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Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

Pierwsza część poradnika zawiera krótką infor- 

mację na temat Fundacji Pomocy Matematykom  

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w ramach  

której jest realizowany projekt Centrum Usług Doradczych 

dla Osób Niepełnosprawnych (CUD). W dalszej części 

publikacji postanowiliśmy przybliżyć główne rodzaje  

niepełnosprawności, z jakimi spotykamy się w naszej 

codziennej pracy – szczególnie w kontekście możliwości 

zawodowych osób z poszczególnymi rodzajami nie- 

pełnosprawności. Następnie opisujemy główne założenia 

projektu CUD, rodzaje oferowanej pomocy, etapy wspar- 

cia oraz standard pierwszej konsultacji doradczej z do- 

radcą zawodowym. Prezentujemy również analizę 

statystyczną danych uzyskanych w wyniku ewaluacji 

projektu CUD na przestrzeni jego realizacji, stanowiącą 

ocenę efektywności działania Centrum. Dodatkowo, 

aby przybliżyć specyfikę problemów naszych Klientów, 

postanowiliśmy zamieścić w poradniku sylwetki kilku  

z nich oraz przebieg udzielonej im pomocy. W rozdziale 

znajdują się artykuły z obszaru aktywizacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych, autorstwa doradców 

pracujących w projekcie CUD, które pojawiały się w cyklicz- 

nie wydawanym Newsletterze.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tej publi- 

kacji pomogą Państwu efektywnie aktywizować 

osoby niepełnosprawne. Liczymy na to, iż poradnik 

przyczyni się do polepszenia i upowszechnienia wizerun- 

ku osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych  

i kompetentnych pracowników na otwartym rynku pracy.

Zespół projektu Centrum Usług Doradczych  

dla Osób Niepełnosprawnych

Wstęp
Niniejszą publikację kierujemy do pracowników instytucji oraz organizacji, które 
wspierają osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Poradnik został stworzony na bazie 
doświadczeń projektu Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych, 
realizowanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.
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Informacje o Fundacji
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (www.idn.org.pl/fpmiinr) 

powstała w 1990 roku z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków Polskiej Akademii Nauk 

przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Działa na rzecz aktywizacji zawodowej  

i społecznej oraz edukacji osób niepełnosprawnych w wielowymiarowy i kompleksowy sposób  

– od organizacji szkoleń, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia i jego monitoring. Od 2004 roku Fun-

dacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Celem  nadrzędnym wszystkich działań reali-

zowanych w Fundacji jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości ekonomicznego  

usamodzielnienia się, społecznej akceptacji i samorealizacji oraz wpłynięcie na zmianę postrzegania osób 

niepełnosprawnych – nie jako „beneficjentów pomocy społecznej” ale jako „potencjału osobowego”.

W ramach Fundacji Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
prowadzone jest Centrum Edukacji i Aktywi- 
zacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, 
którego oferta obejmuje:

  Szkolenia i warsztaty (www.idn.org.pl/warsztaty).  
Osoby niepełnosprawne mają możliwość podniesienia umie- 

jętności IT poprzez uczestniczenie w zajęciach z zakresu podsta- 

wowej, zaawansowanej i specjalistycznej wiedzy, dotyczącej 

obsługi komputera i Internetu (m.in. kursy tworzenia stron www,  

administrowania bazami danych, obsługi programów biurowych  

oraz szkolenia przygotowujące do zdobycia Europejskiego 
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Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL). Osoby 

niepełnosprawne mają również możliwość uczestnicze-

nia w modułowych warsztatach psychoedukacyjnych, 

obejmujących m.in. tematy takie jak: asertywność, komu-

nikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz zajęciach  

z zakresu rynku pracy, prawa pracy i rehabilitacji.

   Pośrednictwo pracy (www.biurokarier.idn.org.pl).  
Biuro pośrednictwa oferuje osobom niepełnosprawnym 

pomoc w znalezieniu pracy, współpracuje z pracodawcami  

i pomaga im prowadzić rekrutację. Biuro prowadzi również 

Internetowy Serwis Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, 

dzięki któremu osoby niepełnosprawne mogą znaleźć 

oferty pracy, a pracodawcy w łatwy sposób zamieścić 

ogłoszenie o pracę.

   Doradztwo (www.cud.idn.org.pl).  
W Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnospraw- 

nych świadczone są usługi bezpłatnych konsultacji 

stacjonarnych i zdalnych (telefonicznych, mailowych) 

z zakresu doradztwa zawodowego, prawnego i psycho-

logicznego dla osób niepełnosprawnych, poszukujących 

swojego miejsca na rynku pracy. Centrum Usług Do-

radczych pomaga osobom z terenu całej Polski.

W Fundacji realizowane są również projekty:

   EdukON on-line (www.edukon.pl).  
Zakłada stworzenie pakietu programów szkoleniowych 

blended learning z zakresu: obsługi programów kompute-

rowych (graficznych i biurowych, w tym przygotowanie 

do zdawania egzaminu ECDL), wspomagania rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, promocji zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych oraz wykorzystania narzędzi 

informatycznych i Internetu w małej firmie. Opracowany 

zostanie również program kształcenia – Dwuletnie Stu-

dium Projektowania Graficznego i Multimediów.

   Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach  
(www.edukacjaonline.pl).  
Celem projektu jest stworzenie na terenie całego kraju 

379 współpracujących ze sobą centrów kształcenia na 

odległość zlokalizowanych na wsiach. Centra zostaną 

wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i specjalis- 

tyczny, pozwalający osobom niepełnosprawnym na 

pracę z komputerem. W ramach swojej działalności Cen-

tra będą prowadziły bezpłatne szkolenia e-learningowe 

m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, 

szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
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Osoba z niepełnosprawnością 
– czyli kto?

1.
Definicje niepełnosprawności

Podstawowy problem w określeniu, kto jest, a kto nie jest  

osobą niepełnosprawną stanowi fakt, iż grupa ta jest 

wewnętrznie niejednolita, złożona i liczna. W zależności  

od przyjętego kryterium, istnieją różne definicje osoby  

niepełnosprawnej. Kierując się definicją za Januszem Kirenko  

(Kirenko J.; Indywidualna i społeczna percepcja niepełno- 

sprawności; UMCS) na niepełnosprawność możemy spojrzeć  

z perspektywy biologicznej oraz prawnej.

Niepełnosprawność biologiczna to znaczne ograni- 

czenie sprawności fizycznej, psychicznej lub umysłowej, 

które trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemoż- 

liwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 

społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi. 

Niepełnosprawność prawna jest to stan, w którym 

osoba posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez 

organ do tego uprawniony. 

W Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełno- 

sprawnych jako obowiązującą przyjęto definicję 

niepełnosprawności określoną przez Ustawę z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta definiuje 

osoby niepełnosprawne jako „osoby, których stan fizyczny, 
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psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a 

w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawo-

dowej, jeżeli uzyskały odpowiednie orzeczenie”.

2.
Dane statystyczne dotyczące osób  
niepełnosprawnych

Według danych pochodzących z Narodowego 

Spisu Powszechnego z 2002 r. osoby niepełno- 

sprawne stanowią 14,3% ogółu społeczeństwa (5,457 

mln osób). W województwie mazowieckim ogólna liczba 

osób niepełnosprawnych wynosi 566 351, natomiast 

zarejestrowanych w PUP jest jedynie 5 912 (2,4% ogółu 

bezrobotnych w regionie) z nich.

Osoby niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji  

zawodowo-ekonomicznej pogłębianej przez ograniczone 

możliwości zmiany pozycji na rynku pracy, m.in. ze  

względu na niewielkie możliwości uzupełnienia wykształ- 

cenia, brak umiejętności w zakresie sprawnego poruszania  

się po rynku pracy a także trudności w uzyskaniu  

dostępu do bezpłatnych i kompleksowych porad. 

Przedstawione poniżej dane statystyczne (źródło: 

GUS BAEL za 2006 r., Rynek Pracy Województwa 

Mazowieckiego w I półroczu 2007 r.), pokazują różnice 

pomiędzy grupą osób niepełnosprawnych a resztą 

społeczeństwa, które dotyczą w szczególności:

   wykształcenia:  
Z powodu utrudnionego, a często niemożliwego  

dostępu do edukacji, poziom wykształcenia osób 

niepełnosprawnych odbiega znacznie od poziomu 

wykształcenia ogółu społeczeństwa. Wśród osób 

sprawnych blisko 14% posiada wykształcenie wyższe, 

natomiast wśród osób z niepełnosprawnością  

współczynnik ten jest niemal trzykrotnie niższy i wyno- 

si 5,5%. Wykształcenie osób w wieku produkcyj- 

nym posiadających orzeczenie jest w większości  

poniżej średniego (68,4 % osób deklaruje wykształ- 

cenie zawodowe, gimnazjalne, podstawowe.) W wo- 

jewództwie mazowieckim, spośród zarejestrowanych  

w PUP, jedynie 2,9% osób z niepełnosprawnością 

legitymuje się wykształ-ceniem wyższym.

Według danych 

pochodzących  

z Narodowego Spisu 

Powszechnego  

z 2002 r. osoby 

niepełnosprawne 

stanowią 14,3%  

ogółu społeczeństwa 

(5,457 mln osób). 

W województwie  

mazowieckim 

ogólna liczba osób 

niepełnosprawnych  

wynosi 566 351  

natomiast zarejes- 

trowanych w PUP  

jest jedynie 5 912  

(2,4% ogółu bezro- 

botnych w regio- 

nie)  z nich.
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   samodzielności ekonomicznej:  
Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych 

(84%) utrzymuje się głównie ze świadczeń społecznych 

(rent, emerytur i zasiłków), zaś kolejne 8% pozostaje 

całkowicie na utrzymaniu innych osób. Jedynie dla 8% 

tej populacji, główne źródło utrzymania stanowi praca 

(dla porównania, w krajach UE aktywnych zawodowo 

pozostaje 40% osób niepełnosprawnych). 

   aktywności zawodowej:  
Wskaźnik zatrudnienia pokazuje ogromne różnice 

pomiędzy porównywanymi grupami: wśród osób 

sprawnych współczynnik wynosi 63,8%, a w grupie 

niepełnosprawnych jedynie 18,2%. Statystyki dotyczące 

aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

są również niepokojące – współczynnik aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych wynosił 22,1% 

– co oznacza, że jedynie co piąty niepełnosprawny 

był aktywny zawodowo (dla porównania wskaźnik 

aktywności osób sprawnych wynosi 74,2%).

Znaczący wpływ na istotnie niższą aktywność zawo- 

dową osób niepełnosprawnych, w porównaniu  

z resztą społeczeństwa, mają funkcjonujące stereotypy 

dotyczące niepełnosprawnych. Wizerunek tychże osób,  

jako jednostek niezdolnych do pracy zarobkowej powoduje,  

że niepełnosprawni z reguły nie mają szansy na zaistnienie 

na rynku pracy. Dlatego też, niepełnosprawni często są 

pozbawieni doświadczenia zawodowego, a w efekcie 

prezentują małą wiarę we własne możliwości oraz zaniżoną 

samoocenę. Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne, 

pozostając przez wiele lat biernymi zawodowo, nie posiadają  

podstawowej wiedzy na temat mechanizmów współ- 

czesnego rynku pracy, co powoduje, że obawiają się 

kontaktów z potencjalnym pracodawcą oraz nie potrafią 

właściwie się zaprezentować.

Powyższa analiza, ukazująca wielość przyczyn bierności 

zawodowej osób niepełnosprawnych, świadczy o zapo- 

trzebowaniu tej grupy na kompleksowe usługi, wspierające  

proces aktywizacji zawodowej i umożliwiające wejście  

na rynek pracy. 
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3.
Orzecznictwo dotyczące niepełnospraw-
ności

Niepełnosprawność jest orzekana przez różne instytucje  

i dla różnych celów. Istnieją stopnie niepełnosprawności,  

grupy inwalidzkie oraz opisowe określenia niepełnospraw- 

ności, stosowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

(KRUS). Poniżej przedstawiono wszystkie rodzaje orzecznictwa. 

obowiązujace w Polsce. 

3.1. Orzecznictwo pozarentowe wydawane 
przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności

Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

orzekają niepełnosprawność osób dorosłych i dzieci dla  

celów pozarentowych, przyznając im jeden z następują- 

cych stopni niepełnosprawności:

   znaczny – do niego zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo 

zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej  

i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub  

długotrwałej opieki i pomocy innych osób, w związku  

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Niezdolność  

do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności  

organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie 

– bez pomocy innych osób – podstawowych potrzeb 

życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoob- 

sługę, poruszanie się i komunikację.

   umiarkowany – do niego zalicza się osobę z naru- 

szoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo 

zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy 

innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

   lekki – do niego zalicza się osobę o naruszonej spraw- 

ności organizmu, powodującej w sposób istotny obni- 

żenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu 

do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwali- 

fikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną 

i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról 

społecznych dające się kompensować przy pomocy 

wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze lub środki techniczne.
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Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności osoby, o której mowa w pkt. 

powyżej, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej 

osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków 

pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej 

opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu 

przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej.

3.2. Orzecznictwo pozarentowe wydawane 
przez Komisje Inwalidztwa i Zatrudnienia

Orzeczenia Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia były 

wydawane do 1998 r. Nadal są aktualne i obowiązują,  

jeśli zostały wydane na okres stały. Osoby niepełno- 

sprawne KIZ-y zaliczały do jednej z trzech grup:

   I grupa – jest równoznaczna ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności

   II grupa – jest równoznaczna z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności

   III grupa – jest równoznaczna z lekkim stopniem 

niepełnosprawności.

3.3. Orzecznictwo rentowe wydawane przez 
Zakłady Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

W celu ustalenia prawa do renty lekarz orzecznik ZUS 

może orzec:

   całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność 
do samodzielnej egzystencji – traktowane 

jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności

   całkowitą niezdolność do pracy – traktowane 

jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności

   częściową niezdolność do pracy oraz celowość 
przekwalifikowania  – traktowane jest na równi  

z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Osoby posiadające jedno z ww. orzeczeń mogą 

pracować – warunkiem jest uzyskanie zaświadczenia  

od lekarza medycyny pracy.

Zaliczenie do znacz- 

nego albo umiar- 

kowanego stopnia 

niepełnosprawności 

osoby, o której mowa 

w pkt. powyżej, nie 

wyklucza możliwości 

zatrudnienia tej 

osoby u pracodawcy 

nie zapewniającego 

warunków pracy 

chronionej (...).
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3.4. Orzecznictwo Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Lekarz orzecznik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego orzeka o stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym  

i uznaje je za niepełnosprawne, z tym że:

   osoby, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone  

do znacznego stopnia niepełnosprawności

   pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone  

do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z podziałem, jaki stosuje się w orzecznictwie 

o niepełnosprawności, wyróżnia się następujące kody 

schorzeń powodujących niepełnosprawność:

01 – U upośledzenie umysłowe

02 – P choroby psychiczne

03 – L  zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04 – O choroby narządu wzroku

05 – R upośledzenie narządu ruchu

06 – E epilepsja

07 – S  choroby układu oddechowego i krążenia

08 – T choroby układu pokarmowego

09 – M choroby układu moczowo – płciowego

10 – N choroby neurologiczne

11 – I  inne (w tym schorzenia: 

endokrynologiczne, metaboliczne, 

zaburzenia enzymatyczne, choroby 

zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 

choroby układu krwiotwórczego).

4.
Wybrane rodzaje niepełnosprawności

W niniejszym poradniku pragniemy przybliżyć 

niektóre, najczęściej występujące rodzaje nie-

pełnosprawności. Postaramy się w prosty sposób 

przedstawić główne problemy osób z poszczególnymi 

niesprawnościami – szczególnie w kontekście zatrud- 

nienia i możliwości wykonywania pracy.
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“

Wśród różnych typów niepełnosprawności można 

wyróżnić niepełnosprawność:

  sensoryczną

  ruchową

  zw. z zaburzeniami neurologicznymi

   zw. z przewlekłymi schorzeniami narządów 

wewnętrznych

  zw. z chorobami psychicznymi

  intelektualną (upośledzenie umysłowe)

  sprzężoną.

4.1. Niepełnosprawność sensoryczna (dotycząca 
uszkodzenia narządu zmysłowego)

Osoby z uszkodzonym narządem słuchu
Funkcjonowanie osób ze schorzeniem narządu słuchu 

zależy od stopnia jego uszkodzenia. Wyróżnia się trzy 

stopnie uszkodzenia słuchu: 

   w stopniu lekkim – osoba dotknięta takim 

uszkodzeniem może wypełniać wszystkie role 

społeczne bez większych przeszkód. Problemy  

tych osób związane z wyborem zawodu i zatrud- 

nieniem są niemal identyczne jak w przypadku osób  

o sprawnym słuchu.

   w stopniu umiarkowanym – osoby z takim 

uszkodzeniem słuchu często słyszą i rozumieją  

dźwięki mowy jedynie w korzystnych warunkach 

akustycznych przy pomocy aparatów słuchowych. 

Posługują się one mową jako podstawowym środkiem 

porozumiewania się, jednak często w ich mowie 

występują wady, wynikające z nieprawidłowej iden- 

tyfikacji dźwięków i naśladowaniu tych nieprawidłowo 

słyszanych dźwięków. 

Znaczący wpływ na istotnie niższą aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, w porównaniu z resztą społeczeństwa, mają funkcjonujące stereotypy dotyczące niepełnosprawnych. Wizerunek tychże osób, jako jednostek niezdolnych do pracy zarobkowej powoduje, że niepełnosprawni z reguły nie mają szansy na zaistnienie na rynku pracy.

“
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   w stopniu znacznym – uszkodzenie słuchu 

najczęściej uniemożliwia osobie rozumienie mowy 

nawet przy pomocy aparatów słuchowych.  

W przypadku gdy osoba nie jest w stanie porozu- 

miewać się za pomocą mowy, skomunikowanie 

się umożliwia język migowy bądź zastosowanie 

pomocy technicznych np. maili, komunikatorów 

internetowych, SMS-ów itp. 

Zatrudnianie osób z wadą słuchu w stopniu lekkim lub 

umiarkowanym na ogół nie stwarza istotnych proble- 

mów. Mogą się one jednak pojawić przy zatrudnieniu 

osób całkowicie niesłyszących, już na etapie przygoto- 

wania do zatrudnienia, np. w trakcie organizacji szkolenia  

zawodowego. Rozwiązaniem może być zatrudnienie  

tłumacza języka migowego. Często pomija się możliwość  

zatrudnienia osób ze schorzeniem słuchu na stanowis- 

kach pracy, na których słuch nie jest niezbędny. Niemal  

w każdym zawodzie można wskazać czynności, które  

nie wymagają sprawnego słuchu. Doskonałymi przykła- 

dami są: informatyk, grafik komputerowy, programista, 

księgowa lub kadrowa.

Osoby z uszkodzonym narządem wzroku

Aby osoba niewidoma lub słabowidząca mogła efek- 

tywnie pracować, ważne jest przystosowanie dla niej 

miejsca pracy. Szczególnie istotne jest, aby dostoso- 

wanie minimalizowało ryzyko wypadków i urazów, 

umożliwiając jednocześnie samodzielność i sprawną 

komunikację oraz zdobywanie informacji drogą 

wielozmysłową, ze szczególnym uwzględnieniem 

zmysłu dotyku i słuchu. Do najważniejszych elementów 

przystosowania miejsca pracy dla osoby z uszkodzonym  

narządem wzroku należą m.in. zagospodarowanie  

i oznaczenie powierzchni, dobór rodzaju umeblowania 

oraz akustyka wnętrz. Współczesna technika umożliwia 

niewidomym i słabowidzącym niezależny dostęp do 

pisanej informacji i samodzielne przygotowywanie oraz  

dokonywanie korekt tekstów. Dzięki udogodnieniom  

technicznym (np. oprogramowaniu powiększającemu, 

udźwiękawiającemu) osoby z taką niepełnosprawnością 

mogą pracować na wielu stanowiskach pracy i wyko- 

nywać czynności zawodowe tak samo dobrze jak 

osoby widzące.
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4.2. Niepełnosprawność ruchowa

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu wymagają zastosowania 

pomocy technicznych np. balkonika, laski czy wózka inwa- 

lidzkiego umożliwiających im poruszanie się. W zależności 

od stopnia i rodzaju dysfunkcji ruchowej, niezbędne są róż- 

nego rodzaju dostosowania w miejscu pracy. W przyjaznym, 

dostosowanym architektonicznie otoczeniu osoby z niepeł- 

nosprawnością ruchową funkcjonują jako pracownicy zna- 

komicie. W tej grupie niepełnosprawnych spory odsetek 

stanowią osoby, których niepełnosprawność pojawiła się  

w wieku dorosłym (na skutek wypadku bądź choroby), a więc  

zdążyły zdobyć wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

jeszcze jako w pełni sprawni ludzie.Zdarza się, że proces 

rehabilitacyjny nie zapewnia szybkiego i bezproblemowego 

powrotu do normalnego życia. Wówczas konieczne są de- 

cyzje o uzupełnieniu, podwyższeniu dotychczasowych 

kwalifikacji, zmianie zawodu czy tez wyborze zupełnie 

nowej ścieżki kariery.

