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Standardy obowiązujące usługi dla osób 
niepełnosprawnych a twoje biuro usług
Przystępna wersja po polsku

Polish
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Niniejsza broszura mówi na temat 12 standardów, 
obowiązujących biura usług dla osób 
niepełnosprawnych.

■ Definicja standardów

■ Dlaczego standardy są ważne

■ W jaki sposób rząd Australii upewnia się, że biura, 
świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych 
przestrzegają standardów

■ Opis każdego standardu

Na końcu niniejszej broszury znajdziesz

Skrótową listę 12 standardów

Na temat niniejszej broszury
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Główne wyrażenia

Jakość Biura usług dla osób 
niepełnosprawnych, które 

poszukują pracy

Standardy obowiązujące 
biura usług dla osób 
niepełnosprawnych

Słowo, które opisuje jak 
dobra jest dana rzecz.

Biuro jest to miejsce, gdzie 
możesz się udać po pomoc w 
znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Standardy są to zasady, które 
wyznaczają w jaki sposób 
biura usług mogą zapewnić ci 
pomoc wysokiej jakości.

Plan zatrudnienia

Twoje biuro usług pomoże ci 
w ułożeniu planu zatrudnienia. 
Plan zatrudnienia zawiera:
■  jakiego typu praca ci 

odpowiada
■  jakiego szkolenia wymagasz
■ jak znaleźć pracę.

Dotacje od  
rządu Australii

Rząd Australii daje co roku 
pieniądze biurom usług dla 
osób niepełnosprawnych, 
o ile biura te przestrzegają 
obowiązujących standardów.

Zespół kontrolny

Grupa osób, która składa 
wizytę w twoim biurze. Ich 
zadaniem jest upewnienie 
się, że twoje biuro 
przestrzega standardów.

Użytkownicy usług

Ty oraz inne osoby, 
korzystające z pomocy 
biura usług.

Personel biura usług

Osoby, które pracują w 
biurze usług.

Identyfikator

Wiadomo, które osoby 
wspomniane w niniejszej 
broszurze są pracownikami 
biura usług, ponieważ noszą 
one identyfikatory.
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Standardy obowiązujące biura 
usług dla osób niepełnosprawnych 
są to zasady, które określają, w 
jaki sposób biura usług dla osób 
niepełnosprawnych poszukujących 
pracy, mogą im zapewnić pomoc 
wysokiej jakości.

Na temat standardów

Rząd Australii daje pieniądze biurom 
usług dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy, aby:

■ pomóc osobom 
niepełnosprawnym w znalezieniu i 
utrzymaniu pracy

■ wspierać osoby niepełnosprawne 
w pracy.

W zamian za to rząd Australii oczekuje 
od wszystkich biur usług w Australii, 
aby przestrzegały tych standardów.
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Co to są standardy?
Standardy określają, w jaki sposób twoje biuro usług może 
upewnić się, że:

■ ma odpowiednie podejście do współpracy z tobą

■ udziela ci odpowiedniej pomocy w znalezieniu i 
utrzymaniu pracy

■ wybiera właściwy sposób pomocy w znalezieniu pracy, 
która ci odpowiada

■ posiada odpowiedni personel do spełnienia 
wymaganych zadań

■ jest dobrze zarządzane

Istnieje 12 standardów.

Opis 12 standardów znajduje się na stronie 4.

Dlaczego standardy są ważne?
Standardy są ważne ponieważ informują cię o twoich 
prawach:

■ kiedy udajesz się do placówki usługowej

■ kiedy szukasz pracy

■ kiedy pracujesz.

Niektóre pytania zadawane na temat 
standardów

?

?
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Niektóre pytania zadawane  
na temat standardów

?

?

Skąd rząd Australii wie, czy moje biuro usług 
przestrzega standardów?
Audit Team (zespół kontrolny) składa się z 
osób, które mają specjalne przeszkolenie w 
zakresie standardów.

Zespół kontrolny co roku złoży wizytę w 
twoim biurze usług, aby sprawdzić, czy przestrzega ono 
standardów.

Po sprawdzeniu wszystkiego, zespół kontrolny napisze 
sprawozdanie.

Sprawozdanie to powiadamia rząd Australii, czy twoje 
biuro spełnia swoje obowiązki rzetelnie.

