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Przedmiot sprawy

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej.

Kogo dotyczy?

Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniających
nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz osiągających wymienione niżej wskaźniki
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej,
informację o osiąganiu wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 6
miesięcy - 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
decyzję Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu obiektów i pomieszczeń do zatrudniania osób
niepełnosprawnych,
umowę z zakładem opieki zdrowotnej o zapewnieniu opieki medycznej, poradnictwa i usług
rehabilitacyjnych dla pracowników niepełnosprawnych .

Co przygotować?

napisz wniosek o nadanie statusu zakładu pracy chronionej,
dokonaj opłaty skarbowej w wys. 10,- zł za wydanie decyzji na konto: Urząd Miasta Olsztyna Wydział Podatków i Opłat - 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?
Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek napisz czytelnie

Ile muszę zapłacić?

Za wydanie decyzji - 10,- zł.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w momencie spełniania warunków niezbędnych do uzyskania statusu zakładu
pracy chronionej
(patrz Informacje wyżej)

Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
przesłać pod adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. 89 52 32 760

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

nie

Co zrobi urząd?

Wydamy decyzję o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej
W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie.
W przypadku gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji możesz odwołać się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Odwołanie musisz
wnieść za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Informacje
dodatkowe

Wymogi jakie musisz spełnić w momencie ubiegania się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej zawarte
są w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

Podstawa prawna

Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.)
Art. 30 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
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