Osoby po przebytej amputacji kończyn
Przyczyny amputacji kończyn mogą być bardzo różne,  

ale do najczęstszych zaliczamy:

   wypadki (komunikacyjne i przemysłowe)

   zmiany nowotworowe

   schorzenia obwodowych naczyń krwionośnych.

Amputacja kończyn zmienia radykalnie dotychczasowe 

życie osoby, która została jej poddana. Aby powrócić do 

aktywności osoby po przebytej amputacji muszą przejść 

długą i kompleksową rehabilitację, która polega na:

   leczeniu usprawniającym przed zaprotezowaniem

   dopasowaniu protezy

   usprawnieniu po zaprotezowaniu.

Powrót na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia dostoso- 

wanego do możliwości osoby, może znacznie usprawnić 

proces rehabilitacyjny i adaptację do nowej sytuacji.

Osoby z uszkodzonym kręgosłupem
W Polsce ok. 500 osób rocznie ulega urazowi rdzenia 

kręgowego. Takie wydarzenie jest z pewnością punktem 

zwrotnym w życiu człowieka. Jednak w większości 

przypadków osoba taka – po krótszym lub dłuższym 
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procesie adaptacyjnym do nowej sytuacji życiowej 

– może nadal normalnie żyć i wydajnie pracować.

Wyróżniamy następujące rodzaje uszkodzeń kręgosłupa:

   Tetraplegia – uszkodzenie całkowite rdzenia 

w odcinku szyjnym, skutkuje porażeniem 

czterokończynowym. Osoby z takim porażeniem 

poruszają się na wózku inwalidzkim.

   Paraplegia – uszkodzenie całkowite rdzenia  

w części piersiowej i niższych. Jest to porażenie 

dwukończynowe (niedowład nóg).

   Uszkodzenie całkowite rdzenia kręgowego 
– brak czucia powierzchniowego i głębokiego, brak 

funkcji dowolnych mięśni na poziomach, gdzie  

uległy zniszczeniu segmenty mięśniowe.

   Uszkodzenia częściowe rdzenia kręgowego 

– dają niejednolity obraz upośledzenia funkcji 

neurologicznych, w zależności od wysokości 

uszkodzenia i głębokości. 

Uszkodzenie rdzenia kręgowego nie jest przeszkodą  

w realizacji zawodowej osób z tym rodzajem niesprawności. 

Potrzebują one jednak odpowiedniego dostosowania 

architektonicznego miejsca pracy, wyposażenia w podjazdy, 

windy czy wystarczająco obszernych pomieszczeń i ciągów 

komunikacyjnych aby móc swobodnie się poruszać.

Osoby z chorobami reumatycznymi
Choroby reumatyczne dotyczą około 5 mln Polaków. 

Przyczyny tego schorzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione 

– często upatruje się ich w cechach osobniczych, 

czynnikach środowiskowych oraz tzw. czynnikach 

zapalnych. Wśród chorób reumatycznych wyróżniamy:

   reumatoidalne zapalenie stawów

   zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Wynikają one z zaburzeń funkcjonowania układu 

immunologicznego. Charakterystyczne są okresy 

zaostrzeń i remisji oraz zmiany kostne, które mają 

charakter nieodwracalny. Choroba ma charakter 

postępujący i towarzyszy jej ból.
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Choroby reumatyczne mogą powodować trudności  

w samoobsłudze, prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

poruszaniu się. Wiele osób cierpiących na te schorzenia 

może pracować pod warunkiem, że nie będzie to praca 

wymagająca długiego siedzenia w tej samej pozycji oraz  

w wilgotnym otoczeniu. Przy zesztywniającym zapaleniu 

stawów kręgosłupa należy szczególnie dbać o staw biodrowy  

i barkowy, dlatego wskazana jest praca z przewagą 

pozycji wyprostowanej, stojącej, chyba że stanowisko 

wyposażone zostanie w specjalny fotel (zapobiegający 

narastaniu przykurczy). Dysfunkcje układu stawowego 

wywołują u osób nimi dotkniętych stan znużenia  

i wyczerpania fizycznego towarzyszący bólowi i stale 

pogarszającej się sprawności ruchowej. Osoba z tego typu 

dysfunkcją nigdy nie jest „po urazie” czy „po chorobie”,  

ale zmierza ku częściowej lub całkowitej niepełnospraw- 

ności. Pełna ocena możliwości zawodowych osób 

z dysfunkcją układu stawowego jest bardzo trudna, 

gdyż ich stan zdrowia oraz możliwości ulegają ciągłym 

zmianom. Możliwość wydajnej pracy może zależeć  

od samopoczucia w danym dniu.

4.3.  Niepełnosprawność związana  
z zaburzeniami neurologicznymi

Padaczka (epilepsja)
W Polsce jest około 200 tys. osób chorych na padaczkę. 

Epilepsja może występować samoistnie, choć z reguły 

jest następstwem urazów czaszkowo-mózgowych. Może 

być też wynikiem rozwijającego się w mózgu procesu 

chorobowego np. guza nowotworowego lub zapalenia  

opon mózgowych. Głównym i najbardziej widocznym 

objawem padaczki jest tzw. napad padaczkowy.  

W zależności od rodzaju epilepsji, atak może wyglądać 

inaczej a czas jego trwania oraz częstotliwość wystę- 

powania może być różny. W trakcie napadu może 

wystąpić utrata świadomości osoby chorej, drgawki, 

niekontrolowane otwarcie oczu i ust, ślinotok lub 

bezwiedne oddanie moczu. Po takim napadzie osoba 

chora na padaczkę z reguły zapada w sen. W niektórych 

rodzajach padaczki, atak może mieć charakter jedynie 

chwilowego „wyłączenia” świadomości, bez utraty 

przytomności i drgawek. Wokół epilepsji narosło wiele 

Możliwości  

zawodowe osoby 

chorej na epilepsję  

są w głównej  

mierze uzależnione 

od częstotliwości  

i rodzaju napadów, 

podawanych  

leków oraz jej stanu 

psychicznego.
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mitów i stereotypów. Objawy tego schorzenia wywołują 

lęk w otoczeniu chorego, zwłaszcza u osób, które  

z podobnymi symptomami jeszcze nigdy się nie zetknęły. 

Dlatego warto wiedzieć, jakie są zewnętrzne objawy 

napadu padaczkowego oraz w jaki sposób powinna się 

zachować osoba będąca świadkiem takiego wydarzenia. 

Możliwości zawodowe osoby chorej na epilepsję są  

w głównej mierze uzależnione od częstotliwości i rodzaju  

napadów, podawanych leków oraz jej stanu psychicznego.

Stwardnienie rozsiane (SM)
Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą postępującą, 

w której występują naprzemiennie okresy zaostrzenia 

choroby (rzuty) oraz okresy remisji. Schorzenie charak- 

teryzuje się uszkodzeniem substancji, która osłania 

włókna nerwowe. W Polsce na stwardnienie rozsiane 

choruje około 60 tys. osób. Zachorowania występują  

w wieku 20 - 40 lat.

Do głównych objawów należy:

   zapalenie nerwu wzrokowego

   objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego

   zaburzenia ruchowe

   zaburzenia czuciowe

   zaburzenia zwieraczy

   objawy mózgowe – zaburzenia równowagi, 

koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy i wzroku.

Możliwości realizacji życia zawodowego osób ze stwar- 

dnieniem rozsianym zależne są od indywidualnej kondycji 

danej osoby oraz od stopnia zaawansowania choroby.

Udary mózgu 
Udary z reguły dotyczą osób po 50 – tym roku życia. 

Podczas wystąpienia udaru dochodzi do uszkodzenia 

bądź obumarcia pewnych partii mózgu. Powoduje 

to masywne objawy neurologiczne – niedowłady 

połowiczne i zaburzenia mowy (afazje). Podczas 

prawidłowej rehabilitacji cześć objawów ulega cofnięciu. 

Możliwość podjęcia pracy przez osobę po przebytym 

udarze mózgu, jak również sposób ewentualnego 

dostosowania stanowiska pracy, zależy od indywidualnej 

sytuacji zdrowotnej osoby dotkniętej tym schorzeniem.

U większości chorych pozostają deficyty w postaci 

różnego stopnia ubytków:
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   ruchowych (zaburzenia sprawności manualnej, 

równowagi, chodu)

   intelektualnych (gorsza pamięć, zaburzenia uwagi, 

męczliwość)

   emocjonalnych (niestabilność emocjonalna, 

drażliwość, stany depresyjne)

   zaburzeń mowy (różne afazje).

Urazy głowy
Przyczyną urazów głowy są najczęściej wypadki drogowe. 

Następstwami tych urazów mogą być:

   padaczka pourazowa

   pourazowe zespoły neurologiczne (uszkodzenie 

nerwów czaszkowych lub niedowłady)

   różne dolegliwości pourazowe (bóle i zawroty 

głowy, męczliwość, znużenie, drażliwość, osłabienie 

pamięci, labilność emocjonalna, zaburzenia snu)

   obniżenie sprawności intelektualnej oraz zmiany 
osobowościowe (nieopanowanie, wulgarność, brak 

zahamowań).

Zdolność do podjęcia pracy przez osoby po przebytych 

urazach głowy – podobnie jak w przypadku pozostałych 

zaburzeń neurologicznych – jest sprawą indywidualną  

i zależy od stanu zdrowia danej osoby.

Przepuklina oponowo – rdzeniowa
Przepuklina oponowo – rdzeniowa jest zaburzeniem 

zamknięcia kanału kręgowego. Rozróżniamy przepukliny 

okolicy szyjnej, piersiowej, lędźwiowej i krzyżowej. Jest 

to złożona, wielosegmentowa wada dotycząca rdzenia 

kręgowego, wychodzących z niego nerwów rdzeniowych 

i osłon kostnych rdzenia tj. kręgów kręgosłupa, może ona 

także łączyć się z ubytkami skóry. Wadzie tej towarzyszą 

zaburzenia czucia oraz niedowład ciała poniżej występo- 

wania przepukliny. W 80 % przypadków wadzie rdzenia 

kręgowego towarzyszy wodogłowie, związane z zaburzo-

nym krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego. W takiej 

sytuacji wstawiana jest do komór mózgu specjalna 

zastawka, która umożliwia odprowadzanie nadmiaru płynu  

mózgowo-rdzeniowego do otrzewnej. Dzięki temu mózg  

dziecka może rozwijać się prawidłowo. Konsekwencją 

tego schorzenia w wieku dorosłym jest często konieczność  

poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego lub kul 
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ortopedycznych. Aktywność zawodowa dorosłych osób 

po przebytej przepuklinie oponowo-rdzeniowej zależy  

od indywidualnego stanu zdrowia. Jednakże w większości 

przypadków mogą one bez przeszkód realizować się jako 

kompetentni pracownicy, po dostosowaniu miejsca  

i charakteru pracy do ich możliwości.

Zanik mięśni (dystrofia mięśniowa)
Dystrofia mięśniowa jest pojęciem nadrzędnym dla dziedzicz- 

nych schorzeń związanych z rozpadem lub zwyrodnieniem 

mięśni poprzecznie prążkowanych. Zanik mięśni polega  

na zaburzeniach przemiany materii w komórkach mięśnio- 

wych, które wyrodnieją i rozpadają się, zostając zastąpione 

normalnie funkcjonującymi tkankami łącznymi i tłuszczowymi. 

Podstawową terapią tego schorzenia są ćwiczenia gimnas- 

tyczne, mające na celu utrzymanie i poprawę przepływu 

krwi, utrzymanie i wzmocnienie istniejących jeszcze mięśni,  

profilaktykę i likwidowanie przykurczy, utrzymanie wital- 

ności oraz profilaktykę i terapię zaburzeń oddechowych. 

Zanik mięśni wiąże się z problemami w poruszaniu się  

i koniecznością korzystania z wózka inwalidzkiego, dlatego 

osoba z tym schorzeniem potrzebuje szczególnych udo- 

godnień architektonicznych takich jak podjazd, winda  

czy szerokie drzwi.

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) zdefiniowano jako 

pojęcie zbiorcze (tzw. definicja "parasol"), obejmujące grupę 

niepostępujących, lecz o zmiennym obrazie klinicznym, 

zespołów ruchowych w następstwie uszkodzenia lub zabu- 

rzenia rozwojowego mózgu we wczesnym stadium jego 

rozwoju. W zależności od jego rodzaju, konsekwencją MPD 

w dorosłym życiu mogą być różnorodne ograniczenia ru- 

chowe, związane z koniecznością korzystania z kul lub wózka  

inwalidzkiego. Mogą też wystąpić problemy z utrzymaniem 

równowagi. Niekiedy u osób po mózgowym porażeniu 

dziecięcym pojawia się epilepsja. Możliwości zawodowe 

osób z dziecięcym porażeniem mózgowym są uzależnione 

od indywidualnej kondycji zdrowotnej, jednakże występo- 

wanie tego schorzenia samo w sobie w żaden sposób nie 

dyskwalifikuje osoby nim dotkniętej na rynku pracy.

4.4.  Niepełnosprawność związana  
z przewlekłymi schorzeniami narządów 
wewnętrznych

Przewlekłe schorzenia narządów wewnętrznych mogą 

prowadzić do ograniczenia sprawności a co za tym idzie 

możliwości zawodowych. Najczęściej mamy do czynienia z:
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   chorobami układu oddechowego

   chorobami układu krążenia.

Osoby z chorobami układu oddechowego
Do przewlekłych chorób układu oddechowego  

zaliczamy m. in.:

   przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) 
POChP rozpoznawana jest najczęściej u chorych  

na przewlekłe zapalenie oskrzeli, często współwystę- 

pujące z rozedmą płuc, na którą choruje około 10% 

ludzi mieszkających w Polsce. Mężczyźni są częściej 

hospitalizowani z jej powodu niż kobiety, a pracownicy 

fizyczni – kilkanaście razy częściej od umysłowych. 

Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu tej choroby  

są: palenie tytoniu, obciążające warunki pracy 

(zapylenie, wilgoć, chłód lub wysoka temperatura)  

i nawracające infekcje oddechowe.

   astmę oskrzelową 
Astma oskrzelowa jest chorobą częstą, występującą 

u około 2% ludności, o różnym nasileniu i przebiegu. 

W postaci łagodnej, nasilenie i częstość duszności 

ogranicza się do kilku dni w roku, a w postaci najcięż- 

szej daje uczucie stałej duszności. Niestety w następstwie  

jej intensywnego leczenia dochodzi do wtórnych 

uszkodzeń metabolicznych.

   pylice zawodowe 
Pylice zawodowe są spowodowane wdychaniem 

pyłów powstałych w środowisku pracy (np. u górników 

– węgla kamiennego, u spawaczy – krzemu i azbestu). 

W Polsce żyje ok. 3 mln ludzi z niewydolnością oddycha- 

nia tego typu. Wymagają oni pomocy dla zahamowania 

postępu choroby, do czego niezbędne jest zaprzestanie  

palenia tytoniu i zmiana środowiska pracy.

Wiele przewlekłych chorób płuc zaburza mechanizm 

prawidłowego oddychania, początkowo jedynie podczas 

wysiłku. Postęp choroby sprawia, że nieprawidłowa 

wymiana gazów występuje nawet w stanie spoczynku. 

Niesprawność oddechowa powoduje, że zapewnienie 

organizmowi prawidłowej wymiany gazów wymaga 

dużego wysiłku. Wysiłek oddechowy odczuwany przez 

chorego, nawet podczas niewielkiego natężenia pracy 

fizycznej, jest na tyle duży, że może być odbierany jako 

duszność zmuszająca do zaniechania lub zmniejszenia 

natężenia tej pracy. Z tego powodu osoby z chorobami 

układu oddechowego powinny wykonywać pracę 

dostosowaną do indywidualnej wydolności fizycznej.
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Osoby z chorobami układu krążenia
Choroby układu krążenia są jedną z największych bolączek 

wysoko rozwiniętych społeczeństw. Stresująca praca i inne  

współczesne wyzwania sprawiają, że na choroby tego rodzaju  

zapadają coraz młodsi ludzie, niezależnie od wykonywa- 

nego zawodu. Przy chorobach krążenia nie ma szczególnych  

– poza dużym stresem i wysiłkiem fizycznym – przeciwwska- 

zań do podjęcia pracy. Tak jak w wielu innych przypad- 

kach, najważniejszy jest dobór odpowiedniego stanowiska 

i systemu pracy oraz przystosowanie miejsca pracy, tak aby 

niesprawność nie miała większego wpływu na efektywność 

pracy niepełnosprawnego pracownika. Większość osób, 

które przeszły zawał serca – w miarę swoich możliwości 

zdrowotnych – stara się jak najdłużej zachować aktywność 

zawodową. Wykonywanie pracy jest dla nich nie tylko 

źródłem dochodu, ale również miernikiem przydatności 

społecznej i powrotu do zdrowia. Pomaga utrzymywać 

aktywność intelektualną oraz rozwijać kontakty z innymi 

ludźmi. Powrót do aktywności zawodowej, odpowiadającej 

możliwościom i aspiracjom, jest ważnym czynnikiem 

przeciwdziałającym niszczącym skutkom bierności 

i rezygnacji. Badania wykazują, że powrót do pracy 

osób po przebytym zawale serca jest determinowany 

następującymi czynnikami pozamedycznymi:

   sytuacja materialna – osoby, które są lepiej 

sytuowane, częściej korzystają z rent i emerytur

   sytuacja zdrowotna – im lepsze samopoczucie  

i pozytywna sugestia lekarza, tym częstszy i szybszy 

powrót chorego do pracy

   rodzaj wykonywanej pracy – im bardziej 

samodzielna i twórcza praca zawodowa, tym częściej 

osoby niepełnosprawne do niej wracają

   wiek – im osoba młodsza, tym częściej podejmuje  

po przebytej chorobie próbę powrotu do pracy

   ogólna sytuacja ekonomiczna i organizacja 
pracy – jeżeli wykonywana praca pozwala na realizację 

zamierzeń ekonomicznych rodziny i jest dobrze 

zorganizowana, tym chętniej chorzy do niej wracają

   wykształcenie – im wyższy poziom wykształcenia 

chorego, tym łatwiej jest mu wrócić do poprzedniej 

pracy i ją kontynuować

   rodzaj wykształcenia – częściej wracają do pracy  

osoby wykonujące czynności zawodowe nie wyma- 

gające wysiłku fizycznego, pomimo że z reguły wiążą 

się one z większym obciążeniem stresowym
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   status społeczny – częściej wracają do pracy osoby  

zajmujące wyższe stanowiska społeczne (np. dyrektorzy,  

twórcy, kierownicy, naukowcy), niż osoby o niższym 

statusie.

4.5. Niepełnosprawność związana z chorobami 
psychicznymi

W Polsce jest ok. 800 tys. osób zarejestrowanych w opiece  

psychiatrycznej, z tego: 30% stanowią osoby z psychozami  

(w tym 13 % ze schizofrenią), 8% z psychozami afektywnymi,  

52% z zaburzeniami nerwicowymi oraz 10% z innymi.  

Do podstawowych zaburzeń psychicznych należą:

Schizofrenia
Schizofrenia występuje u ok. 1% populacji. Choroba z reguły  

ujawnia się w młodym wieku, a jej przebieg jest przewlekły.  

Objawia się zakłóceniami myślenia, dezintegracją osobo- 

wości oraz obojętnością emocjonalną, a w konsekwencji 

nieadekwatnym do sytuacji zachowaniem. Pojawiają 

się objawy wytwórcze, czyli urojenia i omamy. W trakcie 

choroby występują remisje, czyli czasowe ustąpienia 

objawów. W takich okresach osoba chora może funkcjo- 

nować praktycznie jak zdrowy człowiek. Po paru latach 

leczenia przebieg choroby stabilizuje się.

Organiczne zburzenia psychiczne
Organiczne zaburzenia psychiczne związane są z orga- 

nicznymi zmianami w mózgu. Spośród zaburzeń można 

wyróżnić dwa ich rodzaje: o charakterze otępiennym 

(zaburzenia pamięci, koncentracji, orientacji, zdolności 

do uczenia się) oraz o charakterze emocjonalnym (brak 

kontroli emocji, zmienność emocjonalna).

Zaburzenia reaktywne
Zaburzenia reaktywne występują na skutek silnych 

przeżyć emocjonalnych. Są to objawy lękowe lub 

zaburzenia świadomości będące reakcją na określoną 

sytuację życiową (np. śmierć bliskiej osoby). Z reguły 

ustępują z upływem czasu.