Możesz dowiedzieć się więcej o zespołach kontrolnych z 
innej broszury:

Quality Assurance and Your Service 
(Kontrola jakości a twoje biuro usług)

A jeżeli moje biuro usług nie stosuje się 
do wyznaczonych standardów?

Rząd Australii da twojemu biurowi więcej czasu oraz 
udzieli mu pomocy w skorygowaniu błędów.

Jeżeli, pomimo to, twoje biuro w dalszym ciągu nie 
będzie przestrzegać standardów, rząd Australii będzie 
z nim ściśle współpracował, aby wprowadzić zmiany, które 
zapewnią ci usługi dobrej jakości.

Czy rząd Australii kontroluje również mnie?
Nie. Rząd Australii kontroluje jedynie twoje biuro usług.

?
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12 Standardów dla biur oferujących 
usługi dla osób niepełnosprawnych 

Standard 1 Dostęp do usług

Taka sama szansa dla wszystkich

Z usług korzystają rozmaite osoby niepełnosprawne.

Twoje biuro musi traktować cię w odpowiedni sposób, 
niezależnie od:

■ twojego wieku

■ tego czy jesteś kobietą czy mężczyzną

■ kraju, z którego pochodzi twoja rodzina

■ koloru twojej skóry

■ twojego wyznania

■ wszelkich dodatkowych wymagań, jakie możesz mieć

Twoje biuro musi mieć sprawiedliwe zasady.

Zasady te muszą być na piśmie, tak żebyś mógł je w 
każdej chwili zobaczyć.

Kiedy zechcesz, możesz zażyczyć sobie, aby pokazano ci 
te zasady.

Jeżeli twoje biuro twierdzi, że nie może ci pomóc, musi 
mieć do tego ważny powód. 
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Standard 2 Potrzeby indywidualne

Otrzymanie pomocy  
odpowiedniej dla ciebie

Anna mówi Kelly z biura usług,  
jakiego rodzaju praca jej odpowiada.

Twoje biuro powinno pomóc ci w sposób, który jest 
odpowiedni dla ciebie, a nie w sposób, który jest 
najprostszy dla biura.

Twoje biuro może ci pomóc:

■ w przemyśleniu twoich celów w zakresie pracy, jak np.

 ●  jakiego rodzaju praca ci odpowiada, lub

 ●  ile dni w tygodniu jesteś w stanie pracować

■ w ułożeniu planu, który pomoże ci osiągnąć twoje cele

■ w stosowaniu się do tego planu

■ w uaktualnianiu tego planu.
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Standard 3 Podejmowanie decyzji i wybór

Możliwość wyrażenia swojej opinii

Melissa wybiera pracę, która jej odpowiada.  
Dan z biura odnotowuje to.  

Dan będzie szukał tego typu posad.

Twoje biuro musi dać ci wybór.

Twoje biuro musi cię wysłuchać na temat:

■ rodzaju pracy, jaka ci odpowiada

■ sposobu, w jaki biuro może ulepszyć swoje usługi.

Twoje biuro musi się stosować do tego, co powiedziałeś.
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Standard 4 Prywatność, szacunek i poufność

Poszanowanie twojej prywatności

Tim z biura usług przestrzega  
prywatności kartoteki Ricka

Twoje biuro musi zawsze odnosić się do ciebie z 
szacunkiem.

Twoje biuro musi przechowywać dotyczące cię informacje 
w miejscu, które nie jest ogólnie dostępne.

Jeżeli twoje biuro chce udostępnić informacje na twój 
temat komuś innemu...

■ musi powiedzieć ci, komu chce je udostępnić

■ musi powiedzieć ci, dlaczego

■ musi poprosić cię o zgodę

Jeżeli nie wyrazisz zgody na ujawnienie dotyczących cię 
informacji, twoje biuro nie ma prawa tego zrobić.
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Standard 5 Udział i włączenie

Branie udziału w życiu społeczności

Bill ma nową pracę. Będzie teraz członkiem zespołu.

Twoje biuro powinno pomóc ci:

■ włączyć się w życie społeczności

■ korzystać z usług dostępnych dla ogółu społeczności

■ dostać pracę w społeczności.
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Standard 6 Poczucie wartości

Odczuwanie własnej wartości w 
społeczności

Kim dostała nagrodę za zdobycie nowych 
umiejętności w pracy. Jej nowe umiejętności są 

ważne dla całego zespołu.

