
        Protokół Nr 7/2016                                         
z  posiedzenia Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych      
przy   Prezydencie Miasta  Jeleniej Góry odbytego 31 maja 2016r.                                      
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W posiedzeniu uczestniczyli:                                                                                                           
Przewodniczący  - Bogusław Gałka                          
Sekretarz – Zofia Opacka                            
Członek – Grażyna Pawlukiewicz – Rhelis                            
Członek – Andrzej Wójcik                         
Kierownik Działu Rehabilitacji MOPS – Sylwia Myślicka                                                                      
Porządek posiedzenia:                                      
1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.                                        
2. Spotkanie  z przedstawicielem PIP Kierownikiem Oddziału w Jeleniej Górze –    Nadinspektorem 
Pracy Mirosławem Kocubą.                                                                    
3. Sprawy różne.
Ad. 1 Protokół z posiedzenia Rady odbytego 20 kwietnia 2016r. odczytała Sekretarz Rady Zofia 
Opacka. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2 Przewodniczący Rady Bogusław Gałka powitał przybyłego na spotkanie Rady Nadinspektora 
Pracy Mirosława  Kocubę. Podziękował również za dotychczasową współpracę    i wkład merytoryczny 
oraz  finansowy PIP w zorganizowanie  ubiegłorocznej konferencji „Niepełnosprawny pełnoprawny na 
rynku pracy”, a także podkreślił szerokie wspieranie wszelkich działań na rzecz tego środowiska.  
Ponieważ jednym z punktów planu pracy Rady  jest : Promowanie działań i osób pracujących na rzecz 
rehabilitacji zawodowej: „Przyjazny pracodawca osób niepełnosprawnych” celem tego spotkania jest 
uzyskanie informacji na temat takich pracodawców i zakładów. Nadinspektor M. Kocuba pomysł 
wyróżniania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne uważa za słuszny, gdyż będzie to 
forma nobilitacji tych instytucji, które do tej pory były traktowane niejako instrumentalnie. Jednak 
dogłębnej wiedzy o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych PIP nie posiada, ale można ją uzyskać od 
inspektorów BHP działających na ternie zakładów, jak również z PFRON. Nadinspektor podkreślił 
również, że PIP chce jak dotąd  uczestniczyć w konferencjach promujących niepełnosprawnych, 
jednocześnie udzielając wsparcia finansowego na ich organizację. Grażyna Pawlukiewicz – Rhelis
zapytała, czy MOPS zna wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze? Otrzymała 
odpowiedź negatywną.  Rada uważa, że każdy zatrudniony powinien wypełnić ankietę z 
uwzględnieniem orzeczenia o niepełnosprawności.     
Ad. 3 Rada postanowiła wystosować pismo do Urzędu Miasta oraz do pracodawców z prośbą                
o określenie ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych.                   
Rada podjęła decyzję o ponowieniu pisma do Prezydenta Miasta w sprawie powołania Pełnomocnika 
Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych z odpowiednimi kompetencjami i budżetem.                 

  Sekretarz                     Przewodniczący                           
 Zofia Opacka              Bogusław Gałka