Zaburzenia afektywne jednobiegunowe
Zaburzenia afektywne jednobiegunowe mają charakter 

depresji, w której głównymi objawami są:

  obniżenie nastroju

  obniżenie napędu psychoruchowego
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   zaburzenia rytmów biologicznych (szczególnie 

rytmu dobowego czuwania i snu, lepsze samopoczucie 

w godzinach popołudniowych i wieczornych niż 

porannych)

   duży poziom lęku (odczuwane silne napięcie bez 

racjonalnego powodu)

   zaburzenia myślenia (przekonanie o swojej małej 

wartości, zaniżona samoocena, często nieadekwatne 

poczucie winy).

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to na przemian 

występujące fazy depresji i manii. Do głównych objawów 

fazy maniakalnej należą:

   znaczne podwyższenie nastroju aż do 
wystąpienia euforii

   nadaktywność psychoruchowa (ruchliwość, 

gonitwa myśli, niemożność skupienia uwagi, słowotok)

   zaburzenia rytmów biologicznych (znaczne 

zmniejszenie długości snu, nasilenie objawów 

chorobowych w godzinach porannych i wieczornych)

   zaburzenia myślenia (zawyżona samoocena, 

czasem urojenia wielkościowe charakteryzujące  

się przekonaniem o nadprzeciętnych, nierealistycznych 

możliwościach i zdolnościach).

Większość osób z zaburzeniami psychicznymi pozostaje  

pod stałą opieką lekarzy, przyjmuje środki farmakologiczne,  

które pozwalają normalnie funkcjonować w społeczeństwie,  

a więc również pracować. Schorzenia psychiczne są częs- 

tym powodem odrzucenia społecznego i nietolerancji,  

co sprawia, że osoby nimi dotknięte są nieufne i zamknięte  

w sobie. Dla osób ze schorzeniami psychicznymi praca 

jest szczególnie ważna, stanowi formę rehabilitacji i umoż- 

liwia powrót do normalnego funkcjonowania. Wiele osób, 

które doświadczyły epizodów choroby psychicznej po okresie  

leczenia powraca do sposobu funkcjonowania sprzed  

choroby. W przypadku osób ze schorzeniami psychicznymi 

 niezwykle ważne jest przyjazne środowisko pracy 

– unikanie stresu i pracy pod presją czasu. 
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4.6.  Niepełnosprawność intelektualna 
(upośledzenie umysłowe)

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną odzna- 

czają się mniejszą niż przeciętna sprawnością 

umysłową. Charakteryzują się osłabioną zdolnością 

przystosowania do wymagań życia społecznego 

(zdolności przystosowawcze tych osób zależą od 

stopnia niepełnosprawności intelektualnej).

Wśród stopni niepełnosprawności intelektualnej 

wyróżnia:

   stopień lekki (iloraz inteligencji równy 50 – 70)

   stopień umiarkowany (iloraz inteligencji równy  

35 – 50)

   stopień znaczny (iloraz inteligencji równy 20 – 35)

   stopień głęboki (iloraz inteligencji równy 0 – 20).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim najczęściej rozpoznaje się i diagnozuje w wieku  

szkolnym. Charakteryzują się one obniżonym poziomem  

myślenia abstrakcyjnego, trudnościami z kontrolą 

zachowania, obniżonym samokrytycyzmem i odpo- 

wiedzialnością. U osób dorosłych procesy myślowe 

przebiegają na poziomie konkretnym. Przy odpowiedniej 

stymulacji i wsparciu potrafią normalnie funkcjonować 

w społeczeństwie, pracować na otwartym rynku pracy, 

zakładają rodziny. Z reguły wykonują prace bardzo 

proste, nie wymagające pełnej koncentracji, a ich zakres 

obowiązków powinien być jasno zdefiniowany. Osoby 

te czują się bezpiecznie tylko wtedy, gdy dokładnie 

wiedzą co mają robić, a czynności są powtarzalne. Proces 

wdrażania w pracę powinien być odpowiednio długi.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym przy odpowiedniej stymulacji środo- 

wiskowej stosowanej od najwcześniejszego dzieciństwa  

są w stanie nauczyć się czytać i pisać, a także samodzielnie  

wykonywać czynności higieniczne, prowadzić gospo- 

darstwo domowe, poruszać się w terenie (po uprzednio 

poznanych trasach), załatwiać proste sprawy, orientować 

się w czasie (kalendarz, zegar). Trudność sprawia im robie- 

nie zakupów (posługiwanie się pieniędzmi). Osoby takie 

mają rozwinięte potrzeby społeczne oraz interpersonalne. 

Mogą pracować w warsztatach terapii zajęciowej, gdzie  
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jest prowadzona przede wszystkim rehabilitacja społeczna.  

Czasem pracują też przy prostych pracach pomocniczych 

lub w warunkach pracy chronionej.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  

znacznym są w stanie nauczyć się czynności samoob- 

sługowych, porozumiewać się z otoczeniem za pomocą 

niewielkiego zasobu słów i prostych zwrotów. Uczą się 

przez naśladownictwo i powtarzanie, mają rozwiniętą 

potrzebę ekspresji. Przy odpowiedniej rehabilitacji mogą 

wykonywać proste prace w warunkach specjalnych.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokimi są całkowicie uzależnione od opiekunów. 

Często występują u nich schorzenia sprzężone (wady 

wzroku, słuchu, narządu ruchu i inne). Większość osób  

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim  

jest zdolna do utrzymywania kontaktu emocjonalnego  

z opiekunem, rozumienia prostych poleceń i wykonywa- 

nia prostych czynności samoobsługowych.

W ostatnich latach pojawił się w Polsce nowy instrument 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelek- 

tualnie – tzw. zatrudnienie wspomagane polegające na 

współpracy z asystentem, który pomaga w przystosowaniu  

się do nowego środowiska pracy oraz nabywaniu umiejęt- 

ności niezbędnych na danym stanowisku. Dzięki temu 

systemowi, osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością 

mogą znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
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4.7.  Osoby z niepełnosprawnością 
sprzężoną (dotknięte więcej niż jedną 
niepełnosprawnością)

W niepełnosprawności złożonej (sprzężonej) mogą wystąpić  

połączenia różnych, wymienionych już wcześniej niepełno- 

sprawności np. uszkodzenia narządu ruchu i zaburzenia 

psychiczne). Możliwości i ograniczenia zawodowe osób  

z niepełnosprawnością sprzężoną są zróżnicowane w zależ- 

ności od rodzaju i stopnia uszkodzenia poszczególnych 

narządów oraz wynikającego z niego ograniczenia 

sprawności organizmu.

Podsumowując niniejszy rozdział, chcielibyśmy zwrócić  

uwagę na wewnętrzną niejednolitość grupy osób niepełno- 

sprawnych wynikającą z różnorodnych czynników (doty- 

czących stanu zdrowia, poziomu wykształcenia, aktyw- 

ności zawodowej itp.), jak również złożoną sytuację 

zawodowo-ekonomiczną w jakiej znajdują się przedsta- 

wiciele tej grupy. Ze względu na trudności, z którymi 

borykają się osoby niepełnosprawne postanowiliśmy 

stworzyć miejsce, w którym każda osoba niepełnosprawna  

mogłaby w bezpiecznych, przyjaznych warunkach oraz  

przy pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

– w większości będących również osobami niepełno- 

sprawnymi – nabyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne  

do efektywnego poruszania się na rynku pracy. Jednocześnie  

poprzez fakt, iż większość pracowników Centrum Usług  

Doradczych stanowią osoby niepełnosprawne, staramy  

się dawać świadectwo – zarówno naszym beneficjentom, 

jak i potencjalnym pracodawcom – że niepełnosprawność 

nie musi być i nie jest barierą w realizacji własnych ambicji 

i aspiracji zawodowych.
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Centrum Usług Doradczych dla Osób 
Niepełnosprawnych – opis projektu 
oraz doświadczeń

1.
Opis i założenia projektu

Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełno-

sprawnych (CUD) powstałe w ramach Fundacji 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 2005 r.  

Centrum oferuje pomoc w zakresie doradztwa zawodo-

wego, psychologicznego i prawnego osobom z orze-

czonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności. Wparciem objęto zarówno osoby, które 

wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy i mają trudności 

z odnalezieniem się na nim, jak i długotrwale pozostające 

bez zatrudnienia (zarówno zarejestrowane w Powiato-

wych Urzędach Pracy jako bezrobotne lub poszukujące 

pracy, jak i niezarejestrowane). Ze względu na wytyczne 

Europejskiego Funduszu Społecznego dot. Działania 1.4. 
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typ. 1a – doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał 

zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby  

niepełnosprawne, pomocą w ramach niniejszego pro-

jektu nie mogły zostać objęte osoby z orzeczoną niepeł-

nosprawnością w stopniu lekkim. Ponadto, z możliwości  

uczestniczenia w projekcie wykluczone zostały osoby nie-

pełnosprawne intelektualnie oraz w ostrej fazie choroby 

psychicznej, ze względu na szczególny rodzaj wymaganej 

pomocy. W przypadku zgłoszenia się takich osób do Cen-

trum Usług Doradczych są one kierowane do placówek, 

które specjalizują się w pomocy osobom z tego rodzaju 

niepełnosprawnością.

Celem projektu Centrum Usług Doradczych jest aktywizacja  

zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez działania 

doradcze realizowane w formie indywidualnych konsul- 

tacji stacjonarnych, telefonicznych oraz internetowych 

(konsultacje mailowe) udzielanych przez następujących 

specjalistów:

   doradcę zawodowego (pomoc w ocenie posiadanych 

predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych, 

stworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz nabyciu  

umiejętności autoprezentacji; monitoring ogólnopol- 

skiego rynku edukacyjnego; kierowanie beneficjentów 

na odpowiednie kursy w obrębie Fundacji oraz do innych  

miejsc, w których istnieje możliwość uzupełnienia 

wykształcenia i kwalifikacji; pomoc przy przekwalifiko- 

waniu się – m.in. zmiana zawodu wynikająca z rodzaju 

niepełnosprawności, wytyczanie ścieżki rozwoju 

zawodowego) 

   prawnika (pomoc w rozwiązywaniu problemów 

dotyczących m.in. prawa pracy i uprawnień 

wynikających z niepełnosprawności; edukacja prawna 

z obszaru praw pracowniczych oraz praw osób  

z niepełnosprawnością)

   psychologa (pomoc w podniesieniu świadomości 

własnych kompetencji, przełamywaniu barier psycho- 

logicznych związanych z podjęciem zatrudnienia, 

utrudniających poszukiwanie pracy, podnoszenie 

motywacji do usamodzielniania się oraz wsparcie  

w pokonywaniu barier psychologicznych związanych  

z niepełnosprawnością.

Celem projektu  

Centrum Usług  

Doradczych jest akty- 

wizacja zawodowa  

osób niepełnosprawnych 

poprzez działania  

doradcze realizowane  

w formie indywidual-

nych konsultacji  

z doradcą zawodowym, 

psychologiem oraz 

prawnikiem. 
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rezultatów miękkich:

   wzrost umiejętności beneficjentów niezbędnych do 

zaistnienia na rynku pracy (tj. pisania dokumentów 

aplikacyjnych, prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, 

umiejętności aktywnego poszukiwania pracy)

   zwiększenie zasobów wiedzy na temat rynku i prawa 

pracy

   rozbudzenie potrzeb beneficjentów do doskonalenia 

zawodowego i samokształcenia

   wzrost aktywności społecznej i zawodowej 

beneficjentów

   podniesienie prestiżu osoby niepełnosprawnej w rodzinie 

i społeczeństwie

   upowszechnianie potrzeb aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych

   określenie przez beneficjenta listy własnych 

problemów i uzyskanie skierowania do odpowiednich 

specjalistów

   zmiana postrzegania niepełnosprawnych pracowników 

– długofalowe oddziaływanie społeczne.

rezultatów twardych:

   udzielenie wsparcia 1176 osobom niepełnosprawnym

   udzielenie jednemu beneficjentowi średnio 4 porad 

(prawnych, psychologicznych, zawodowych)

   udzielenie 4704 porad w tym: 2800 zawodowych, 952 

prawnych, 952 psychologicznych.

W chwili rozpoczęcia projektu, Fundacja dyspo- 

nowała bazą danych, w której zarejestrowanych  

było 1250 osób niepełnosprawnych z całej Polski, 

zainteresowanych korzystaniem z różnorodnych usług 

dostępnych w Fundacji Pomocy Matematykom i Infor- 

matykom Niesprawnym Ruchowo. Dzięki szeroko pro- 

wadzonej ogólnopolskiej promocji projektu (w mediach, 

Internecie i prasie ogólnopolskiej, a także w urzędach  

i instytucjach całego kraju, takich jak Powiatowe Urzędy  

Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Starostwa Powiatowe,  

Urzędy Gmin, ośrodki zdrowia, kościoły i organizacje  

pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych),  

po 2 latach jego działania, w zgromadzonej bazie danych 

znajduje się blisko 4000 osób. W okresie od 1 grudnia 

2005 r. do 31 grudnia 2007 r. z usług specjalistycznych  

Założenia projektu obejmowały osiągnięcie:
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w ramach Centrum Usług Doradczych skorzystało 1467 

beneficjentów (poziom wskaźnika dot. uczestnictwa 

beneficjentów w projekcie przekroczono o 24 % względem  

planowanych wyników). Tak ogromne zainteresowanie 

osób niepełnosprawnych ofertą pomocową z zakresu 

doradztwa jest niewspółmiernie duże względem zapro- 

jektowanego w niniejszym projekcie, co wskazuje na 

zapotrzebowanie w tej grupie na usługi tego rodzaju 

(pomimo wielu już istniejących i działających na polu 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych orga-

nizacji i instytucji). Przyczyn tego stanu rzeczy należy 

upatrywać w stosunkowo niewielkiej ilości ośrodków 

wsparcia usytuowanych w małych miastach i na terenach 

wiejskich, przy jednoczesnej ich koncentracji w dużych 

skupiskach miejskich. Konsultacje zdalne (telefoniczne 

i mailowe) udzielane w ramach projektu CUD, dla wielu 

osób z terenu całej Polski stały się szansą na podniesienie 

swoich umiejętności w zakresie poruszania się po rynku 

pracy oraz możliwością zwiększenia uczestnictwa w życiu 

zawodowym i społecznym.

Zaplanowane wskaźniki na poziomie ilości konsultacji 

zawodowych i prawnych zostały osiągnięte w 100 %.  

Trudność sprawiło osiągnięcie założonych wskaźników 

dotyczących konsultacji psychologicznych. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na ilość przeprowadzonych 

konsultacji psychologicznych jest specyfika udzielanej 

pomocy. Konieczność dokonania wielopłaszczyznowej  

i dogłębnej analizy indywidualnej kondycji psycho-społecznej  

beneficjenta powoduje, iż niezbędne jest poświecenie 

większych nakładów czasu pracy specjalisty. Problematyka  

ta wymaga przygotowania do spotkania, jak również  

poświecenia większej ilości czasu na bezpośredni kontakt  

z klientem, podczas którego zbadane zostaną predyspozycje  

czy dysfunkcje psychologiczne. W niektórych przypadkach  

konieczne jest także przeprowadzenie testów psycholo- 

gicznych, wymagających złożonej i długotrwałej analizy. 

Z powyższych przyczyn, konsultacje te trwają dłużej niż 

zakładano pierwotnie, a tym samym obniżają wyniki na 

poziomie wskaźników ilościowych (ilości wykonywanych 

konsultacji z psychologiem). W przypadku konsultacji 

psychologicznych, częściej niż w konsultacjach innego 

typu, zdarzała się absencja beneficjentów, spowodowana 

skrywaną obawą przed kontaktem z psychologiem. 

Pokutuje pogląd, że o pomoc do tego specjalisty należy 

się zwracać jedynie w przypadku istotnych zaburzeń 

psychicznych, a nie problemów np. z obszaru komunikacji 

interpersonalnej.



CENTRUM USŁUG DORADCZYCH
dla Osób Niepełnosprawnych

Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych – opis projektu oraz doświadczeń ��

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

2.
Etapy wsparcia beneficjenta

Aby osoba niepełnosprawna zgłaszająca się do  

Centrum Usług Doradczych mogła skorzystać z 

jego usług, jest proszona o wypełnienie ankiety zgłosze-

niowej (w wersji papierowej bądź elektronicznej dostęp-

nej przez Internet). Ankieta jest wspólnym narzędziem 

dla wszystkich, realizowanych w ramach Fundacji usług. 

Zawarte są w niej podstawowe informacje, takie jak: 

dane osobowe, posiadany stopień niepełnospraw-

ności, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. 

W ankiecie wymieniona jest również aktualna oferta 

Fundacji oraz pytania dotyczące oczekiwań klientów 

w jej kontekście (konsultacje z doradcami, szkolenia i 

warsztaty, pośrednictwo pracy). Klienci deklarujący 

chęć skorzystania z konsultacji doradczych, w zależno-

ści od ich rodzaju (konsultacje prawne, psychologicz-

ne, zawodowe) oraz formy (istnieje możliwość odbycia 

konsultacji stacjonarnej w siedzibie Fundacji,  

mailowej lub telefonicznej), umawiani są na spot- 

kanie z konsultantem/doradcą.

Wszystkie konsultacje doradcze mają w założeniu 

dotyczyć problemów związanych z rynkiem pracy.  

Ich głównym celem jest dostarczenie klientowi wiedzy 

o mechanizmach działających na rynku pracy oraz 

sprawienie, aby osoba niepełnosprawna była bardziej 

świadoma swoich praw i potencjału jakim dysponuje,  

co pozwoli jej lepiej funkcjonować w życiu zawodowym  

i społecznym.
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3.
Standard pierwszej konsultacji doradczej 
z doradcą zawodowym

W trakcie trwania projektu Centrum Usług Dorad- 

czych zespół wypracował standard pierwszej 

stacjonarnej konsultacji doradczej z doradcą zawodo- 

wym. Efekty pracy zespołu, wspieranego metodycznie 

przez zewnętrznych ekspertów, zostały opublikowane  

w opracowaniu pt. „Jak stworzyć dobry standard. Stan- 

daryzacja usług socjalnych – doświadczenia polskie i nie- 

mieckie” wydanym przez Federację MAZOWIA, opisującym  

doświadczenia kilku organizacji w tym zakresie.

W standardzie opracowanym przez zespół uwzględniono 

m.in. procedurę wejścia (skorzystania z konsultacji dorad- 

czej), definicję konsultacji doradczej, cel pierwszej rozmowy,  

elementy pomocy, rozwiązanie pojawiających się niepra- 

widłowości, wykaz dokumentów i sprzętu potrzebnego 

do przeprowadzenia konsultacji.

Definicja konsultacji doradczej

Konsultacja doradcza to rozmowa z beneficjentem 

(definicja poniżej), dotycząca aktywizacji zawodowej 

(poszukiwanie przez beneficjenta zatrudnienia, możli- 

wości przekwalifikowania się, dokształcenia itp.)  

ze specjalistą – doradcą zawodowym.

Przeznaczenie standardu

   do wdrożenia w Fundacji Pomocy Matematykom 

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, wśród 

pracowników pełniących funkcję doradców oraz 

personelu pomocniczego projektu

   standard do upowszechnienia wśród jednostek 

działających na rzecz aktywizacji osób niepełno- 

sprawnych.

Procedura wejścia (skorzystania z konsultacji 
doradczej)

   spełnienie łącznie poniższych warunków (1 – 4) 

składających się na definicję beneficjenta

   wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (wersja elektro- 

niczna lub papierowa). Ankieta zawiera: dane oso- 

bowe; informacje dotyczące: niepełnosprawności, 

wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kwalifikacji  

zawodowych oraz chęci wzięcia udziału w szkoleniach 

oraz odbycia konsultacji doradczych.
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Definicja beneficjenta

1.  Osoba niepełnosprawna z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności:

   grupa I – stopień znaczny

   grupa II – stopień umiarkowany

   grupa III – stopień lekki.

2. Status osoby:

   bezrobotny/a

   poszukujący/a pracy

   poszukujący/a możliwości przekwalifikowania się, 

zagrożony/a utratą pracy, pracujący/a powyżej/poniżej 

kwalifikacji.

3. Wiek od 18 do 65 roku życia.

4.  Obywatel/ka Polski lub osoba mająca pozwolenie 

na pracę w Polsce.

