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Uprawnienia pracownika
niepełnosprawnego
Pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia:
• Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać:
• 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
• a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35
godzin
tygodniowo ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona
w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
• Wymiar czasu pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakaz zatrudniania w
porze nocnej
i godzinach nadliczbowych nie ma zastosowania w przypadku:
• osób zatrudnionych przy pilnowaniu,
• gdy wyrazi na to zgodę na wniosek zatrudnionego, lekarz przeprowadzający
badania
profilaktyczne pracowników lub, w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę
nad tą osobą.
• Dodatkowa 15 minutowa przerwa w pracy. Na podstawie art.134 Kodeksu
pracy
wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co
najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do przerwy w pracy trwającej co
najmniej 15 minut. Osobie niepełnosprawnej bez względu na dobowy wymiar
czasu pracy
przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą
lub wypoczynek.
Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
• Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w
roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop udzielany jest na takich samych
zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy. Prawo do pierwszego urlopu
dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu
przyznania stopnia niepełnosprawności.
• osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do
zwolnienia od pracy
w wymiarze do 21 dni roboczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu
uczestniczenia w turnusie
https://wupkielce.praca.gov.pl/zatrudnianie-osob-niepelnosprawnych-z-zaburzeniami-zdrowia-psychicznego/?p_auth=1LIDAoG8&p_p_i...
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rehabilitacyjnym, wykonania badań specjalistycznych lub zabiegów leczniczych
jeżeli czynności te
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
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