub o dofinansowanie do 
oprocentowania kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej; 

- przeprowadzenie wizji lokalnej u wnioskodawców; 
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- przygotowanie pełnej dokumentacji do podpisania umów na udzielenie środków 
PFRON na działalność gospodarczą; 

- przeprowadzenie kontroli realizacji umów i dokonanie rozliczenia z pobranych 
środków zgodnie z określonym celem zawartym w umowie. 

2. Udzielanie dofmansowań do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej, prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego (art. 13) 

3. W zakresie przystosowania, tworzenia i wyposażenia nowych miejsc pracy: 
a) analiza i ocena wniosków oraz projektów złożonych przez zakłady pracy w celu 

ubiegania się o refundację kosztów przystosowania lub wyposażenia nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych; 

b) prowadzenie negocjacji z wnioskodawcami w sprawie zwrotu kosztów 
przystosowania i wyposażania stanowisk pracy; 

c) odbiór przystosowanych i tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
u pracodawców; 

d) przygotowanie pełnej dokumentacji zgodnie z zawartymi umowami i dokonywanie 
zwrotu kosztów dla pracodawców z tytułu zakupu wyposażenia miejsc pracy; 

e) bieżąca obsługa zawartych umów; 
f) kontrola realizacji umów w zakresie utrzymania ciągłego zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych przez cały okres trwania umowy oraz wyposażania stanowisk 
pracy. 

4. W zakresie szkolenia i przekwalifikowania zatrudnionych osób niepełnosprawnych: 
- dokonywanie zwrotu kosztów dla pracodawcy, który przeszkolił zatrudnione osoby 

niepełnosprawne we własnym zakresie; 
- finansowanie szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanego przez Powiatowy 

Urząd Pracy oraz kontrola jego realizacji. 
5. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy - (art. 11). 

6. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych, przesyłanie ich do 
Zarządu PFRON oraz dla Zarządu i Rady Powiatu. Opracowywanie wszelkich 
informacji o realizacji zadań dla zainteresowanych instytucji oraz umieszczanie ich 
na stronie internetowej Powiatu. 
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4. Źródła finansowania realizowanych zadań ustawowych określonych Uchwałą 
Nr XXVIII/18/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 marca 202lr. 
(z późn. zm.) oraz ich wykorzystanie. 

Środki na realizację tych zadań przyznawane są na każdy rok przez Zarząd PFRON 
na podstawie algorytmu i określone Uchwałą Nr XXVIII/18/2021 Rady Powiatu w Kielcach 
w podziale na poszczególne zadania. 

Zestawienie środków planowanych i wykorzystanych na realizację wymienionych 
zadań: 

Lp Zadanie 
Kwota 

planowana 
Kwota 

wykorzystana 
Wykonanie 

% 
1. Przyznawanie osobom 

niepełnosprawnym środków na 
podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

702 943,00 zł 702 943,00 zł 100% 

2. Udzielanie dofinansowań do 
wysokość i 50% oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych 
na kontynuowanie działalności 
gospodarczej, prowadzenie 
własnego gospodarstwa rolnego 
(art. 13) 

0,00 0,00 0% 

3. Zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej (art. 26e) 

600 000,00 zł 600 000,00 zł 100% 

4. Finansowanie kosztów szkolenia 
i przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych (art.40) 

9 500,00 zł 9 374,00 zł 98,7% 

5. Zwrot wydatków na instrumenty 
i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących 
pracy - (art.ll) 
- staże, prace interwencyjne, 
szkolenia, przygotowania 
zawodowe w miejscu pracy 

50 069,02 zł 50 069,02 zł 100,00% 

Razem: 1 362 512,02zł 1 362 386,02 zł 99,68 % 
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Część opisowa wykorzystanych środków na realizację tych zadań 
(wg ww. tabeli) 

1) Przyznanie jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ubiegało się 17 osób 
niepełnosprawnych. 
Starosta podpisał umowy z 16 osobami niepełnosprawnymi o przyznanie w/w środków 
na łączną kwotę 702 943,00 zł. Jeden wniosek nie został zrealizowany. 

2) Nie udzielono dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego 
z powodu braku wniosków. 