Wykluczone osoby (mimo spełniania warunków 
wyróżnionych w definicji beneficjenta)

   z ostrą fazą choroby psychicznej (polecenie placówek 

medycznych zajmujących się chorobami psychicznymi)

   osoby niewidome (skierowanie do specjalistycznych 

poradni lub Biura Aktywizacji Osób Niewidomych 

– lista organizacji i instytucji znajduje się w Fundacji)

   osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

(skierowanie do innych organizacji i instytucji – lista 

organizacji i instytucji znajduje się w Fundacji)

Kierujemy się definicją K. Kirejczyka, według którego 

niepełnosprawność intelektualna „jest to istotnie niższy 

od przeciętnego w danym środowisku (co najmniej  

o dwa odchylenia standardowe) globalny rozwój umysłowy 

jednostki z nasilonymi równocześnie trudnościami  

w zakresie uczenia się i przystosowania spowodowany 

we wczesnym okresie rozwojowym przez czynniki 

dziedziczne (wrodzone), nabyte po urodzeniu (w tych 

sporadycznych przypadkach przez czynniki socjalno- 

-kulturowe), wywołujące trwałe (względne) zmiany  

w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego”.

Ustalenie terminu pierwszej wizyty

Beneficjent po wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej 

zostaje zapisany na konsultacje w terminie dla niego 

odpowiednim (od poniedziałku do piątku w godzinach 
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10:00 – 15:00, beneficjenci zapisywani są co godzinę 

zegarową). Na dzień przed wizytą beneficjenta, pra- 

cownicy operacyjni telefonicznie potwierdzają termin 

konsultacji.

Cel pierwszej rozmowy doradczej

   Zebranie informacji dotyczących predyspozycji klienta i 

możliwości rozwoju zawodowego.

   Uzyskanie informacji umożliwiającej zhierarchizowanie 

problemów klienta, które uniemożliwiają mu podjęcie 

pracy, przekwalifikowanie się itp. ocena predyspozycji 

i możliwości zawodowych beneficjenta. Pod uwagę 

należy wziąć:

   przebieg dotychczasowego doświadczenia 

zawodowego

   posiadane kwalifikacje

   sytuację rodzinną i finansową

   możliwości intelektualne

   ograniczenia spowodowane niesprawnością

   umiejętności i nawyki interpersonalne

   uzdolnienia i predyspozycje

   zainteresowania.

   Ocena problemów towarzyszących np. bezdomność, 

alkoholizm itp., oraz udostępnienie informacji 

dotyczących instytucji/organizacji zajmujących się tego 

rodzaju problematyką.

Elementy standardu

A.   Przywitanie beneficjenta (pracownik Fundacji, 

jeśli jest to pracownik operacyjny to patrz  

pkt. C, jeśli nie (np. recepcjonistka) – patrz pkt. B.

B.   Skierowanie beneficjenta do pracownika 

operacyjnego.

C.   Wprowadzenie beneficjenta przez pracownika 

operacyjnego do pokoju w którym przyjmuje 

specjalista.

D.   Elementy rozmowy doradczej:

1.     Przedstawienie się przez specjalistę beneficjentowi 

(imię i nazwisko, specjalizacja). Poinformowanie 

beneficjenta o poufności oraz ochronie danych  
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osobowych oraz bezpłatności usług. W uzasad- 

nionych przypadkach możliwe jest dopuszczenie 

do udziału w konsultacji osoby trzeciej czyli 

opiekuna/rodzica beneficjenta.

2.     Nawiązanie kontaktu specjalisty z beneficjentem – 

prośba o podanie danych osobowych beneficjenta.

3.     Przedstawienie przez klienta problemu z jakim 

zgłosił się na konsultacje.

4.     Zadanie pytań pomocniczych, w celu ustalenia 

innych ewentualnych kwestii uniemożliwiających 

beneficjentowi podjęcie aktywności zawodowej.

5.     Ustalenie hierarchii problemów – określenie 

głównego problemu zawodowego oraz prob- 

lemów towarzyszących, których rozwiązanie jest 

niezbędne dla podjęcia pracy przez beneficjenta.

6.     Opracowanie i przedstawienie „drogi” rozwiązania 

gł. problemu oraz problemów towarzyszących.

7.     Przekierowanie beneficjenta do specjalistycznych 

palcówek mogących pomóc w rozwiązaniu 

kwestii, którymi Fundacja nie zajmuje się (m.in. 

problem bezdomności, przemocy domowej, 

problemów rodzinnych, alkoholizmu).

8.    Omówienie z beneficjentem indywidualnego 

planu działania, przedstawienie możliwości 

skorzystania z pomocy innych specjalistów 

udzielających konsultacji doradczych w Fundacji 

(jeśli rozpoznany został inny problem, nie obej- 

mujący zakresu doradztwa specjalisty rozma- 

wiającego z klientem).

9.    Uzyskanie zgody beneficjenta na plan indywidu- 

alny, który konsultant mu zaproponował.

10.  Rozpisanie szczegółowo planu indywidualnego 

beneficjenta i przedstawienie kolejnych etapów 

aktywizacji zawodowej.

11.   Wypożyczenie literatury fachowej z biblioteczki 

Fundacyjnej (jeśli specjalista uzna, że istnieje 

taka konieczność lub beneficjent wyraża chęć 

poszerzenia wiedzy).

12.  Udzielenie informacji o bezpłatnych kursach 

i/lub szkoleniach (jeśli specjalista uzna,  

że istnieje taka konieczność lub beneficjent 

wyraża chęć uczestnictwa).

13.  Skierowanie do osoby, która przekaże klientowi 

ankietę ewaluacyjną dotyczącą odbytej 
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konsultacji (beneficjent nie może wypełniać 

ankiety w obecności doradcy) oraz zapisanie  

na następne konsultacje doradcze w Fundacji  

(jeśli specjalista uzna, że istnieje taka konieczność 

lub beneficjent wyrazi chęć odbycia kolejnej 

konsultacji u danego doradcy lub wyrazi chęć  

odbycia konsultacji z innym doradcą zawodo- 

wym, prawnikiem, psychologiem – specjalistą  

ds. komunikacji).

E.    Pożegnanie beneficjenta i odprowadzenie go do 

drzwi wyjściowych (ewentualnie wskazanie mu 

drogi do wyjścia).

Rozwiązywanie pojawiających się nieprawid- 
łowości, dotyczących standardu konsultacji 
doradczych prowadzonych w Fundacji:

   zgłoszenie nieprawidłowości opiekunowi meryto- 

rycznemu (przez klienta/doradcę), omówienie ich  

na spotkaniu zespołu; omówienie indywidualnie  

z klientem

   możliwość rezygnacji klienta z dalszych konsultacji

   możliwość złożenia skargi pisemnej do Zarządu 

Fundacji (informacje szczegółowe znajdują się  

na tablicy ogłoszeń).

Zebrania doradców zawodowych z koordynatorką 

zespołu doradczego powinny odbywać się przynajmniej 

raz w miesiącu (omówienie m.in. przypadków osób 

wykluczonych z możliwości dalszych konsultacji 

doradczych).

Do przeprowadzenia konsultacji doradczej 
potrzebne jest:

   osobne pomieszczenie, odizolowane od innych 

pomieszczeń tak, aby można było zapewnić doradcy  

i klientowi poufność.

Wykaz sprzętu potrzebnego do przep- 
rowadzenia konsultacji:

   minimum dwa krzesła

   stół lub biurko

   komputer z podłączeniem do drukarki, skanera, 

Internetu

   wyposażenie biurowe (długopisy, papier A4, druki 

dokumentów, zszywacz).
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Wykaz dokumentów koniecznych do przepro-
wadzenia konsultacji

   ankieta zgłoszeniowa beneficjenta (wersja elektroniczna  

i/lub papierowa)

   karta indywidualna usługi doradczej (wersja 

elektroniczna i/lub papierowa)

   lista organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, 

do których można przekierować beneficjentów (wersja 

elektroniczna i/lub papierowa)

   lista zawodów (wersja elektroniczna i/lub papierowa)

   literatura fachowa pomocna doradcom

   oferta aktualnych szkoleń.

Czas trwania konsultacji

Średnia długość konsultacji wynosi 50 minut, czas 

konsultacji mieści się w przedziale od 30 do 60 minut.

Specjaliści uprawnieni do udzielania konsul-
tacji doradczych w Fundacji oraz minimalne 
kryteria jakie muszą spełniać

Doradca zawodowy: osoba z ukończonymi studiami 

wyższymi, posiadająca wykształcenie kierunkowe  

z doradztwa zawodowego i/lub ukończony kurs na 

konsultanta/doradcę zawodowego. Specjalista ten  

musi posiadać co najmniej półroczne doświadczenie  

w prowadzeniu indywidualnych konsultacji z doradz- 

twa zawodowego.
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Beneficjenci projektu – analiza 
jakościowa i ilościowa

Procedura ewaluacyjna, opracowana przez ewaluatora 

merytorycznego na początku realizacji projektu CUD, 

uwzględniała dwa rodzaje ankiet ewaluacyjnych:

   ankietę ewaluacyjną wypełnianą przez klienta 
bezpośrednio po każdej odbytej konsultacji 
doradczej. 

Celem ankiety jest uzyskanie informacji na temat pozio- 

mu satysfakcji beneficjentów tuż po odbyciu konsul- 

tacji oraz ocena jakości usług doradczych. W przypadku 

konsultacji stacjonarnych, beneficjenci otrzymują papie- 

rowa wersję ankiety tuż po zakończeniu spotkania  

z doradcą; w przypadku konsultacji telefonicznych, 

ankietę przeprowadza pracownik administracyjny CUD; 

w przypadku konsultacji mailowych, ankieta wysyłana 

jest do klienta drogą internetową z prośbą o jej wypeł- 

nienie i odesłanie. Na przestrzeni realizacji projektu 

poddano ewaluacji 2029 konsultacji ze specjalistami 

(doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem).

   ankietę przeprowadzaną z beneficjentem po  
3 miesiącach od ostatniej konsultacji doradczej. 
Ankiety przeprowadzane są telefonicznie a ich celem 

jest monitoring sytuacji beneficjentów po zakończeniu 

udziału w projekcie. W trakcie trwania projektu pod- 

dano monitoringowi 367 osób niepełnosprawnych  

– beneficjentów projektu.
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1.
Źródła informacji o projekcie

W celu upowszechnienia projektu CUD przeprowadzono ogólnopolską promocję w mediach, Internecie  

i prasie ogólnopolskiej, a także w urzędach i instytucjach całego kraju, takich jak: Powiatowe Urzędy Pracy, 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin, Ośrodki Zdrowia, kościoły i organizacje poza- 

rządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wykres poniżej (rys. nr 1) świadczy o tym, że klienci CUD najczęściej dowiadywali się o jego działalności za pomocą  

Internetu. Dla dość dużego odsetka osób niepełnosprawnych źródłem informacji o Centrum byli znajomi (inni beneficjenci 

Fundacji) oraz pracownicy Fundacji. Innym, ważnym nośnikiem informacji o projekcie CUD były ulotki rozpowszechniane  

w różnych placówkach i instytucjach związanych z szeroko pojętą pomocą osobom niepełnosprawnym.

Rysunek 1: Rozkład procentowy źródeł informacji o CUD; źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej konsultacji.

 Prasa  Telewizja       Radio  Ulotki   Plakaty   OPS itp.          Pracownicy Fundacji        Znajomi-beneficjenci 

CUD lub Fundacji   Internet  Instytut Neurologii i Psychiatrii                 Znajomy/rodzina              Targi pracy/giełda            UP
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2.
Poziom zadowolenia klientów z odbytej konsultacji

Ogólny poziom zadowolenia klientów z przebytej konsultacji jest dość wysoki (rys. 2), przy czym nieco większa  

jest satysfakcja klientów z odbytej konsultacji stacjonarnych niż zdalnych (telefonicznych i mailowych). Może  

to świadczyć o tym, iż w bezpośrednim kontakcie lepiej można zanalizować potrzeby klienta oraz efektywniej je zaspokajać. 

Wynika to z faktu, że podczas osobistego spotkania łatwiej jest uzyskać informację zwrotną, dotyczącą prezentowanych przez 

klienta oczekiwań oraz osiągniętej satysfakcji z otrzymanej porady. Ponadto, możliwe jest natychmiastowe skorygowanie 

ewentualnych nieporozumień oraz udzielenie bezpośredniego wsparcia. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę  

stan psychiczny i emocjonalny osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej, jaką niewątpliwie jest pozostawanie bez 

zatrudnienia.

Rysunek 2. Ogólny poziom zadowolenia z odbytej konsultacji (skala ocen 1. zdecydowanie niezadowolony; 2. raczej niezadowolony; 3. trudno 
powiedzieć; 4. raczej zadowolony; 5. zdecydowanie zadowolony); źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej konsultacji.

 Poziom zadowolenia z konsultacji, która właśnie się odbyła

4.58
4.57
4.56
4.55
4.54
4.53
4.52
4.51
4.5

stacjonarne zdalne ogółem



CENTRUM USŁUG DORADCZYCH
dla Osób Niepełnosprawnych

Beneficjenci projektu – analiza jakościowa i ilościowa ��

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

Zdecydowana większość beneficjentów (66%) otrzymaną w CUD pomoc ocenia bardzo wysoko, wyrażając 

zdecydowane zadowolenie z uzyskanej porady. Natomiast jedynie 1% klientów, w ankiecie ewaluacyjnej  

przeprowadzonej bezpośrednio po odbytym spotkaniu z doradcą, wyraził swoje zdecydowane niezadowolenie 

(rys. nr 3).

Rysunek 3. Rozkład procentowy zadowolenia z przebytej konsultacji (ogółem); źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej 
konsultacji.

 Brak odpowiedzi    Zdecydowanie niezadowoly/a   Raczej niezadowolony/a   

 Trudno powiedzieć    Raczej zadowolony/a  Zdecydowanie zadowolony/a
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Klienci Centrum bardzo wysoko oceniali życzliwą atmosferę konsultacji, profesjonalizm doradców, komunika- 

tywność (sformułowanie porad w jasny i zrozumiały sposób), a także koncentrację na zgłaszanym problemie 

(rys. nr 4). Średnia ocen w każdej części składowej oceny konsultacji wynosiła ponad 4,6 punktu – zarówno jeśli 

chodzi o konsultacje stacjonarne, jak i zdalne – co stanowi wysoką średnią, świadczącą o zadowoleniu klientów 

CUD z jego usług.

Rysunek 4. Ogólna ocena odbytej konsultacji (skala ocen: 1. zdecydowanie nie; 2. raczej nie; 3. trudno powiedzieć; 4. raczej tak; 5. zdecydowanie 
tak) ; źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej konsultacji.

 W trakcie konsultacji zajmowano się problemem, z którym klient/ka przyszedł/ła

 Atmosfera konsultacji była życzliwa 

 Porady doradczyni były sformułowane jasno i zrozumiale  

 Klient/ka ma wrażenie, że uzyskane porady będą użyteczne (pomocne) 

 Czas trwanie konsultacji był wystarczający 

 Pomieszczenie, w którym odbywała się konsultacja było dobrze przygotowane do tego
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Wyniki, uzyskane z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po 3 miesiącach od momentu skorzystania  

z usług CUD, świadczą o wysokiej satysfakcji klientów z pomocy otrzymanej w Centrum. Aż 76% bene-

ficjentów wyraziło opinię, że jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych z porady uzyskanej w CUD. Spośród 

osób, z którymi przeprowadzono telefoniczną ankietę, jedynie 5% uznało, że nie jest zadowolona z usług Centrum 

(rys. nr 5).

Rysunek 5. Poziom satysfakcji klientów CUD oceniany po 3 miesiącach od skorzystania z usług; źródło danych: ankieta przeprowadzana  
z beneficjentem po 3 miesiącach od ostatniej konsultacji doradczej.

 Zadowolony/a  Bardzo zadowolony/a   Niezadowoly/a  Nie wiem   Bardzo niezadowolony/a

Zadowolony/a – 57%

Nie wiem – 19%

Bardzo zadowolony/a – 19%

Niezadowolony/a – 5%

Bardzo niezadowolony/a – 0%
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3.
Ocena pracownika przeprowadzającego konsultację

Ocena posiadanych przez doradców CUD kompetencji, wiedzy na temat rynku pracy, znajomości zagadnień prawnych 

czy też skoncentrowania na problemie, jest bardzo wysoka (rys. nr 6). Przy maksymalnej ocenie wynoszącej  

5 punktów, najniższą oceną było 4,4.

Rysunek 6. Rozkład ogólnej oceny konsultanta CUD w zależności od rodzaju konsultacji; źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane  
po każdej konsultacji.

 Kompetencja                   Znajomość rynku pracy                Znajomość prawa    

 Podejście do drugiej osoby             Skoncentrowanie na problemie             Łatwość w nawiązywaniu kontaktu
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Warto wspomnieć, że zarówno ocena konsultacji, jak i doradców jest subiektywnym odczuciem beneficjenta. Na poziom 

deklarowanego zadowolenia z usługi duży wpływ mają oczekiwania klienta. Z reguły jest tak, że osoba niepełnosprawna 

przychodzi do CUD po to, aby uzyskać zatrudnienie. Często nie ma świadomości, że współczesny rynek pracy stawia przed jego 

uczestnikami pewne wymagania i aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prowadzącym do uzyskania zatrudnienia, trzeba się 

do tego odpowiednio i profesjonalnie przygotować. Stąd zdarza się, iż klient nie wyraża zainteresowania cyklem doradczym, 

podczas którego będzie miał szansę pod kierunkiem doradcy profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne i nabyć 

umiejętności niezbędnych do efektywnego poszukiwania pracy, oczekuje natomiast otrzymania konkretnej oferty zatrudnienia. 

Takie podejście do usług oferowanych przez CUD, nie pozostaje bez wpływu na późniejszą ocenę przebytej konsultacji.

4.
Charakterystyka klientów biorących udział w projekcie

W ciągu ponad dwóch lat realizacji projektu CUD z usług Centrum skorzystało 1467 klientów (pomimo prognozowanych 

1176). Z tej liczby wynika jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu usługi, pomimo bogatej oferty na rynku 

świadczonej przez instytucje i organizacje.  

Spośród beneficjentów, którzy skorzystali z usług Centrum, zdecydowana większość to osoby niepracujące, niezarejestrowane 

w Urzędzie Pracy (rys. nr 7). Dane te potwierdzając fakt, że osoby z orzeczoną niepełnosprawnością  niechętnie rejestrują się 

w PUP – są przeświadczone o braku odpowiedniej oferty skierowanej do osób niepełnosprawnych. Niektóre osoby łączą fakt 

rejestracji w PUP z możliwością utraty renty. Tymczasem Urzędy Pracy dysponują zarówno szkoleniami, ofertami pracy jak  

i programami aktywizacji zawodowej skierowanymi właśnie do osób niepełnosprawnych. Specjaliści CUD, w trakcie całego 
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okresu realizacji projektu, zachęcali beneficjentów do rejestrowania się w Powiatowych Urzędach Pracy jako osoby poszukujące 

pracy (jeśli pobierają świadczenie pieniężne) lub jako osoby bezrobotne.

Rysunek 7. Podział klientów CUD wg statusu na rynku pracy; źródło danych: statystyki dot. wszystkich beneficjentów objętych wsparciem (1467 osób).

Wśród beneficjentów, którzy skorzystali z usług doradców 44% stanowią kobiety, a 56% mężczyźni (rys. nr 8).

Rysunek 8. Podział procentowy klientów CUD wg płci; źródło danych: statystyki dot. wszystkich beneficjentów objętych wsparciem (1467 osób).

 Absolwent/ka  Bezrobotny/a   Długotrwale bezrobotny/a   Niezarejestrowany/a   Poszukujący/a pracy 
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Najliczniejszą grupę  klientów Centrum stanowią osoby w wieku 26 – 35 lat (rys. nr 8). Taki wynik świadczy niewąt-

pliwie o największej aktywności zawodowej ludzi młodych, choć nie tych najmłodszych. Osoby w wieku 18 – 25  

lat stanowią mniej niż 15% beneficjentów CUD. Być może oznacza to, iż w chwili obecnej duży nacisk kładzie się na eduka-

cję młodych niepełnosprawnych osób. W ostatnich latach pojawiły się znacznie większe możliwości zdobycia wykształ-

cenia na wyższym poziomie przez osoby niepełnosprawne (program Student, stypendia specjalne itp.). Dlatego młodzi 

ludzie szukają zatrudnienia dopiero po ukończeniu studiów wyższych. Ponadto wiele osób zwleka z rozpoczęciem życia 

zawodowego z powodu obawy przed utratą renty socjalnej – jedynego i pewnego źródła utrzymania.

Drugą najliczniejszą grupę wiekową (ponad 25%) klientów CUD stanowią osoby w wieku 46 – 55 lat. Wydaje się, że jest 

to grupa osób szczególnie narażona na zjawisko bezrobocia. Wśród tej grupy beneficjentów większość osób to ludzie  

z długoletnim doświadczeniem zawodowym, którzy w wyniku wypadku lub choroby utracili zatrudnienie lub zmuszeni 

są przekwalifikować się.

Rysunek 9. Podział procentowy klientów CUD wg wieku; źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej konsultacji.