Rząd Australii uważa, że społeczność ceni bardziej osoby, 
które dają jej coś w zamian w postaci:

■ pracy płatnej lub

■ pracy ochotniczej.

Twoje biuro powinno pomóc ci w staniu się ważnym 
członkiem społeczności poprzez:

■ pomoc w znalezieniu pracy

■ pomoc w nabyciu nowych umiejętności przydatnych w 
znalezieniu pracy

■ pomoc w uaktualnieniu twoich umiejętności

■ rozwijaniu twojej wiary we własne umiejętności i 
możliwości.
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Standard 7 Zażalenia i spory

Skuteczne rozpatrywanie zażaleń 

Darren złożył zażalenie w biurze usług.  
Jego przyjaciel przyszedł z nim, aby udzielić  

mu wsparcia moralnego. Justine i Dan z biura  
usług słuchają. Dan zapisuje wszystko,  

aby biuro mogło skorygować to, co trzeba.

Kiedy po raz pierwszy zapisujesz się w biurze usług, 
personel powinien cię poinformować o tym, w jaki sposób 
składa się zażalenia jeżeli masz jakiś problem.

Gdy składasz zażalenie, pracownicy twojego biura powinni:

■ wysłuchać cię

■ chcieć ci pomóc

■ pomóc ci wyjaśnić na czym polega problem 

■ starać się skorygować problem

■ powiadomić cię o innych osobach i biurach, do których 
możesz zgłosić swoje zażalenie.

Twoje biuro musi przestrzegać prywatności twojego 
zażalenia.
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Standard 8 Zarządzanie biurem usług

Właściwe zarządzanie biurem usług

Personel biura usług odbywa zebranie.  
Rozmawiają na temat tego, w jaki sposób mogą 

ulepszyć swoje usługi.

Twoje biuro usług powinno być dobrze zorganizowane i 
zarządzane.

Twoje biuro usług powinno:

■ mieć aktualne wiadomości na temat najlepszych 
sposobów udzielania ci pomocy

■ robić jak najlepszy użytek z funduszy otrzymanych od 
rządu Australii

■ ciągle ulepszać swoje usługi

■ mieć plan swojej działalności, aby jak najlepiej 
zarządzać biurem usług

■ pokazać ci plan działalności, jeżeli sobie tego zażyczysz.

Twoje biuro powinno słuchać tego, co ty i inni użytkownicy 
usług macie do powiedzenia.

Pracownicy twojego biura powinni stosować się do tego, co 
mówisz, aby ulepszyć swoje usługi.
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Standard 9 Warunki zatrudnienia

Twoje prawo do sprawiedliwych 
stawek oraz warunków

W dniu wypłaty Ben dostaje sprawiedliwą wypłatę.

Osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same 
uprawnienia w pracy jak inni.

Masz prawo do sprawiedliwych warunków 
zatrudnienia, tak samo jak osoba całkowicie sprawna.

Co to są warunki zatrudnienia?
Do warunków zatrudnienia zaliczają się:
■ stawki płacy  ■   urlop chorobowy
■ zapłata za urlop wypoczynkowy ■   bezpieczeństwo.

Kiedy podejmujesz nową pracę, twoje biuro usług musi ci 
wytłumaczyć
■ twoje warunki zatrudnienia
■ w jaki sposób wyliczane są twoje zarobki.

Kiedy udajesz się do swojego biura usług, możesz mieć ze sobą 
osobę udzielającą ci wsparcia lub występującą w twoim imieniu.

Możesz dowiedzieć się więcej o sprawiedliwych stawkach 
płac z następującej broszury:
Fact Sheet: Award Based Wages  
(Szczegółowe informacje: uzgodnione stawki płac)

?
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Standard 10   Szkolenie i wsparcie dla osób korzystających z usług

Nabycie odpowiednich umiejętności 
dla swojego zawodu

Mike uczy Lee i Gina nowych umiejętności 
potrzebnych do ich pracy w ogrodnictwie.

Dobre szkolenie i wsparcie oznacza, że będziesz posiadał 
umiejętności potrzebne do zdobycia pracy, która ci 
odpowiada.

