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Szanowni Państwo,

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń 

pn. Zarządzanie nie pał n o spraw noś cicf w miejscu pracy.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatów 

i gmin -  osób odpowiedzialnych za polityką kadrową w urzędach, rekrutację 

oraz wykonywanie czynności kadrowo-księgowych związanych z uprawnieniami 

pracowniczymi osób niepełnosprawnych a także rozliczeniami wpłat i zwolnień z wpłat 

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenie 

poprowadzą pracownicy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szkolenia będą odbywać się w Warszawie 

w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, ul. Limanowskiego 23. Dodatkowe 

informacje dotyczące organizacji szkoleń znaleźć można na stronie internetowej: 

www.niepelnosprawni.eov.pl w zakładce SZKOLENIA 2015.

Liczba miejsc jest ograniczona. W celu ustalenia terminu szkolenia prosimy 

o kontakt telefoniczny pod nr 22-529-06-00 lub 22-529-06-01. Zgłoszenia, w terminie 

do 30 marca br. prosimy nadsyłać na adres e mail: szkolenia.hon.2015@mninS.Pnv pl

W załączeniu przesyłamy program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informację 

dodatkową dotyczącą zagadnień organizacyjnych związanych z planowanym szkoleniem.

Podczas szkoleń nie będą poruszane tematy związane z rehabilitacja społeczną osób 

niepełnosprawnych, obsługą zadań wykonywanych w ramach realizacji zadań z ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za które 

odpowiadają jednostki organizacyjne powiatu/gmin ani też instrumenty aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących pracy niepozostających 

w zatrudnieniu czy dotkniętych trudną sytuacją materialną.
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W związku z tym, informujemy, że szkolenie nie jest adresowane do pracowników 

powiatowych urzędów pracy, zakładów aktywności zawodowej, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie, miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej i pełnomocników 

do spraw osób niepełnosprawnych (poza osobami odpowiedzialnymi w tych urzędach 
za sprawy kadrowo-księgowe).

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji

i zatrudnienia oraz przysługującymi pracownikom niepełnosprawnym i zatrudniającym 

ich urzędom uprawnieniami i obowiązkami a także kwestii dotyczących obliczania stanów 

zatrudnienia i wysokości wpłat/zwolnień na PFRON.

Mamy nadzieję, że powyższa inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i pozytywnym 

odzewem z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku,
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