 Do 18 lat  18-25 lat   26-35 lat   36-45 lat   46-55 lat  56-65 lat  Powyżej 65 lat
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Z analizy procentowego rozkładu dotyczącego posiadanego przez beneficjentów wykształcenia, wynika  

że ponad połowa (53%) beneficjentów CUD może pochwalić się średnim wykształceniem. Drugim, pod 

względem częstotliwości występowania jest wykształcenie wyższe – posiada je 18 % beneficjentów (rys. nr 10). 

Taki stan rzeczy zdaje się świadczyć o tym, że wraz ze wzrostem wykształcenia, zwiększają się również ambicje  

i aspiracje osób niepełnosprawnych. Sukces na polu edukacyjnym zwiększa potrzebę osiągnięć i rozwoju, które 

stają się motywatorem do rozpoczęcia lub wznowienia aktywności zawodowej oraz poszukiwania wsparcia  

i porady w tym zakresie.

Rysunek 10. Podział procentowy klientów CUD wg wykształcenia; źródło danych: ankiety ewaluacyjne wypełniane po każdej konsultacji.

 Podstawowe   Gimnazjalne    Zasadnicze zawodowe   Średnie 

 Licencjat  Niepełne wyższe  Wyższe   Wyższe podyplomowe
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Ogromna większość beneficjentów Centrum (75%) to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym 

bądź posiadające II grupę inwalidzką. Osoby z pierwszą grupą niepełnosprawności (stopień znaczny)  

stanowią natomiast 25% klientów CUD (rys. nr 11). Ze względu na wytyczne EFS dot. Działania 1.4. z pomocy  

w Centrum wyłączono osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim (III grupa niepełnosprawności).

Rysunek 11. Podział procentowy klientów CUD wg stopnia niepełnosprawności; źródło danych: statystyki dot. wszystkich beneficjentów objętych 
wsparciem (1467 osób).

Umiarkowany – II grupa; 75%

Znaczny – I grupa; 25%

 Umiarkowany – II grupa 

 Znaczny – I grupa
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5.
Wpływ uczestnictwa w projekcie CUD na aktywność zawodową klientów

Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po 3 miesiącach od momentu odbycia ostatniej konsultacji  

z doradcą wynika, że 82% klientów próbowało aktywnie poszukiwać pracy przed wizytą w Centrum.  

18% beneficjentów, którzy trafili do CUD, nie podejmowało takich prób wcześniej (rys. nr 12).

Rysunek 12. Czy przed wizytą w CUD klient poszukiwał pracy?; źródło danych: ankieta przeprowadzana z beneficjentem po 3 miesiącach od 
ostatniej konsultacji doradczej.

  Tak    Nie 
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Jednocześnie wydaje się, że pomoc doradcza uzyskana w CUD była nieco bardziej efektywna w przeświadcze- 

niu osób, które miały już doświadczenie zawodowe, niż w przypadku tych, które takiego doświadczenia nie 

miały (rys. nr 13). Być może wynika to z faktu, iż osoby nie mające jeszcze stażu zawodowego, nie do końca zdają 

sobie sprawę jak wygląda poszukiwanie pracy oraz praca sama w sobie. Pierwszym próbom szukania zatrudnienia 

towarzyszy często silny lęk przed zmianą – podjęcie pracy zawodowej jest punktem zwrotnym w życiu każdego 

człowieka. Tak duża zmiana pociąga za sobą określone konsekwencje – wiąże się z ogromnym stresem oraz  

wymaga zwiększonego wysiłku fizycznego i psychicznego oraz zaangażowania. Nie każda osoba jest do tego 

przygotowana i potrafi szybko dostosować się do nowej sytuacji życiowej. 

Rysunek 13. Wpływ uczestnictwa w projekcie CUD na: 1. rozpoczęcie aktywności zawodowej osób, które do tej pory nie pracowały;  
2. większą aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia u osób, które miały już doświadczenie zawodowe; źródło danych: ankieta przeprowadzana  
z beneficjentem po 3 miesiącach od ostatniej konsultacji doradczej.
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Niezależnie jednak od subiektywnego poczucia przydatności przebytych konsultacji, aż 2/3 klientów  

CUD wysłało do potencjalnych pracodawców, profesjonalnie sporządzone przy pomocy specjalistów  

z Centrum, dokumenty aplikacyjne. (rys. nr 14) 

Rysunek 14. Czy po konsultacjach w CUD klient wysłał CV?; źródło danych: ankieta przeprowadzana z beneficjentem po 3 miesiącach 
od ostatniej konsultacji doradczej.

Natomiast prawie połowa klientów (47%) uczestniczyła przynajmniej raz w rozmowie kwalifikacyjnej  

(rys. nr 15), co stanowi kolejny krok w dążeniu do uzyskania pracy. Warto bowiem  pamiętać o tym,  

że każde takie działanie to potencjalna szansa na znalezienie zatrudnienia.

Rysunek 15. Czy po konsultacjach w CUD klient uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej?; źródło danych: ankieta przeprowadzana  
z beneficjentem po 3 miesiącach od ostatniej konsultacji doradczej.
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Kolejną istotną informację stanowią dane dotyczące odsetka klientów CUD, których starania o otrzymanie 

zatrudnienia zostały uwieńczone sukcesem. Aż 38% klientów Centrum, z którymi przeprowadzono ankietę 

po 3 miesiącach od ostatniej konsultacji, uzyskało pracę w różnej formie i wymiarze (rys. nr 16).

Rysunek 16. Czy po wizycie w CUD udało się Panu/Pani znaleźć pracę?; źródło danych: ankieta przeprowadzana z beneficjentem po 3 miesiącach 
od ostatniej konsultacji doradczej.
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 Tak    Nie
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Najbardziej powszechną formą zatrudnienia, podejmowaną przez osoby niepełnosprawne będące klientami 

CUD, jest umowa o pracę na etat w pełnym wymiarze godzin czasu pracy (120 osób) bądź na część etatu  

(27 osób). Trzecią w kolejności, pod względem częstotliwości występowania, formą zatrudnienia jest umowa 

zlecenia (23 osoby). Kolejne formy zatrudnienia, takie jak: umowa o dzieło, samozatrudnienie czy staż – stanowią  

niewielki odsetek spośród wszystkich sposobów świadczenia pracy popularnych wśród beneficjentów CUD. Czte-

rem osobom udało się pozyskać zatrudnienie w formie wolontariatu, który obecnie stanowi doskonały wstęp  

do pracy zarobkowej, szczególnie dla absolwentów nie posiadających jeszcze żadnego doświadczenia zawodo-

wego (rys. nr 17).

Rysunek 17. Jeśli udało się znaleźć pracę, to w jakiej formie?; źródło danych: ankieta przeprowadzana z beneficjentem po 3 miesiącach  
od ostatniej konsultacji doradczej.

 Umowa o pracę na etat       Umowa o pracę na część etatu            Umowa zlecenie   

 Umowa o dzieło       Staż              Wolontariat            Własna działalność gospodarcza 
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1.
Beneficjent z niepełnosprawnością  
sprzężoną – uszkodzenie narządu ruchu  
i zaburzenie psychiczne 

Opis przypadku
Przedstawiona osoba jest kobietą w przedziale wieku  

25 – 30 lat. Posiada wykształcenie średnie ogólne bez  

matury. Kobieta ma znaczny (I gr.) stopień niepełno- 

sprawności. Porusza się na wózku inwalidzkim (nie jest 

na tyle samodzielna, aby dojeżdżać do pracy) oraz ma 

Charakterystyka wybranych problemów 
 – studium przypadku

W tej części poradnika przedstawiamy studium przypadku kilku wybranych (naszym zdaniem 
reprezentatywnych) beneficjentów, którzy wzięli udział w konsultacjach z doradcą zawodo-
wym, a czasami także z psychologiem. Studium każdego przypadku składa się z: opisu osoby, 
prezentacji problemu, porady/rozwiązania problemu oraz opinii psychologa (dotyczy 3 przy-
padków, kiedy osoba skorzystała z porady psychologa). Autorami przedstawionych poniżej 
przykładów są trzej doradcy zawodowi oraz psycholog – zatrudnieni w projekcie CUD, posia-
dający kilkuletnie doświadczenie w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
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zaburzenia psychiczne, które mają charakter urojeń wiel- 

kościowych tzn. klientka czasami przypisuje sobie rzeczy  

czy umiejętności, których nie posiada. Klientka do mo- 

mentu zarejestrowania się w Centrum miała jedną pracę, 

która polegała na robieniu malowanek i wycinanek. Była  

to praca wykonywana w domu. Kiedy klientka trafiła do  

Centrum była na etapie poszukiwania kursu kompute- 

rowego i pracy przy komputerze. Nigdy wcześniej nie 

uczestniczyła w rozmowie kwalifikacyjnej. Jak okazało  

się w trakcie wywiadu, klientka dysponuje podstawową 

wiedzą na temat obsługi komputera i Internetu (posiada  

komputer ze stałym dostępem do Internetu). Kurs kom- 

puterowy miał podwyższyć jej kwalifikacje zawodowe.  

W czasie rozmowy klientka kilkakrotnie podkreślała, że  

poszukuje pracy w biurze przy komputerze. Wyraziła też  

zainteresowanie udzielaniem korepetycji z języka nie- 

mieckiego. Takie oczekiwania klientki były jednak zupełnie  

nieadekwatne do posiadanego wykształcenia i umiejętności  

(niskie wykształcenie i brak przygotowania zawodowego 

oraz jedynie podstawowa znajomość języka niemieckiego).  

W rozmowie podkreślała, że dojeżdżanie do ewentualnej 

pracy nie będzie stanowiło dla niej żadnego problemu. 

Twierdziła, że będzie mogła korzystać z pomocy matki  

w tym zakresie. Po rozmowie z matką okazało się jednak,  

że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Klientka była na tyle  

niesprawna, że nie tylko nie poradziłaby sobie z dojazdami,  

ale również jej funkcjonowanie w pracy byłoby trudne, 

gdyż wymaga ona stałej pomocy. Z przeprowadzonej 

obserwacji oraz wywiadu wynika, że infantylne zachowania  

oraz nieadekwatna ocena własnych możliwości zawodo- 

wych, mogą być wynikiem postawy członków rodziny 

wobec beneficjentki. W trakcie rozmowy ustaliłyśmy, że 

na początek klientka powinna wykorzystać potencjał 

i umiejętności, które są w zasięgu jej możliwości. Skon- 

centrowałyśmy się na poszukiwaniu pracy zdalnej przy 

komputerze np. wprowadzanie danych czy przepisywa- 

nie tekstów. W miarę zdobywania kolejnych, nowych 

kwalifikacji będziemy szukać pracy o innym charakterze.

Prezentacja problemu
Klientka ma zaburzoną umiejętność realnego postrze- 

gania własnych możliwości zawodowych, która wiąże się 

z brakiem umiejętności prawidłowego przeszukiwania  

i wybierania ofert pracy, realnego poruszania się po rynku  

pracy. Natomiast przypisywanie sobie rzeczy bądź umie- 

jętności, których w rzeczywistości klientka nie posiada, 
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spełnia funkcje obronną: podnosi własną samoocenę  

i status społeczny, co sprawia, że klientka spostrzega 

siebie jako bardziej sprawną.

Porada /rozwiązanie problemu
Klientka skorzystała z pełnego cyklu doradczego – czterech 

konsultacji z doradcą zawodowym. Następnie została 

zapisana na kurs komputerowy (podstawy pakietu Office) 

w Fundacji. Ostatecznie wspólnie z klientką znalazłyśmy 

ofertę pracy zdalnej, związanej z wprowadzaniem danych 

do komputera. Klientka została zatrudniona na okres 

próbny. 

2.
Beneficjent z niepełnosprawnością  
sprzężoną – schorzenie psychiczne,  
choroby narządów wewnętrznych  
oraz uszkodzenia narządu ruchu

Opis przypadku
Opisywany przypadek dotyczy mężczyzny w przedziale 

wieku 45 – 50 lat. Klient posiada wykształcenie średnie 

ekonomiczne. Jest osobą niepełnosprawną ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności z tytułu:

   schorzenia psychicznego – nerwica

   uszkodzenia narządu ruchu – zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa

   przebytej w dzieciństwie operacji serca – wada 

wrodzona aorty.

Pan pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Od  

6 lat pozostaje bez zatrudnienia. Ostatnia jego praca 

polegała na przeprowadzaniu ankiet. Z obserwacji 

podczas spotkań doradczych wynika, że beneficjent 

jest nadpobudliwy psychoruchowo. Nie jest w stanie 

przez dłuższą chwilę usiedzieć spokojnie (w trakcie 

konsultacji cały czas ruszał na zmianę to rękoma, to  

nogami). Dodatkowo bardzo szybko i nerwowo mówi, 

często powtarza to, co już wcześniej powiedział, co  

powoduje trudności w zrozumieniu sensu jego wypo- 

wiedzi. W trakcie pierwszego spotkania ciągle powtarzał  

„bardzo chcę jakąś pracę, mam już dość tej bezczynności”. 

Okazało się, że przez ostatnich kilka lat intensywnie 

szukał pracy – zarówno na otwartym rynku, jak i w zak- 

ładach pracy chronionej. Nie uzyskując pozytywnych 

odpowiedzi od żadnej z firm, czuł się coraz bardziej 

rozczarowany i zawiedziony. Kolejne nieudane próby  

znalezienia zatrudnienia spowodowały u niego przygnę- 
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bienie i natężenie choroby nerwowej, co objawiało się 

często w agresywnej postawie, natręctwach i coraz 

bardziej natężonej nadpobudliwości psychoruchowej.  

W końcu przyczynę swoich niepowodzeń zaczął upat- 

rywać w swojej niepełnosprawności i niewystarczających 

kwalifikacjach. Dodatkowo stres i desperacja powodo- 

wały, że podczas odbywanych rozmów kwalifikacyjnych 

nie potrafił się na tyle dobrze zaprezentować, aby 

otrzymać zatrudnienie. Nie bez wpływu na problemy 

psychiczne i emocjonalne beneficjenta pozostawała 

również jego trudna sytuacja rodzinna. Mieszkał ze 

swoją mamą i dorastającą córką. Jako jedyny mężczyzna 

w domu, czuł się odpowiedzialny za obie panie. Brak 

pracy i niemożność uzyskania dodatkowego dochodu 

powodowały, że nie tylko nie mógł utrzymać rodziny,  

ale również czuł się ciężarem dla najbliższych.

Prezentacja problemu
Podstawową przyczyną problemów beneficjenta były 

powtarzające się niepowodzenia w szukaniu pracy, 

pomimo wkładanych w tą działalność wysiłków i zaan- 

gażowania. Taka sytuacja utwierdziła beneficjenta  

w przekonaniu, że wszelkie jego starania są bezskuteczne 

i już zawsze tak będzie. Klient czuł się bezsilny wobec 

sytuacji, w której się znajdował, a to dodatkowo pogłębiło 

jego problemy zarówno zdrowotne, jak i społeczne.  

W ten sposób wytworzył się tzw. efekt błędnego koła. 

Złe rozeznanie na rynku pracy oraz nieumiejętność 

selekcji ofert pracy, skutkowały negatywną odpowiedzią 

od pracodawcy. Z kolei długotrwały brak zatrudnienia 

powodował brak wiary we własne siły, możliwości i kwa- 

lifikacje, powodując, że beneficjent wracał do punktu 

wyjścia. 

Porada /rozwiązanie problemu
Z beneficjentem spotkaliśmy się kilkukrotnie. Konsultacje 

z doradcą zawodowym zostały uzupełnione o spotkania 

z psychologiem – specjalistą ds. komunikacji społecznej 

i prawnikiem, który poinformował go o uprawnieniach 

i przywilejach, jakie ma niepełnosprawny pracownik. Po 

całym procesie doradczym klient został skierowany na 

kurs komputerowy. Nabył umiejętność obsługi komputera 

i Internetu. Skorzystał również z ofert pracy z Biura Karier 

dla Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu znalazł 

pracę przy wpisywaniu danych do komputera. Klient 

był bardzo zadowolony z tej pracy. Po roku natomiast 



CENTRUM USŁUG DORADCZYCH
dla Osób Niepełnosprawnych

Charakterystyka wybranych problemów – studium przypadku �1

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

stwierdził, że nadszedł czas na zmiany i sam złożył rezyg- 

nację. Po dwóch tygodniach znalazł następną pracę. 

Przypadek opisanego powyżej klienta świadczy o dobrej 

skuteczności kompleksowego procesu doradczego,  

w wyniku którego osoba niepełnosprawna nabyła wiedzę  

zarówno o rynku pracy, jak i własnym potencjale zawodo- 

wym, dzięki czemu stała się ona kompetentnym i świa- 

domym uczestnikiem rynku pracy – w efekcie klient sam 

potrafił podjąć decyzję o zmianie rodzaju zajęcia oraz  

o pracy jaką chce wykonywać.

3.
Beneficjent z epilepsją

Opis przypadku
Opisywany przykład dotyczy mężczyzny w wieku ok. 50 lat.  

W swoim życiorysie zawodowym miał 6 lat przerwy.  

Klient posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności  

z powodu epilepsji. Jak dowiedziałam się w trakcie wy- 

wiadu, beneficjent dość często miewa napady padacz- 

kowe (kilka razy w tygodniu), podczas których dochodzi 

do utraty przytomności. Pan zgłosił się z problemem „że 

nie może znaleźć pracy, i że ja jako doradca zawodowy 

mam mu ją dać”. Pan w trakcie przeprowadzanego wy-

wiadu był małomówny. Odpowiadał tylko na zadawane 

pytania. Miałam wrażenie, że moje pytania bardzo go 

drażnią. Czasami zachowywał się bardzo niegrzecznie. 

Podczas zawieraniu kontraktu przedstawiłam jak wyglą- 

da proces doradczy oraz zaproponowałam własne roz- 

wiązania. Na taką propozycję klient bardzo się oburzył  

i powiedział, że „chce napisać jedynie życiorys zawo-

dowy, bo kazali mu w Biurze Karier”. Miał duże problemy 

z mówieniem o swojej niepełnosprawności. Okazało  

się też, że poprzedni pracodawcy klienta nie wiedzieli  

o jego schorzeniu (ukrywał to przed nimi). Z tego między  

innymi powodu dochodziło do zwolnień z pracy (zda- 

rzało się, że klient dostawał napadu padaczkowego 

podczas wykonywania w pracy obowiązków). Klient nie 

był w stanie zrozumieć takiej reakcji pracodawcy. Całą 

winą za zaistniałą sytuację obarczał pracodawcę, nie 

dostrzegając błędnego postępowania w ukrywaniu  

swojej niepełnosprawności. Tymczasem, z punktu 

widzenia medycyny pracy osoba, która ma epilepsję,  

nie może wykonywać niektórych prac np. nie może  

pracować na wysokościach, wykonywać prac związa- 

nych z elektryką, pracować w systemie zmianowym, 

zwłaszcza w nocy itp. Nieprzestrzeganie tych zasad 
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może być niebezpieczne dla osoby niepełnosprawnej, 

dlatego pracodawca zatrudniając taką osobę, powinien 

być tego świadomy i wiedzieć o niepełnosprawności 

przyszłego pracownika. Klient przyznał, że kilkukrotnie 

był zatrudniony na stanowisku ochroniarza i wykonywał 

swoje obowiązki w porze nocnej. 

Prezentacja problemu
Klient ma duży problem z akceptacją swojej niepełno- 

sprawności. Nie chce o niej rozmawiać, wstydzi się jej. 

Przez to ma zaniżone poczucie własnej wartości, które 

przekłada się na sposób komunikacji klienta z otoczeniem 

i z pracodawcami. Kilkakrotne zwolnienie z pracy, spo- 

wodowane napadem epileptycznym utwierdziło klienta 

w tym, że osoby niepełnosprawne nie mają równych 

szans przy zatrudnianiu i jeżeli można zataić informację 

o niepełnosprawności, to należy przemilczeć ten fakt.  

Klient próbował sobie udowodnić, że może wykonywać 

pracę, której nie powinien. Niska samoocena blokuje 

klienta przed pozytywną autoprezentacją podczas roz-

mowy kwalifikacyjnej. Niskie poczucie własnej wartości 

powoduje również, że przybiera postawę roszczeniową, 

która pełni u niego funkcję obronną – taką postawą 

niejako przerzuca odpowiedzialność znalezienia pracy na  

innych. Obniżona samoocena blokuje klienta przed ak- 

tywnym szukaniem pracy i bardziej realnym spojrzeniem  

na rynek pracy, jak również nie pozwala na zdystanso- 

wanie się do swojej niepełnosprawności.

