
Інформація та корисні поради щодо виборів Представникiв розміщено також на нашому порталі для 
роботодавців за адресою: www.bih.de

«Справедлива сфера праці – 
це різноманітні можливості 
для всіх. Я активно виступаю 
за таку справедливість».

Andrea Bernt 
Landratsamt Böblingen

www.bih.de/integrationsaemter/zb-magazin 

Ви вже знаєте про наш цифровий журнал 
ZB Behinderung und Beruf?



Які завдання мають представники працівників із 
тяжкими формами інвалідності?
Представники працівників iз важкими формами інвалідності (далі – 
«Представники»), або «довіренi особи», виконують дуже важливу роботу: 
вони представляють інтереси працівників iз важкими формами інвалідності 
та інтереси прирівняних до них осіб.

Основні завдання Представникiв:
•  сприяють інтеграції людей із важкими формами інвалідності у трудове 

життя;
• допомагають таким людям i дiями, i консультаціями;
•  стежать за дотриманням законів i підзаконних актів, що діють на користь 

людей iз важкими формами інвалідності;
•  негайно долучаються пiд час виникнення проблем, пропонують 

можливість поговорити і надати цінну практичну допомогу.
• 
Представники – це неоплачувана робота (протягом робочого дня). У зв‘язку 
з цим роботодавець не має права урізати зарплату.

Хто обирає Представникiв?
Право голосу є у всіх зайнятих на підприємстві працівників iз тяжкими 
формами інвалідності та прирівняних до них осіб. Право обирати 
Представникiв мають також тимчасові працівники. 

Восени 2022 року повиннi вiдбутися чергові вибори представникiв працівників 
із тяжкими формами інвалідності. Наводимо відповіді на найважливіші питання 
щодо цiєї теми.
«Довірені особи несуть велику відповідальність і можуть зробити багато корисного 
у сфері праці». Тімо Віссель (Timo Wissel), керівник відділу семінарів, зв‘язків із громадськістю, 
дослідницьких проектів, Регіональне відомство у справах інтеграції інвалідів, м. Кельн

Хто може бути обраний 
Представниками?
Представниками можуть бути обранi будь-якi (не лише тимчасовi) 
працівники, яким на день виборів виповнилося 18 років і якi працюють 
на підприємстві понад 6 місяців. Наявність у кандидатiв важкої форми 
інвалідності не є обов‘язковою умовою. Німецьке громадянство також не є 
обов´язковим.

Коли та як обирають Представникiв?
Регулярні вибори проводять кожні чотири роки у період з 1  жовтня по 30 
листопада. На підприємстві, на якому працює менше 50 осіб із правом 
голосу, новi Представники обираються на виборних зборах. Усі працівники 
з важкими формами інвалідності та прирівняні до них особи можуть (в 
робочий час) взяти участь у виборних зборах. Якщо на підприємстві 50 
або більше працівників мають право голосу, вибори проводять у письмовій 
формі на виборчій дільниці або заочним голосуванням.

Що я маю зробити, якщо хочу обиратися?
На виборних зборах ваша кандидатура може бути запропонована будь-якою 
особою з правом голосу або особисто вами. Для підприємств, на яких 50 або 
більше працівників мають право голосу, діє таке правило: ваша кандидатура 
має бути представлена до виборчої комісії особами з правом голосу. Для 
цього вам знадобиться підтримка – підписи 5% осіб із правом голосу, але не 
менше трьох підписів.

За додатковою інформацією ви можете звернутися до компетентного відомства з інтеграції 
(Integrationsamt) або з інклюзії (Inklusionsamt). Безкоштовні інформаційні матеріали розміщені 
за адресою    www.bih.de > у розділі Medien und Publikationen (Медіа та публікації)

5 запитань та відповідей ...
про вибори представникiв працівників із 
тяжкими формами 

Вибори представникiв працівників із тяжкими формами інвалідностіКОРОТКО ТА ЗРОЗУМIЛО
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