3) O zwrot kosztów wyposażenia 14 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych złożyło 
wnioski 13 pracodawców. Z uwagi na brak środków 12 wniosków zostało rozpatrzonych 
pozytywnie. Starosta podpisał umowy na łączną kwotę 600 000,00 zł. 

4) Powiatowy Urząd Pracy zrealizował szkolenia i przekwalifikowania zawodowe dla 3 
osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 9 374,00 zł. 

5) W ramach wydatków na instrumenty rynku pracy sfinansowano koszty odbycia stażu, 
wypłacono dodatki i stypendia szkoleniowe dla 8 osób niepełnosprawnych na ogólną 
kwotę 50 069,02 zł. 

W ramach w/w zadań wsparto pomocą 40 osób niepełnosprawnych. 

Wykorzystanie środków na realizację zadań ustawowych w 2021 roku 
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przyznanie osobom zwrot kosztów 
niepełnosprawnym wyposażenia 

środków na podjęcie stanowisk pracy dla 
działalności osoby 

gospodarczej, rolniczej niepełnosprawnej 
albo wniesienie 

wkładu do spółdzielni 
socjalnej 

szkolenia osób 
niepełnosprawnych 

staże i stypendia 
szkoleniowe osób 

niepełnosprawnych 
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5. Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III" przez 
POZRON w 202 lr. w zakresie rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

W lipcu 2021 roku Powiat Kielecki podpisał umowę na realizację „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze G, którego realizatorem jest 
Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach w/w programu zrealizowane zostały następujące zadania: 

• Refundacja kosztów dla 2 pracodawców na zatrudnienie i wyposażenia 2 stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 104 031,00 zł 

• Przyznanie 11 osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności 
gospodarczej na kwotę 579 940,00 zł. 

Pomoc otrzymało łącznie 13 osób niepełnosprawnych. 

Środki wykorzystane na realizację zadań w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami" obszar G: 

700 000 zł 

600 000 zł -i 

500 000 zł 

11 osób 

400 000 zł -

300 000 zł 

200 000 zł 

100 000 zł 

O z ł  

2 osoby 

Przyznanie osobom 
niepełnosprawnym 

Zwrot kosztów 
wyposażenia 

środków na podjęcie stanowiska pracy dla 
działalności 

gospodarczej, rolniczej 
albo wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej 

osoby 
niepełnosprawnej 

Na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar G przyznano 
kwotę 704 145,27 zł. ( w tym na obsługę realizacji projektu 17 174,27 zł). 
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6. Zadania POZRON na 2022r. w zakresie rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

Głównym celem, który będzie realizowany w 2022r. jest osiąganie odpowiedniego 
poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, wspieranie zatrudnienia 
i integracji osób niepełnosprawnych, niedyskryminowania i równego traktowania, przede 
wszystkim na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności tych osób, których niepełnosprawność 
wyklucza bądź w zasadniczy sposób utrudnia samodzielne funkcjonowanie na rynku pracy, 
w warunkach pełnej konkurencji z osobami sprawnymi. 

Do osiągnięcia celów konieczne jest: 
1) zapewnienie stabilnych podstaw finansowania działań określonych ustawą 
2) wdrożenie instrumentów umożliwiających większe zaangażowanie organizacji 

pozarządowych w działania wspierające i skuteczne włączanie osób niepełnosprawnych 
w rynek pracy 

3) wzmocnienie roli samorządów (w tym samorządu gminnego) w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnosprawnych 

4) umożliwienie łączenia środków publicznych pochodzących z różnych systemów 
na realizację projektów - programów aktywujących osoby niepełnosprawne 

5) wdrożenie znowelizowanych przepisów dotyczących wspierania pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, poprzez udzielanie pomocy publicznej 
i określenie zasad wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających te osoby 
niepełnosprawne 

6) doradztwo i szkolenie dla osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność 
gospodarczą, rolniczą lub założenie spółdzielni socjalnej 

7) zapewnienie możliwości pełnego wykorzystania środków PFRON i EFS na zadania 
określone w ustawie 

Całokształt tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Powiatowy Ośrodek 
Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie realizował współpracując 
z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Oddziałem 
Świętokrzyskim PFRON, organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, pracodawcami i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych. O podejmowanych działaniach i środkach na realizacje tych zadań 
POZRON będzie informował zainteresowanych za pomocą środków masowego przekazu 
(prasa, radio, internet, telewizja). 

Kielce, luty 2022r. 
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