Porada /rozwiązanie problemu
Z klientem odbyłam tylko dwie konsultacje zawodowe, 

w trakcie których przeprowadziłam wywiad, jak rów- 

nież wspólnie opracowaliśmy życiorys zawodowy. Po- 

zostałymi elementami procesu doradczego klient nie 

był zainteresowany. Klient nie zgodził się na spotkanie 

z psychologiem – specjalistą ds. komunikacji. Fakt ten 

niewątpliwie świadczy o lęku przed wglądem w siebie 

i swoje problemy, którego przełamanie pozwoliłoby 

mu bardziej realnie ocenić swoje możliwości na rynku 

pracy oraz zmienić postawę wobec siebie i swojej 

niepełnosprawności.
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4.
Beneficjentka z zaburzeniami  
psychicznymi

Opis przypadku
Przedstawiona osoba jest kobietą w wieku ok. 30 lat,  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Przyczyną niepełnosprawności jest choroba psychiczna. 

Pomimo leczenia występują objawy w postaci lęków. 

Klientka ukończyła wyższe studia na kierunku socjologia. 

Obecnie jest na utrzymaniu rodziny. Podejmowała 

prace na umowę o dzieło oraz prace wolontariackie 

zgodne z wykształceniem. Od około miesiąca poszukuje 

stałej pracy na umowę o pracę. Jest aktywna w swoich 

poszukiwaniach, przegląda oferty pracy zamieszczane  

w prasie i Internecie, składa dokumenty aplikacyjne  

i jest zapraszana na rozmowy kwalifikacyjne. Ostatnio 

wzięła udział w rozmowie, po której zaproponowano 

jej pracę. Pani odmówiła przyjęcia proponowanego 

stanowiska. Stwierdziła, że ze względu na swój stan 

zdrowia nie będzie w stanie wykonywać powierzonych 

jej obowiązków. Proponowane stanowisko było zgodne 

z jej wykształceniem oraz zdobytym doświadczeniem. 

Po dotychczasowych doświadczeniach związanych 

z pracą dorywczą, poszukiwaniem pracy, a przede 

wszystkim stanem zdrowia, klientka zdecydowała się 

na rozpoczęcie kursów komputerowych. W rozmowie 

kobieta podkreślała, że znajomość obsługi programów 

komputerowych pozwoli jej podjąć pracę zdalną, 

wykonywaną w domu. W jej poczuciu jest to dobre 

rozwiazanie, ponieważ zdarzało się, że niespodziewane 

napady lęku w czasie pracy, uniemożliwiały jej wyko- 

nywanie powierzonych zadań.  

Prezentacja problemu
Opisywana osoba cierpi na schorzenie psychiczne, czego  

objawem są lęki. Stany lękowe występują z niewielkim 

nasileniem w sytuacjach stresu. Natłok zadań i nowych 

sytuacji, które są nieodłącznym elementem pracy, wywołują  

u niej stres. Również kontakt z wieloma osobami powo- 

duje nawrot stanów lękowych. Stąd niechęć do pracy na 

zewnątrz, w dużej grupie ludzi i siedzibie firmy, kiedy  

występuje konieczność wykonania powierzonych zadań  

w dość krótkim czasie. Tym bardziej, że pełna dyspozycyj- 

ność jest trudna do osiągnięcia przez klientkę, ponieważ 

jej schorzenie powoduje okresy zmniejszonej aktywności. 
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Porada /rozwiązanie problemu
W trakcie rozmowy doradczej okazało się, że dla klientki  

stresujące są codzienne kontakty z innymi ludźmi i w miarę  

możliwości wolałaby je ograniczyć. Zaproponowałam jej 

telepracę czyli pracę wykonywaną w domu. Wykony- 

wanie pracy zdalnej we własnym domu pozwala elas- 

tycznie dostosować czas pracy do możliwości psycho- 

fizycznych klientki w danej chwili. Brak dużej presji 

czasowej przy wykonywaniu zadań nie tworzy napięcia  

i stresu, co w konsekwencji nie powoduje nawrotów 

choroby. Doradziłam Pani ukończenie kursu komputero- 

wego i poszukiwanie pracy zdalnej, zgodnej z jej umiejęt- 

nościami w niepełnym wymiarze godzin. Beneficjentka 

zapisała się na kurs podstaw obsługi komputera, zgodnie  

z wcześniejszymi wspólnymi ustaleniami. Obecnie uczes- 

tniczy w kursie komputerowym prowadzonym w Fundacji 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo. Po ukończeniu kursu będzie poszukiwała pracy.

Opinia psychologa
Kobieta wyraziła chęć skorzystania z konsultacji psycholo- 

gicznych z powodu odczuwanego lęku przed powrotem 

do pracy (po długiej przerwie spowodowanej chorobą 

– schizofrenia) oraz wynikającą z tego obniżoną samo- 

oceną. W rozmowie prezentowała obawę, że w jej wieku  

i po tak długiej przerwie w pracy, będzie jej trudno znaleźć 

zatrudnienie. Klientka prezentowała wysoki poziom 

motywacji do ponownego aktywnego udziału w rynku 

pracy, deklarowała chęć podjęcia kursu komputerowego. 

Klientka czuła się wyobcowana, odsunięta od aktywnego 

życia zawodowego i społecznego ze względu na swoją 

chorobę. W przypadku tej pani najważniejszym etapem 

pracy było udzielenie jej wsparcia, tak aby na nowo odzys- 

kała poczucie własnej wartości, godności i zaufania do  

samej siebie, co jest bazą do budowania relacji interperso- 

nalnych opartych na zaufaniu do otoczenia. W procesie 

poznawania siebie – swoich mocnych stron oraz ograni- 

czeń, a także nabywania umiejętności kreatywnego 

wykorzystywania tych pierwszych oraz akceptacji drugich 

– klientka może nabrać zaufania do własnej osoby. Istotne 

było tu odwołanie się do jej wcześniejszego, bogatego 

doświadczenia zawodowego i ukazanie klientce jego zna- 

czenia dla podejmowania aktywnej roli na rynku pracy. 

Beneficjentka ma długą przerwę w aktywności zawodowej.  

Prezentuje z jednej strony wysoki poziom motywacji do 

podjęcia zatrudnienia, a z drugiej duży lęk przed tak og- 

romną zmianą w życiu. Dodatkowo przebyta choroba 

(schizofrenia) przyczynia się do poczucia izolacji społecz- 
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nej oraz zaniżonej samooceny i małej wiary w możliwości 

znalezienia pracy. Taka sytuacja powoduje, że klientka 

funkcjonuje w ciągłym konflikcie wewnętrznym i znacz- 

nym obciążeniu stresowym. To z kolei wzmaga objawy 

lękowe i hamuje beneficjentkę przed kolejnymi działa- 

niami. Kobieta przez to czuje się zagubiona i niepewna. 

Wydaje się, że najważniejsze jest udzielenie kobiecie 

wsparcia – tak, aby powoli odzyskała wiarę w siebie  

i własne możliwości. Ponadto należy pomóc klientce 

w określeniu własnego potencjału, zwiększając w ten 

sposób jej samoświadomość. Wiedza o swoich mocnych, 

ale i słabych stronach z pewnością pomoże kobiecie 

wyjść z poczucia izolacji i bierności oraz stopniowo,  

w miarę własnych możliwości, wrócić do uczestnictwa  

w rynku pracy. 

5.
Beneficjentka z niepełnosprawnością 
związaną z niskim wzrostem

Opis przypadku
Przedstawiona osoba jest kobietą w przedziale wieku  

25 – 30 lat, o umiarkowanym stopniu iepełnosprawności. 

Przyczyną jej niepełnosprawności jest choroba powo- 

dująca niski wzrost. Klientka ukończyła Liceum Ekonomiczne.  

Nie pracuje od czasu ukończenia szkoły, mieszka wraz 

z rodziną. Jej głównym źródłem utrzymania jest renta 

socjalna. Mieszka w małej miejscowości na północy kraju,  

nie ma dużych ograniczeń w swobodnym przemieszcza- 

niu się, może bez większych problemów korzystać ze 

środków komunikacji publicznej. W rozmowie z doradcą 

zawodowym mówiła, że chciałaby podjąć pracę lecz nie 

wie jaką pracę mogłaby wykonywać z uwagi na swoje 

schorzenie. Jednocześnie obawiała się, że z powodu 

niskiego wzrostu pracodawca nie zechce jej zatrudnić. 

Ta obawa była tak silna, że klientka nie wierzyła, aby 

kiedykolwiek ktoś chciał ją zatrudnić. Miała jednak silną  

potrzebę działania w obszarze poszukiwania pracy i po- 

mimo sygnalizowanych obaw, podjęła próby poszuki- 

wania zatrudnienia. Jej działania nie przynosiły jednak 

sukcesu z tego względu, że klientka nie wierzyła we wła- 

sne możliwości a czynności związane z poszukiwaniem 

pracy wykonywała bez przekonania. Miała wyobrażenia 

o rodzaju potencjalnej pracy, którą chciałaby i mogłaby 

wykonywać, lecz była przekonana, że jej plany nie speł- 

nią się. Jako główną przyczynę braku sukcesów na polu  

zawodowym wskazywała fakt bycia osobą z niepełnosprawną.
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Prezentacja problemu
Klientka ma szereg zahamowań związanych z niepełno- 

sprawnością, co przeszkadza jej w poszukiwaniu pracy.  

Postawa zniechęcenia i braku wiary we własne możliwości  

jest najprawdopodobniej efektem wpływu rodziny w jakiej  

się wychowywała beneficjentka oraz nastawienia środo- 

wiska. W świadomości klientki dominowało przekonanie,  

że jedyną pracą do jakiej mogłaby być przyjęta, to praca 

w cyrku. Nie wierzyła, że ktoś inny mógłby ją zatrudnić. 

Porada /rozwiązanie problemu
Wspólnie z klientką opracowałyśmy dokumenty aplika- 

cyjne skupiając się na uwypukleniu jej umiejętności 

zawodowych. W trakcie spotkań doradczych przygoto- 

wywałam ją do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi 

pracodawcami. Zaproponowałam także działania akty- 

wizujące, polegające na składaniu dokumentów aplika- 

cyjnych do miejsc, w których mogłaby być zatrudniona 

z uwagi na swoje umiejętności i kwalifikacje. Mimo 

braku wiary we własne możliwości, klientka już w czasie 

procesu doradczego zaczęła składać swoje dokumenty 

aplikacyjne do potencjalnych pracodawców. Ogromne 

zdumienie wywołała u klientki sytuacja, gdy okazało 

się, że pracodawca rozważał jej przyjęcie do pracy i był 

zadowolony z jakości złożonych przez nią dokumentów 

aplikacyjnych, komentując je słowami, że jest to „najlepiej 

napisane CV, jakie dotychczas widział”. Pani postąpiła 

zgodnie z moimi sugestiami, rozpoczęła aktywne poszu- 

kiwanie pracy, które zakończyło się sukcesem – klientka  

zdobyła pracę. Początkowo podjęła telepracę wykony- 

waną w domu, po pewnym czasie objęła korzystniejsze 

dla niej stanowisko w siedzibie firmy, gdzie do dziś pracuje.

6.
Beneficjentka z niepełnosprawnością 
ruchową

Opis przypadku
Opisywany przypadek dotyczy kobiety w wieku ok. 25 lat.  

Jej niepełnosprawność wynika z uszkodzenia narządu 

ruchu – porusza się na wózku inwalidzkim. Ukończyła 

studia o kierunku pedagogicznym z tytułem licencjata 

oraz studium informatyczne. Utrzymuje się z renty socjal- 

nej. Dotychczas klientka pracowała w domu, wykonując 

pracę na komputerze. Obecnie jest bez pracy i zamierza 

szukać nowego miejsca zatrudnienia. Nie podjęła jeszcze 

żadnych konkretnych działań w tym kierunku, nie składała  
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dokumentów aplikacyjnych, nie umawiała się na rozmowy  

wstępne. Pierwsze działania podjęte w tym obszarze do- 

tyczyły spotkania z doradcą zawodowym, gdyż benefic- 

jentka jest pełna obaw związanych poszukiwaniem pracy.  

W trakcie rozmowy klientka wyrażała obawy ’’Czy ze wzglę- 

du na swoje ograniczone możliwości poruszania się znaj- 

dzie pracodawcę, który będzie chciał ją zatrudnić? Czy 

jej niepełnosprawność nie zniechęci pracodawcy do 

zatrudnienia jej?’’. Pani poszukuje pracy, jednak z drugiej 

strony, cały czas boi się podejmować nowe działania  

w tej kwestii. Uważa, że wózek na którym się porusza jest  

poważną barierą, stanowiącą przeszkodę w realizacji jej  

planów zawodowych. Obawia się negatywnej i niechętnej 

postawy ze strony potencjalnych współpracowników.  

Jednocześnie deklaruje, że chciałaby podjąć pracę od- 

mienną od dotychczasowej. Nie chce pracować w domu, 

interesuje ją praca, która pozwoli jej na kontakt z ludźmi. 

Dotychczas czuła się odizolowana od innych ze względu 

na miejsce wykonywania pracy. W czasie rozmowy pani  

podkreślała, iż najchętniej wykonywałaby pracę związaną 

z komputerem. Ukierunkowanie na ten rodzaj pracy wyni- 

ka z zainteresowań klientki informatyką oraz charakteru 

pracy (praca siedząca).

Prezentacja problemu
Klientka prezentuje wiele zahamowań i jest wycofana 

względem otoczenia, szczególnie wobec osób zdrowych. 

Obawia się reakcji odrzucenia ze strony pracodawców. 

Obawa ta, nie pozwala jej na podejmowanie nowych 

wyzwań, w tym aktywne poszukiwanie pracy, związane  

z bezpośrednią konfrontacją z potencjalnym pracodawcą. 

W pewnych momentach klientka prezentuje postawę 

roszczeniową wobec osób sprawnych (uważa, że powinni 

się domyśleć, jakie beneficjentka ma potrzeby).

Porada /rozwiązanie problemu
Pani bardzo aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczest- 

niczyła w procesie doradczym. Przygotowałyśmy doku- 

menty aplikacyjne, omówiłyśmy proces rekrutacji oraz przeć- 

wiczyłyśmy autoprezentację. Doradziłam klientce aktywne 

poszukiwanie pracy, składanie dokumentów aplikacyjnych  

i umawianie się na rozmowy kwalifikacyjne. Klientka zasto- 

sowała się do naszych ustaleń – zaczęła wysyłać swoje CV  

do pracodawców, informowała znajomych, że poszukuje 

pracy, regularnie przeglądała ogłoszenia prasowe dotyczące 

ofert pracy. Jej działania, po kilkunastu tygodniach zakoń- 

czyły się sukcesem – obecnie pracuje na część etatu.
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Opinia psychologa
Klientka niedawno ukończyła edukację i rozpoczyna nowy  

etap w życiu. Ma za sobą też krótki okres pracy zdalnej 

w domu, jednak tak naprawdę nie uczestniczyła jeszcze 

aktywnie w rynku pracy – nigdy nie brała udziału w roz- 

mowie kwalifikacyjnej i nie wysyłała dokumentów aplika- 

cyjnych potencjalnym pracodawcom. Ponadto, na pod- 

stawie wywiadu można stwierdzić, iż kobieta prezentuje  

wiele nieadekwatnych wyobrażeń na temat rynku pracy  

oraz mechanizmów nim rządzących. W związku z tym 

czuje się zagubiona i wyobcowana, a perspektywa podję- 

cia kolejnych ról życiowych napawa beneficjentkę dużym 

lękiem. Wydaje się, że kobieta będzie wymagać czasu oraz 

powolnego oswajania się z nowymi doświadczeniami 

życiowymi. Dla klientki korzystne byłoby uczestniczenie  

w warsztatach psychoedukacyjnych, gdzie mogłaby nabyć  

umiejętności, które są niezbędne do właściwego poru- 

szania się po rynku pracy oraz funkcjonowania w grupie.  

Kolejnym etapem procesu powinna być próba uczestnic- 

twa w realnych sytuacjach, dających możliwość konfron- 

tacji z rzeczywistością i prawdziwym pracodawcą.

7.
Beneficjent z niepełnosprawnością  
sprzężoną – schorzenie narządów  
wewnętrznych, niesprawność ruchowa, 
wada wzroku

Opis przypadku
Opisywany przykład dotyczy mężczyzny w wieku około  

30 lat. Klient zgłosił się do doradcy zawodowego, po ut- 

racie pracy na dotychczasowym stanowisku z powodu 

likwidacji firmy. Poprzednia praca – na stanowisku sprze- 

dawcy – była jak twierdził „załatwiona po znajomości”. 

Obecnie stanął przed perspektywą samodzielnego poszu- 

kiwania zatrudnienia. Poprzednie stanowiska były związane  

z pracami różnego typu – zazwyczaj dorywczymi. Beneficjent  

podkreślał w rozmowie, że musi się usamodzielnić ponieważ  

nie chce być na utrzymaniu rodziny. Zastanawiał się, w któ- 

rym kierunku chciałby poszukiwać zatrudnienia – czy  

w zgodnym z dotychczasowym doświadczeniem (sprze- 

dawca), czy z wykształceniem, zainteresowaniami i swoją 

pasją (mężczyzna posiada wykształcenie policealne 
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gastronomiczne). Chciałby podjąć pracę w branży gastro- 

nomicznej, jednak nie posiada w tym obszarze żadnego  

doświadczenia. Nie miał pewności czy jego niepełno- 

sprawność nie stanowi przeszkody do podjęcia pracy  

w tej dziedzinie. Odpowiadając na ogłoszenia z ofertami 

pracy biurowej i uczestnicząc w kilku rozmowach kwa- 

lifikacyjnych okazywało się, że główną przeszkodą w ot- 

rzymaniu zatrudnienia jest brak znajomości obsługi kom- 

putera. Po dłuższej analizie przebiegu przebytych rozmów 

kwalifikacyjnych, mężczyzna stwierdził, że pracodawcy 

okazywali mu niechęć dowiedziawszy się, że jest osobą 

nie w pełni sprawną. Jednak w trakcie konsultacji dora- 

dczej okazało się, że w odpowiedzi na pytania o niepeł- 

nosprawność mężczyzna zazwyczaj wymieniał wszelkie 

konsekwencje i problemy z niej wynikające, zamiast 

zaakcentować swoje atuty. Nie oznaczało to, że ich nie 

posiadał – jednak nie dysponował umiejętnością nazwania 

ich i wyeksponowania w trakcie rozmowy. Mężczyzna 

twierdził, że wiele ogłoszeń, które przeglądał w procesie 

poszukiwania pracy byłyby „dla niego”. W czasie rozmów 

kwalifikacyjnych okazywało się, że pracodawca miał inne  

oczekiwania od zamieszczonych w ogłoszeniu. Wielokrot- 

nie podczas konsultacji doradczej klient podkreślał, że 

może się wiele nauczyć, ale żaden z dotychczasowych 

pracodawców nie chce mu dać szansy. Mężczyzna był 

zdecydowany podjąć naukę obsługi komputera na kursie 

komputerowym organizowanym przez Fundację.

Prezentacja problemu
Istnieje kilka powodów, które utrudniają klientowi poszu- 

kiwanie pracy i jej znalezienie. Po pierwsze problem 

autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, dotyczący 

umiejętności określenia własnych kwalifikacji i mocnych 

stron. Autoprezentacja ta dotyczy również sposobu 

powiadomienia pracodawcy o niepełnosprawności  

i rozmowa na ten temat. Drugim problemem jest nie- 

umiejętność określenia własnych predyspozycji zawodo- 

wych i realna ocena kompetencji. Mężczyzna stanął przed  

koniecznością samodzielnego zdobycia zatrudnienia ale  

był bardzo niepewny kierunku swoich dążeń. Nie za bardzo  

wierzył we własne siły, dopatrując się głównej przyczyny 

swoich niepowodzeń w postawie pracodawców wobec 

własnej osoby i niepełnosprawności. Niewątpliwie niepo- 

wodzenia w kontaktach z pracodawcami mogą powodo- 

wać zaburzenia obrazu własnej osoby jako pracownika  

co w konsekwencji negatywnie wpływa na motywację do 
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poszukiwania pracy. Z drugiej strony, postawa „i tak mnie 

pewnie nie zatrudni”, powoduje negatywne nastawienie 

klienta do pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Porada /rozwiązanie problemu
Z punktu widzenia rozwiązania problemu klienta, ważne  

było określenie kierunku poszukiwania pracy (branży, 

stanowiska) i wyznaczenie działań, które będą kolejnymi 

krokami do zdobycia zatrudnienia np. podniesienie 

samooceny, nauka autoprezentacji podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. Klient został skierowany na kurs kompu- 

terowy, aby nauczyć się obsługi programów biurowych  

a tym samym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  

Dodatkowo uczestniczył w warsztatach psychoedukacyj- 

nych, rozszerzających umiejętności interpersonalne 

potrzebne do efektywnego poszukiwania pracy oraz 

prawidłowego funkcjonowania w środowisku pracy. 

Obecnie klient uczęszcza na kurs komputerowy.