Twoje biuro usług musi dać ci szkolenie, którego 
potrzebujesz

■ aby znaleźć pracę, która ci odpowiada

■ aby utrzymać pracę

■ aby nauczyć się jak wykonywać nowe obowiązki

■ aby uaktualniać swoje umiejętności.
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Standard 11 Nabór personelu, zatrudnienie i szkolenie

Posiadanie personelu, który wie  
w jaki sposób najlepiej ci pomóc

Justine ma dużo informacji na temat rodzajów prac 
najbardziej odpowiednich dla Nicka.

Twoje biuro usług powinno

■ wiedzieć, jakie umiejętności muszą mieć jego 
pracownicy, aby jak najlepiej mogli ci pomóc

■ znaleźć odpowiedni personel, który może ci jak 
najlepiej pomóc

■ zapewnić, aby jego pracownicy uaktualniali swoje 
umiejętności.
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Standard 12    Poszanowanie praw człowieka i ochrona przed przemocą i wykorzystywaniem

Bezpieczeństwo i szacunek

Dan z biura usług nakazuje koledze Johna z pracy, 
aby przestał się z niego naśmiewać.

Twoje biuro usług musi bronić twoich praw 

■ w pracy

■ podczas szkolenia.

Muszą zadbać o to, aby nikt nie mógł

■ skrzywdzić cię

■ odnosić się do ciebie w sposób, który ci nie odpowiada

■ nie okazywać ci szacunku, ponieważ jesteś 
niepełnosprawny.

Jeżeli zwrócisz się do swojego biura o pomoc, jego 
pracownicy muszą zrobić wszystko co możliwe, aby ci 
pomóc.
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1 Dostęp do usług Taka sama szansa dla 
wszystkich

2 Potrzeby indywidualne Otrzymanie pomocy 
odpowiedniej dla ciebie

3 Podejmowanie decyzji i 
wybór

Możliwość wyrażenia swojej 
opinii

4 Prywatność, szacunek i 
poufność

Poszanowanie twojej 
prywatności

5 Udział i włączenie Branie udziału w życiu 
społeczności

6 Poczucie wartości Spełnianie ważnej roli w 
społeczności

7 Zażalenia i spory Skuteczne rozpatrywanie 
zażaleń 

8 Zarządzanie biurem 
usług

Właściwe zarządzanie biurem 
usług

9 Warunki zatrudnienia Twoje prawo do sprawiedliwych 
stawek oraz warunków

10
Szkolenie i wsparcie dla 
osób korzystających z 
usług

Nabycie odpowiednich 
umiejętności dla swojego 
zawodu

11 Nabór personelu, 
zatrudnienie i szkolenie

Posiadanie personelu, który wie, 
w jaki sposób najlepiej ci pomóc

12
Poszanowanie praw 
człowieka i ochrona 
przed przemocą i 
wykorzystywaniem 

Bezpieczeństwo i szacunek

Skrócona lista 12 standardów
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Jeżeli nie mówisz po angielsku 
Telefoniczne Biuro Tłumaczy (TIS) 131 450

Jeżeli potrzebujesz pomocy, aby zrozumieć tę broszurę
Consumer Training and Support Agency  
(Biuro szkolenia i wsparcia dla konsumenta) 

NSW i ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD i NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

POMOC

Jeżeli pracownik twojego biura 
lub ktoś w pracy krzywdzi cię
Disability Services Abuse and  
Neglect Hotline (gorąca linia usług  
dla osób niepełnosprawnych do  
spraw przemocy, wykorzystywania  
i zaniedbywania)

Pomiędzy 8-mą rano a 8-mą wieczorem, 
7 dni w tygodniu

1800 880 052  
Rozmowa bezpłatna  

1800 301 130  
TTY (rozmowa bezpłatna)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service (dostęp do 
sieci telefonicznej poprzez TTY lub modem)

02 9318 1372 
Fax

Jeżeli masz 
zażalenie
CRRS - Complaint 
Resolution and Referrals 
Service (Biuro zajmujące 
się rozstrzyganiem zażaleń  
i skierowaniami)

1800 880 052  
Rozmowa bezpłatna  

1800 301 130  
TTY (rozmowa bezpłatna)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service  
(dostęp do sieci telefonicznej 
poprzez TTY lub modem) 

02 9318 1372 
Fax
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