Opinia psychologa
Mężczyzna został skierowany na konsultację z psycholo- 

giem przez doradcę zawodowego z powodu lęku przed 

wejściem w proces aktywnego poszukiwania pracy oraz 

trudności z akceptacją własnej niepełnosprawności. Klient 

nie potrafi dostrzec w sobie żadnych pozytywnych cech 

mogących stanowić jego potencjał. Każde niepowodze- 

nie natomiast tłumaczy faktem, iż jest osobą niepełno- 

sprawną. W konsekwencji prezentuje nieadekwatną 

samoocenę i nie potrafi realnie ocenić swoich możliwości. 

Aby zrozumieć przyczyny własnego lęku, a jednocześnie 

rozwijać umiejętności psychospołeczne, które są niezbędne 

do efektywnego uczestnictwa w procesie poszukiwania 

zatrudnienia, wskazane jest uczestnictwo klienta w gru- 

powych zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej.

8.
Beneficjentka z niepełnosprawnością 
psychiczną

Opis przypadku
Opisywana osoba to kobieta w przedziale wieku 55 – 60  

lat z wykształceniem wyższym, inżynierskim. Klientka 

posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe – przez  

wiele lat pracowała głównie na stanowiskach kierowni- 

czych, pełniąc funkcję nadzorczą, jak również zarządzając 

dużym zespołem ludzi. W wyniku zachorowania na schi- 

zofrenię zrezygnowała z pracy. Od 10 lat nie pracuje.  

W tym czasie, oprócz leczenia i działania na rzecz popra- 
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wy swojego stanu zdrowia, nie zajmowała się żadną dzia- 

łalnością zawodową. Niedawno podjęła decyzję o powrocie  

do aktywności zawodowej, wynikającą z ustabilizowania 

stanu psychicznego i chęci „zrobienia czegoś jeszcze  

w życiu”. Klientka jest pełna motywacji do podjęcia pracy,  

chęci do działania, lecz również dezorientacji w tym, co  

by chciała robić oraz jaki kierunek poszukiwań i działania 

powinna podjąć. Jest przeświadczona, że istotną przesz- 

kodą w podjęciu zatrudnienia będzie jej wiek. Kontakty  

z potencjalnym pracodawcą wzbudzają w niej lęk, głów- 

nie ze względu na konieczność informowania pracodawcy  

o swojej niepełnosprawności. 

Klientka nie potrafi obsługiwać komputera – zdaje sobie 

jednak sprawę z potrzeby nabycia tej umiejętności, ko- 

niecznej przy wykonywaniu obowiązków na stanowisku 

jakie chciałaby podjąć (praca biurowa). Nie chce, aby praca  

miała charakter zbliżony do jej poprzednich obowiązków. 

Często podkreślała, że czuje się dobrze pracując z ludźmi. 

Ten element jest dla niej ważny w pracy, o którą będzie 

się ubiegać. Denerwuje i zasmuca ją fakt „wypadnięcia” 

z rynku pracy – uważa, że już pewnie nigdy nie będzie 

takim dobrym pracownikiem jak kiedyś. Mimo to, chcia- 

łaby podjąć jakąś aktywność. Rozważa również podjecie 

pracy w domu w formie telepracy, lecz nie wie jak i gdzie 

szukać takiego zatrudnienia. Klientka nie posiada CV, nie 

wie jak tworzy się dokumenty aplikacyjne. Po długim 

czasie braku aktywności zawodowej, nie jest pewna swoich  

umiejętności i kwalifikacji, jak również nie potrafi ziden- 

tyfikować swoich mocnych stron. Do Fundacji zgłosiła  

się w poszukiwaniu pomocy doradcy, lecz nie do końca  

wie jak i w czym może tej pomocy oczekiwać. Jest zain- 

teresowana kursami komputerowymi, które są organizo- 

wane w Fundacji.

Prezentacja problemu
Z rozmowy wynika, że główny problem dotyczy braku 

umiejętności poruszania się po rynku pracy. Długi czas 

pozostawania bez zatrudnienia sprawił, że kobieta 

nie czuje się gotowa do jej podjęcia, gdyż zdaje sobie 

sprawę z braku umiejętności potrzebnych dzisiaj w pracy 

– m.in. znajomość obsługi komputera. Dodatkowo jest 

pełna lęku przed kontaktem z pracodawcą. Niepewność 

i zaniżona ocena własnej osoby sprawiają, że mimo 

dużej motywacji do działania, kobieta boi się podjąć 

jakąkolwiek próbę poszukiwania pracy. Związane jest to  

z długim okresem pozostawania bez zatrudnienia. Klientka  

nie potrafi nazwać własnych umiejętności – wydaje 

jej się, że się zdezaktualizowały, bo jak podkreśla „lubiła 
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podejmować decyzje, ale to było dawno temu”. Dlatego 

też, broniąc się przed porażką, nie chce narzucać sobie 

zbyt wielkich celów zawodowych do zrealizowania. 

Optymistycznym elementem jest gotowość do podjęcia 

aktywności i chęć zmiany.

Porada /rozwiązanie problemu
Kobieta chętnie przyjęła propozycję uczestnictwa w war- 

sztatach aktywnego poszukiwania pracy, jaką jej zapro- 

ponowałam. Zajęcia te były okazją do wzmocnienia dzia- 

łań podjętych w czasie indywidualnych konsultacji z do- 

radcą zawodowym. Klientka była jedną z najbardziej aktyw- 

nych uczestniczek szkolenia. Po zakończeniu warsztatów  

z wielką motywacją podjęła się nauki obsługi komputera 

na kursie komputerowym. Jest to jeden z etapów wiodący  

do podjęcia interesującej ją pracy – jeden z etapów wyz- 

naczonej ścieżki rozwoju zawodowego klientki.

9.
Beneficjent z niepełnosprawnością  
narządu zmysłu (niedosłuch)

Opis przypadku
Opisywany przykład dotyczy mężczyzny w wieku ok. 40 

lat. Klient posiada różnorodne doświadczenie – głównie 

w sprzedaży, pracy biurowej i pracy poligraficznej. Od 

dwóch lat bezskutecznie poszukuje pracy. Chce podjąć 

zatrudnienie w tej dziedzinie, która jest najbliższa jego  

zainteresowaniom dot. poligrafii i projektowania graficz- 

nego. Klient jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy  

i korzystał już z pomocy dorady zawodowego, ale jak 

twierdzi „nic z tego nie wyszło”. Trudności, które napotyka 

w poszukiwaniu pracy, definiuje jako niedopasowanie 

własnych umiejętności do wymagań pracodawcy. Klient 

potrafi doprecyzować, nazwać swoje umiejętności, okreś- 

lić swoje mocne strony – kłopot sprawia mu natomiast 

opisanie sytuacji, w których mógłby je wykorzystać. Głów- 

ną przyczynę swojego problemu upatruje w negatywnej 

postawie pracodawców. W ostatnim okresie był na kilku 

rozmowach kwalifikacyjnych, ale określa je jako „porażkę”. 

Opowiadał, że początkowo bardzo aktywnie poszukiwał 

pracy – teraz głównie korzysta z internetowych wyszuki- 

warek i portali z pracą. Ponieważ obecnie nie uzyskuje 

pozytywnej odpowiedzi od żadnej firmy, czuje się rozcza- 

rowany i zawiedziony. Kolejne nieudane podejścia powo- 

dują przygnębienie i wpływają na postawę rezygnacji. 

Konsekwencją tej bezradności jest brak wiary w skutecz- 

ność własnego działania. Z góry zakłada, że nie uda mu 
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się zdobyć zatrudnienia - idąc na rozmowę kwalifikacyjną 

zawsze zastanawia się czy postępuje słusznie „bo pewnie  

i tak się nie uda”. Kolejną przyczynę niepowodzeń dostrzega  

w swojej niepełnosprawności. W związku z niedosłuchem, 

mężczyzna na niewielką wadę wymowy. Nosi aparat słu- 

chowy jednak stara się niego nie korzystać i zdejmuje go.  

Uważa, że pracodawca, których dostrzeże jego problem  

ze słuchem, na pewno nie zdecyduje się na jego zatrud- 

nienie. W trakcie rozmowy doradczej okazało się, że bez 

aparatu mężczyzna musi się skupić mocno na czytaniu 

z ruchu warg, ponieważ nie słyszy prawidłowo swojego 

rozmówcy. Przyznał, że nie zawsze dobrze rozumiał o co  

pracodawca pytał na rozmowie kwalifikacyjnej ale starał  

się dopytywać o szczegóły, których nie zrozumiał. Przycho- 

dząc na spotkanie z doradcą zawodowym, wiedział jakiej  

pomocy może oczekiwać. Przebył już konsultacje z doradcą  

zawodowym Urzędu Pracy.  Przyniósł swoje dokumenty 

aplikacyjne „do sprawdzenia”. Dodatkowo jest zaintereso- 

wany podjęciem kursu komputerowego z zakresu grafiki  

komputerowej, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Prezentacja problemu
Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że istnieje kilka  

powodów, które utrudniają klientowi podjęcie pracy.  

Jeden z nich to spadek motywacji i niechęć do poszuki- 

wania pracy – wytworzenie się tzw. mechanizmu wy- 

uczonej bezradności. Beneficjent korzystał tylko z dwóch 

źródeł wyszukiwania ofert pracy. Kolejnym problemem 

może być brak akceptacji własnej niepełnosprawności. 

Fakt nie noszenia aparatu, poprawiającego poziom 

słyszenia, z uwagi na przekonanie o niechęci pracodawcy, 

może być potwierdzeniem tego problemu. Zapewne  

w działaniach tych pomocna będzie współpraca  

z psychologiem.

Porada /rozwiązanie problemu
Mężczyzna pogodził się z faktem własnych ograniczeń  

i nosi aparat słuchowy. Chce podjąć kurs grafiki kompu- 

terowej w celu podniesienia kwalifikacji. Dodatkowo 

chętnie przyjął propozycję uczestniczenia w warsztatach 

autoprezentacji. Po ukończeniu warsztatów, zdobył zle- 

cenie jako grafik przy realizacji projektu. Umocniło to jego  

poczucie wartości. Obecnie aktywnie poszukuje zatrud- 

nienia, bierze udział w rozmowach kwalifikacyjnych i jest  

zadowolony z ich przebiegu. Nastąpiła zmiana w sposobie  

patrzenia na swoją niepełnosprawność, jak również wzrost  

poziomu motywacji do podejmowania działań czyli 

aktywnego poszukiwania pracy.
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1.
Czy mając rentę socjalną mogę pracować 
i nie stracić renty? Jeśli tak, to ile mogę 
dorobić?

Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie, 

informuję iż prawo do renty socjalnej ulega za-

wieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu 

zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo 

pozarolniczej działalności, tj. z tytułu: 

   zatrudnienia

   wykonywania pracy nakładczej

   wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia 

i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykony-

waniu tych umów

   wykonywania umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu 

tej umowy

   wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na podsta- 

wie: umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, 

umowy o dzieło

   pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej 

wykonywaniu

Wybrane aspekty prawne
Poniżej przedstawiamy kilka wybranych, najczęściej powtarzających się pytań skierowanych 
do doradcy – prawnika wraz z odpowiedziami na nie (stan prawny aktualny na koniec 2007 r.).



CENTRUM USŁUG DORADCZYCH
dla Osób Niepełnosprawnych

Wybrane aspekty prawne ��

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

   wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produk-

cyjnej, spółdzielni kółek rolniczych i w zespołowych 

gospodarstwach rolnych tych spółdzielni oraz 

   pobierania stypendium sportowego.

Przychód ten uwzględnia się w wysokości stanowiącej 

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

a gdy rencista nie jest zobowiązany do opłacania tych 

składek z uwagi na posiadanie prawa do renty rodzinnej  

lub podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego 

tytułu – w wysokości wskazanej w oświadczeniu. Za przy- 

chód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: choro- 

bowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wyna-

grodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty 

świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku 

wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. 

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także 

przychód zaliczony do źródeł przychodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 us- 

tawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku 

osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, 

dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym 

charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, w przy-

padku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód,  

z jednego lub kilku wymienionych wyżej tytułów, w łącz- 

nej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcz- 

nego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio 

ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel 

ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu  

w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. 

Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświad- 

czenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane 

są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobo- 

wiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawio- 

nego przez płatnika składek.

Po otrzymaniu zaświadczenia lub oświadczenia organ 

rentowy ocenia, czy przychód ma charakter jednorazowy, 

czy też stały bądź okresowy. W pierwszym przypadku 

dokonuje zawieszenia świadczenia wyłącznie za miesiąc, 

w którym został (ma zostać) uzyskany przychód. W dru-

giej i trzeciej sytuacji zawiesza prawo do renty aż do czasu 
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nadesłania oświadczenia o zaprzestaniu osiągania tego 

przychodu. Należy pamiętać, że organ wypłacający to 

świadczenie ma prawo, występując do urzędu skarbowe-

go, weryfikować treść tego oświadczenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podawane jest 

przez Prezesa GUS na stronie www.wskazniki.pl. Poda-

wane kwoty są kwotami brutto.

2.
Ile mogę zarobić pobierając rentę? Kiedy 
renta ulegnie zawieszeniu?

Na zmniejszenie wysokości emerytury, renty  

z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzin-

nej, do której uprawniona jest jedna osoba wpływa 

przychód w wysokości przekraczającej 70% przecięt- 

nego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej  

jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Wysokość tego zmniejszenia uzależniona jest od kwoty 

osiąganego przychodu. Określone zostały maksymalne 

kwoty zmniejszeń. Kwoty maksymalnych zmniejszeń 

zostały ustalone w następujących wysokościach: 

   24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej 

waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury i renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy

   18% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej 

waloryzacji w 1998 r. – dla renty z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy

   20,4% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej 

waloryzacji w 1998 r. – dla renty rodzinnej, do której 

uprawniona jest jedna osoba 

a następnie podwyższane są w kolejnych terminach walo-

ryzacji. 

Świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę maksy- 

malnego zmniejszenia wyłącznie wówczas, gdy przychód 

osiągnięty przez emeryta lub rencistę, przekraczający  

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest 

wyższy od kwoty maksymalnego zmniejszenia.

Jeżeli natomiast przychód osiągnięty przez świadczenio- 

biorcę przekracza dopuszczalną kwotę przychodu obli- 

czoną wskaźnikiem 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia o kwotę niższą od kwoty maksymalnego 

zmniejszenia, to wysokość świadczenia ulega zmniej- 

szeniu o faktyczną kwotę przekroczenia.
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Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje 

zawieszenie prawa do emerytury, renty z tytułu niezdol- 

ności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona 

jest jedna osoba.

3.
Jestem osobą niepełnosprawną  
w stopniu umiarkowanym. Mój staż  
pracy to 2 lata. Mam skończoną  
szkołę ogólnokształcącą. Podjęłam  
pracę w lipcu tego roku. Jaki jest  
wymiar mojego urlopu?

Na chwilę obecną wymiar urlopu, który Pani 

przysługuje, zgodnie z art. 154 § 1 wynosi 20 

dni roboczych, gdyż staż pracy wynosi poniżej 10 lat. 

Po przepracowaniu roku po uzyskaniu orzeczenia o 

niepełnosprawności nabywa Pani prawo do dodatko-

wego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni 

roboczych.

4.
Jestem osobą niepełnosprawną  
w stopniu umiarkowanym. Jakie  
dodatkowe prawa pracownicze  
mi przysługują?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeł-

nosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę  

i 35 godzin tygodniowo. Stosowanie tych norm czasu 

pracy, nie powoduje obniżenia wysokości wynagro-

dzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona  

w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Powyższe 

zasady nie mają zastosowania: 

   do osób zatrudnionych przy pilnowaniu

   gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz 

przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników  

lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad 

tą osobą wyrazi na to zgodę. Koszty badań lekarskich 

ponosi pracodawca.
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Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej, 15  

minutowej, przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą  

lub wypoczynek. Czas przerwy jest wliczany do czasu 

pracy. Osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia nie- 

pełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczyn- 

kowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. 

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta 

nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej  

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni 

roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie 

odrębnych przepisów chyba że urlop ten jest niższy  

niż 10 dni roboczych.

Osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia:

   w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnicze-

nia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w 

roku

   w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów 

leczniczych lub usprawniających, a także w celu 

uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego 

naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane 

poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których 

mowa powyżej, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny  

za urlop wypoczynkowy.

5.
Jestem rencistą i chcę rozpocząć 
prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej, czy muszę opłacać składki 
ZUS?

Rencista prowadzący działalność gospodarczą 

musi płacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Od początku 2008 r. prowadząca działalność gospodarczą 

osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do 

pracy będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdro- 

wotnemu. Zmiana ta nie dotyczy m.in. osób uprawnionych 

do renty rodzinnej, wspólników spółek jawnych, koman-

dytowych i partnerskich.
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Od 1 stycznia 2008 r. ubezpieczenia emerytalne, rentowe,  

wypadkowe dla osób mających ustalone prawo do renty  

z tytułu niezdolności do pracy, które równocześnie prowa- 

dzą działalność gospodarczą, są obowiązkowe.

Zmiana dotyczy wyłącznie rencistów mających ustalone  

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy 

równocześnie prowadzą działalność gospodarczą (również  

w ramach spółki cywilnej). Natomiast dla osoby upraw- 

nionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, która jedno- 

cześnie podlega ubezpieczeniom jako twórca lub artysta, 

wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, jest 

wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., zarówno do  

31 grudnia 2007 r., jak i po tej dacie, ubezpieczenia emery- 

talne i rentowe są dobrowolne, obowiązkowe jest  

ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązkiem ubezpieczeń z tytułu prowadzonej 

działalności nie zostaną również objęte osoby mające 

ustalone prawo do renty rodzinnej, renty z tytułu 

niezdolności do służby (np. byli policjanci czy strażacy), 

które prowadzą działalność gospodarczą. Dla tych ren-

cistów ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu 

prowadzenia pozarolniczej działalności w dalszym ciągu 

będą dobrowolne.

Renciści, którzy od 1 stycznia 2008 r. z działalności zostaną 

objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, 

będą zobowiązani do wyrejestrowania się z działalności  

z ubezpieczenia zdrowotnego i zgłoszenia się z działal- 

ności do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, 

rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz ewentual-

nie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Rencista, który ma ustalony stopień niepełnosprawności  

i z działalności od 1 stycznia 2008 r. zostanie objęty ubez- 

pieczeniami emerytalnym i rentowymi, może liczyć na 

zwrot opłacanych do ZUS-u składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe. Składki te musi jednak najpierw 

opłacić w pełniej wysokości, a następnie wystąpić do 

PFRON-u o ich zwrot.

Refundacja składek przez PFRON będzie dotyczyła tylko 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nalicza- 

nych od kwoty nie wyższej niż 60 proc. przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia. Składki na obowiązkowe 

ubezpieczenie wypadkowe oraz dobrowolne ubezpiecze- 

nie chorobowe nie będą refundowane (prowadzący 

działalność musi je sfinansować z własnych środków).

Autorka: Marlena Stancel, prawniczka
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Artykuły dot. aktywizacji zawodowej 
– publikacje doradców CUD

1.
Zadania powiatu na rzecz osób niepełno-
sprawnych
Należy stwierdzić, iż na powiecie – porównując 

do zadań gminy i województwa – ciąży najwięcej 

obowiązków związanych z działalnością na rzecz osób 

niepełnosprawnych.

W ramach projektu Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych raz w mie- 
siącu zespół projektu przygotowywał publikację – Newsletter CUD, w którym oprócz aktualnych 
informacji dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych, zamieszczane były artykuły  
specjalistów pracujących w projekcie, dotyczące problemów związanych z szeroko pojętym 
rynkiem pracy. W tym miejscu prezentujemy najciekawsze z nich.
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Zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy 
Pracy:

   opracowywanie i realizacja, na podstawie art. 35a ust.1  

pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie rehabilitacji zawodowej

   podejmowanie działań zmierzających do ograniczania 

skutków niepełnosprawności

   opracowywanie i przedstawianie planów zadań i infor- 

macji z prowadzonej działalności związanej z prob- 

lematyką niepełnosprawności oraz ich udostępnianie 

na potrzeby samorządu województwa

   pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób 

niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifiko- 

wanie

   kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają 

specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji 

leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka 

szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki 

szkoleniowej

   współpraca z organami rentowymi w zakresie 

wynikających z przepisów

   doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne  

w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej 

podejmowanej przez osoby niepełnosprawne

   współpraca z właściwym terenowo inspektoratem 

pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób 

niepełnosprawnych

   współpraca z organizacjami pozarządowymi i funda- 

cjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  

w zakresie rehabilitacji zawodowej tych osób.

Zadania, które realizują Powiatowe Centra  
Pomocy Rodzinie:

   opracowywanie i realizacja, na podstawie art. 35a ust. 1  

pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w zakresie:

•   rehabilitacji społecznej

•   przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

   współpraca z organizacjami pozarządowymi i funda- 

cjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych  

w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
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   dofinansowanie:

•    uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opie- 

kunów w turnusach rehabilitacyjnych

•    sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełno- 

sprawnych

•    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane  

osobom niepełnosprawnym na podstawie odręb- 

nych przepisów

•    likwidacji barier architektonicznych, w komuniko- 

waniu się i technicznych w związku z indywidualnymi  

potrzebami osób niepełnosprawnych

•   rehabilitacji dzieci i młodzieży.

   dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warszta- 

tów terapii zajęciowej.

Do kompetencji starosty (prezydenta miasta 
na prawach powiatu) przewidzianych  
w ustawie o rehabilitacji należy:

   powoływanie i odwoływanie członków powiato- 

wego (miejskiego) zespołu do spraw orzekania  

o niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody

   udzielanie pożyczek ze środków PFRON osobom 

niepełnosprawnym zarejestrowanym jako bezrobotne 

albo poszukujące pracy niepozostające w zatrud-

nieniu, na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo 

rolniczej

   przyznawanie pracodawcom na zasadach określonych 

w ustawie o rehabilitacji zwrotu kosztów związanych 

z przystosowaniem miejsca pracy dla osoby 

niepełnosprawnej

   wydawanie opinii w postępowaniu dotyczącym 

uzyskania statusu zakładu pracy chronionej

   dokonywanie, ze środków PFRON, zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawców na szkolenie za-

trudnionych osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Autor: Grzegorz Jaroszczyk – prawnik,  

artykuł z Newslettera 3/2007
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2.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
osób niepełnosprawnych

Zanim przejdziemy to meritum najpierw ustalmy 

co to są kwalifikacje?

Otóż, kwalifikacje to potwierdzony zasób wiadomości  

i zakres umiejętności tak wyodrębniony, aby pozwalał na 

samodzielne wykonywanie konkretnego zestawu zadań 

zawodowych i umożliwiał podjęcie zatrudnienia. 

W rozumieniu rynkowym trzeba do powyższego okreś- 

lenia dodać że są to dodatkowe uprawnienia do pracy na 

konkretnym stanowisku, wymagające odpowiedniego 

stażu pracy i/lub dodatkowego szkolenia oraz oczekiwa- 

ne przez pracodawcę cechy fizyczne i osobowościowe. 

Razem tworzy to określony zestaw kompetencji do zaj-

mowania określonego stanowiska pracy.

Oznacza to też tyle, że kwalifikacje są zdobywane nie 

tylko w ramach systemu szkolnego, ale również mogą 

być, i często są nabywane w ramach systemu kursowego 

lub poprzez praktykę.

Analizując obecne rozwiązania prawne dotyczące 

aktywizacji zawodowej można stwierdzić, że osoby 

niepełnosprawne, które chcą sprostać wymaganiom 

współczesnego rynku pracy mają duże możliwości  

w zakresie zdobycia, zmiany lub podniesienia swoich 

kwalifikacji zawodowych. Największe możliwości  

na aktywizację zawodową – a w konsekwencji na 

awans społeczno – zawodowy – stwarzają osobom 

niepełnosprawnym:

   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierp-

nia 1997 r. (Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

   Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – “Wspieranie Aktywności Zawo-

dowej Osób Niepełnosprawnych” (program celowy 

PFRON – WAZON II)

   Programy Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób  

Niepełnosprawnych – realizowane przez administrację 

rządową i samorządową oraz organizacje pozarządowe. 

Ze szkoleń przewidzianych w ramach ustawy o rehabili- 

tacji mogą korzystać osoby niepełnosprawne, których 

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okreso- 

wo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie 

ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykony-

wania pracy zawodowej.
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Szkolenie osób niepełnosprawnych prowadzone w ra- 

mach ustawy odbywa się w formach pozaszkolnych  

w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyż- 

szenia kwalifikacji. Ustawa nakłada na kierownika powia- 

towego urzędu pracy obowiązek inicjowania i organizacji 

szkoleń dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub  

innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy  

i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych  

w powiatowym urzędzie pracy, a w szczególności w razie:

   braku kwalifikacji zawodowych

   konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem 

propozycji odpowiedniego zatrudnienia

   utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym 

zawodzie.

Szkoleniem mogą być objęte również osoby 

niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia 

umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Szkolenia w ramach programu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych “Wspieranie Aktywności Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych” (WAZON – II)

Celem programu jest przygotowanie osób niepełno- 

sprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie 

optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organi-

zowanych w formach edukacji pozaszkolnej. Działania 

podejmowane w ramach programu powinny umożliwić 

osobom niepełnosprawnym: 

   zdobycie zawodu zgodnego z aktualnymi 

możliwościami, zainteresowaniami, stanem zdrowia  

i potrzebami lokalnego rynku pracy

   zmianę zawodu w przypadku, gdy wymagają tego 

ograniczenia wynikające z niepełnosprawności oraz 

potrzebami lokalnego rynku pracy

   zdobycie kwalifikacji pozwalających rozwinąć własną 

działalność

   zdobycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania 

zatrudnienia.
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Uprawnieni do szkoleń lub przekwalifikowań  
w ramach programu są: 

   osoby zatrudnione, zgłaszające zamiar i gotowość 

podjęcia dodatkowego zatrudnienia w wyższym wy- 

miarze czasu pracy, zgodnym z ustawą z dnia 27 sier-

pnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo innego 

zatrudnienia lub zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą, zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy jako poszukujące pracy w rozumieniu ustawy  

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 

grudnia 1994 r.

   osoby niepełnosprawne, zarówno prowadzące jak też  

wykonujące działalność gospodarczą, w tym wykonu- 

jące wolny zawód, którym podwyższenie lub uzyskanie 

nowych kwalifikacji umożliwi rozwój prowadzonej 

działalności

   osoby, wobec których zgodnie z ustawą z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, orzeczono celowość 

przekwalifikowania zawodowego ze względu na 

niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie 

– posiadające decyzję o przyznaniu renty szkolenio-

wej, skierowane do powiatowego urzędu pracy w celu 

przekwalifikowania zawodowego

   osoby niepełnosprawne będące pracownikami orga- 

nów samorządowych, które zatrudnione są w celu  

reprezentowania środowiska osób niepełnosprawnych.

Koszty szkoleń, finansowane ze środków 
PFRON (przekazywane do dyspozycji 
Powiatowym Urzędom Pracy – uchwałą 
zarządu PFRON nr 285/99 z dnia 21-06-1999 r.), 
obejmują:

   należność dla jednostki szkolącej za zorganizowanie 

publicznie ogłoszonego szkolenia lub nauki zawodu, 

wraz z kosztami egzaminu końcowego (z wyłączeniem 

poprawkowego), koszty ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków

   przejazdy (w tym przewodnika lub opiekuna osoby 

zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności), 

zakwaterowanie i wyżywienie (limit określony przepisami 
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szczegółowymi), jeżeli szkolenie odbywa się w in-

nej miejscowości niż miejsce zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej

   koszty usług tłumacza języka migowego albo lektora 

dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie 

niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego 

stopnia niepełnosprawności

   koszt niezbędnych badań lekarskich oraz usług  

rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie ze środków PFRON na pokrycie ogólnych  

kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej nie może 

przekroczyć kwoty 10 – krotności przeciętnego wynagro- 

dzenia. Czas trwania szkolenia nie powinien być dłuższy 

niż 6 miesięcy, w ściśle określonych przypadkach, może 

być wydłużony do 12 a nawet 30 miesięcy.

Urzędy Pracy powinny informować osoby niepełnosprawne  

o możliwościach i warunkach skorzystania z tych form 

podnoszenia kwalifikacji za pośrednictwem mediów oraz 

tablic informacyjnych. Urzędy Pracy, kierując się potrze-

bami lokalnego rynku pracy oraz możliwościami osoby 

niepełnosprawnej, powinny też przedstawiać własne 

propozycje szkoleń bądź przychylać się do propozycji 

wnioskodawcy.

Programy Aktywizacji Zawodowej Osób  
Niepełnosprawnych – realizowane przez  
administrację rządową i samorządową  
oraz organizacje pozarządowe

Są to różnego rodzaje szkolenia, kursy, warsztaty akty-

wizacji. Zazwyczaj uczestnictwo w tych programach jest 

bezpłatne.

Jak już pewnie zauważyliście, możliwości podnoszenia 

kwalifikacji jest dużo, a obecny rynek stawia nam coraz 

wyższe wymagania. Aby im sprostać musimy być elasty- 

czni i śledzić wymagania stawiane przez pracodawców. 

Pewnie często zadajecie sobie pytania: Po co to wszystko? 

Znowu jakieś szkolenie? Przecież ja chcę tylko pracować!

I otóż, aby pracować – musimy się cały czas szkolić!

Autorka: Aneta Olkowska – doradczyni zawodowa,  

artykuł z Newslettera 7/2007
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3.
Nowe zasady pomocy w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

30 lipca 2007 r. wszedł w życie pierwszy pakiet 

znowelizowanych przepisów ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych z 27 sierpnia 2007 r. Druga część przepisów 

wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.

Niniejszy artykuł opisuje pokrótce zmiany, które weszły  

w życie 30 lipca 2007 r.

Art. 11
O zmianie dotyczącej art. 11 pisałem już wcześniej; 

przypomnę tylko, że pojawiło się wiele wątpliwości 

dotyczących zakresu uprawnień wynikających z ustawy  

z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu- 

cjach rynku pracy dotyczących osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, nie 

pozostające w zatrudnieniu. Obecnie (po nowelizacji) 

art. 11 dokładnie wylicza na jaką pomoc może liczyć 

osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy, nie pozostająca  

w zatrudnieniu. Jest to m.in. możliwość wzięcia udziału:

   w szkoleniach

   w stażach

   w pracach interwencyjnych

   w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej zamiast pożyczki
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji usunęła możliwości 

korzystania przez osoby niepełnosprawne z pożyczek  

z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wyna-

grodzenia. Od 30 lipca 2007 r. osoba niepełnosprawna, 

która jest zarejestrowana u Urzędzie Pracy jako osoba  

bezrobotna lub poszukująca pracy, nie pozostająca 

w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Funduszu  

jednorazowo środki na podjecie działalności gospodar- 

czej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni  

socjalnej w wysokości do piętnastokrotnego przecięt- 

nego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów tworzenia stanowiska pracy
Z dniem 30 lipca 2007 r. pojawiła się nowa forma wsparcia  

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w postaci zwrotu  
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kosztów utworzenia dla nich stanowiska pracy. Forma ta  

skierowana jest zarówno dla pracodawców z otwartego  

rynku pracy, jak i prowadzących ZPCH. Pracodawca może  

dostać taką refundacje pod warunkiem podpisania umo- 

wy o pracę z osobą niepełnosprawną zarejestrowaną w po- 

wiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca  

pracy nie pozostająca w zatrudnieniu. Wysokość refun-

dacji nie może przekroczyć kwoty piętnastokrotnego 

miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania  

pełnej kwoty refundacji jest zatrudnienie osoby niepeł- 

nosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy.

Osoby z umiarkowanym stopniem  
niepełnosprawności w zakładach aktywności 
zawodowej
Przed nowelizacją ustawy o rehabilitacji w zakładach 

aktywności zawodowej mogły znaleźć zatrudnienie 

tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Natomiast od 30 lipca 2007 r. do wymaganych 70% 

ogółu zatrudnionych będzie zaliczało się także zatrud-

nienie osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności pod warunkiem jednak, że u tych 

osób stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub 

chorobę psychiczną.

Autor: Grzegorz Jaroszczyk – prawnik,  

artykuł z Newslettera 8/2007

4.
Telepraca

Do systemu prawnego postanowiono wprowa-

dzić prawną definicję telepracownika. Umożliwi 

to dookreślenie, kto może być tego typu pracowni-

kiem i jakie ma w związku z tym prawa i obowiązki. Od 

16 października 2007 r. wchodzą w życie zmiany w Ko-

deksie Pracy i kilku innych ustawach, wprowadzając do 

polskich przepisów pojęcie telepracownika. Otrzymu-

jemy dzięki temu możliwość zawierania umów o pracę 

(na etat), lecz z możliwością wypełniania obowiązków 

w domu. Poniżej przedstawiam informacje o telepracy 

oraz szczegółowe uregulowania prawne.

Telepraca jest to elastyczna forma organizacji pracy, która  

zakłada wykonywanie jej przez pracownika poza zakładem  
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pracy (najczęściej w domu) z wykorzystaniem technologii 

informatycznej. Taka forma organizacji pracy jest oczeki-

wana przez pracowników, jak i przez pracodawców.

Zmiany w przepisach Kodeksu Pracy dotyczą zwłaszcza:

   definicji telepracy i telepracownika

   sposobu wprowadzania telepracy u danego pracodawcy

   formy stawania się telepracownikiem oraz zasady 

odstępowania od wykonywania telepracy

   zakresu dodatkowych informacji przekazywanych  

telepracownikowi przez pracodawcę

   obowiązków pracodawcy i telepracownika

   dodatkowej umowy określającej wzajemne zobowią- 

zania pracodawcy i telepracownika

   ustawowych gwarancji dla telepracownika związanych 

z jego statusem.

Ustawa umożliwi osobie ubiegającej się o pracę wybór 

tej formy zatrudnienia już na etapie nawiązywania sto-

sunku pracy. Pracownikowi da również możliwość zmiany 

sposobu i miejsca wykonywania pracy w trakcie zatrud-

nienia. Taka forma elastycznego zatrudnienia pozwoli 

pracownikowi przede wszystkim na godzenie życia zawo-

dowego i rodzinnego – może być szczególnie pożądana 

w przypadku matek wychowujących dzieci i nie chcących 

rezygnować z wykonywania zawodu. Elastyczne zasady 

organizacji pracy zawodowej stanowią bardzo ważny 

czynnik determinujący aktywność zawodową osób, które:

   mają obowiązki rodzinne

   są niepełnosprawne

   łączą pracę z nauką

   pracują w więcej niż jednym miejscu

   mieszkają w miejscowości znacznie oddalonej  

od zakładu pracy.

Projektowana ustawa będzie też oddziaływać na pracodaw- 

ców. Stosowanie telepracy może mieć wpływ na zmniej- 

szenie kosztów związanych z zatrudnieniem – w tym przede 

wszystkim – na zmniejszenie kosztów utrzymania stano- 

wisk pracy czy związanych z absencją pracowników. Będzie 

sprzyjać także uelastycznieniu struktury organizacyjnej,  

jak również zwiększeniu efektywności i produktywności 

pracowników.
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Zarówno pracodawcę, jak i telepracownika obowiązują 

przepisy Kodeksu Pracy. Jednak, ze względu na specyfikę 

tej formy zatrudnienia, dochodzą nowe obowiązki.

Pracodawcy będą musieli:

   dostarczyć telepracownikowi niezbędny sprzęt

   ubezpieczyć ten sprzęt

   pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem  

i konserwacją

   zapewnić pracownikowi pomoc techniczną  

i niezbędne szkolenia.

Istnieje możliwość innego uregulowania tych obowiąz- 

ków za zgodą obu stron – na przykład, gdy pracownik 

dysponuje własnym sprzętem.

Pracownik zobowiązuje się do:

   przekazania pracodawcy informacji niezbędnych  

do porozumienia się z nim

   potwierdzenia na piśmie zapoznania się z zasadami 

ochrony danych. 

Ustawa gwarantuje telepracownikowi:

   zakaz wypowiedzenia umowy, gdy pracownik chce 

zaprzestać wykonywania pracy w tej formie

   zachowanie prywatności w trakcie kontroli, inwen-

taryzacji lub naprawy sprzętu

   równe traktowanie z innymi pracownikami

   możliwość przebywania na terenie zakładu pracy.

W Polsce elastyczność organizacji pracy zawodowej jest 

niska. Należy zatem przypuszczać, że wprowadzenie  

w Kodeksie Pracy uregulowań dotyczących telepracy, 

przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tą formą 

wykonywania pracy wśród pracowników.

Autorka: Marlena Stancel – prawniczka,  

artykuł z Newslettera 10/2007

5.
Jak pisać list motywacyjny?

Pisząc list motywacyjny, osoba aplikująca musi  

odpowiedzieć w nim na dwa konkretne pytania:

   dlaczego chce pracować na danym stanowisku?

   jakie korzyści może osiągnąć pracodawca zatrudniając 

osobę aplikującą?
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Forma listu motywacyjnego zależy przede wszystkim od  

tego, czy piszemy w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie,  

czy po prostu zgłaszamy do firmy swoją kandydaturę. 

Odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone w prasie 

należy zamieścić numer referencyjny i datę wydania 

gazety. Wstęp listu może być następujący:

S z a n o w n i  P a ń s t w o ,  w  o d p o w i e d z i 

n a  o g ł o s z e n i e  n r  r e f .  9 8 / O P  o p u b -

l i k o w a n e  w  G a z e c i e  R P  0 9 . 0 8 . 2 0 0 5 

c h c i a ł b y m  p r z e d s t a w i ć  s w o j ą 

k a n d y d a t u r ę  n a  s t a n o w i s k o … 

Można też napisać:

P r z e d s t a w i a m  P a ń s t w u  s w o j ą 

a p l i k a c j ę  n a  s t a n o w i s k o … . 

O f e r t ę  n r  r e f .  z n a l e z i o n ą  w  p o r t a l u … .

W następnym akapicie przedstawiamy swoje kwalifikacje, 

które powinny odpowiadać wymaganiom pracodawcy,  

ale nie należy powtarzać tego co zostało napisane w CV. 

Jeśli np. podałeś w CV, że byłeś asystentem projektu XX,  

to w liście motywacyjnym możesz dodać, że dzięki tej  

pracy zdobyłeś nowe umiejętności (wymień jakie), na- 

uczyłeś się pracy w zespole itd. 

Możemy zatem zacząć zdaniem:

U w a ż a m ,  ż e  s p e ł n i a m  P a ń s t w a  

w y m a g a n i a ,  p o n i e w a ż  … .

Jeśli nie piszemy w odpowiedzi na konkretne ogłosze- 

nie należy skupić się na cechach osobowych, umiejęt- 

nościach, doświadczeniach cennych z punktu widzenia  

pracodawcy. Pisząc list motywacyjny trzeba postawić się 

na miejscu osoby, która będzie go czytała. Ważne jest 

udowodnienie osobie rekrutującej, że posiada się podsta- 

wową wiedzę nt. firmy i branży, w której chce się pra-

cować.

Jeśli miało się wcześniej doświadczenia z firmą, najlepiej 

wspomnieć o tym na początku, podając jaki był to rodzaj 

pracy i zakres obowiązków oraz kiedy miało to miejsce. 

Jest to również okazja do podkreślenia swojej wiedzy na 

temat danej firmy.

Jeśli jesteś w trakcie zmiany pracy, wytłumacz w liście, 

dlaczego zmieniasz pracę, z jakich powodów decydujesz 

się na odejście lub zostałeś zwolniony. W CV nie ma na 

to miejsca, w liście można to wyjaśnić. W ten sposób 

podkreślisz, że nie jesteś osobą często zmieniająca pracę, 

niezdecydowaną. 
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W kolejnej części listu motywacyjnego wytłumacz, co Cię 

motywuje do pracy w tej firmie. Możesz napisać, dlaczego 

interesuje Cię ta branża, dlaczego chcesz pracować akurat 

w tej firmie.

Może to brzmieć w sposób następujący:

Z g ł a s z a m  P a ń s t w u  s w o j ą  a p l i k a c j ę , 

p o n i e w a ż  d z i a ł a l n o ś ć  f i r m y  X X  j e s t  

w  c e n t r u m  m o i c h  z a i n t e r e s o w a ń .  B r a n - 

ż ę  t ę  p o z n a ł e m  l e p i e j  n a  p r a k t y k a c h  

w  f i r m i e  V Y  i  w ł a ś n i e  z  t ą  b r a n ż ą  w i ą ż ę 

s w o j ą  p r z y s z ł o ś ć  z a w o d o w ą .

Na zakończenie listu możesz napisać, że z przyjemnością 

zaprezentujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie 

powinno to być jednak zbyt natarczywe. To pracodawca 

podejmuje decyzję o spotkaniu. 

Osoba niepełnosprawna nie powinna pisać w liście mo- 

tywacyjnym o swojej niepełnosprawności i problemach  

ze zdrowiem. Nie chodzi tu o zatajenie informacji lecz  

o zwrócenie uwagi na kwalifikacje, które są najważniejsze 

przy podejmowaniu pracy.

O niepełnosprawności można powiedzieć na rozmowie 

kwalifikacyjnej, jeśli osoba wymaga przystosowanego 

miejsca pracy. Chyba, że aplikuje do firmy zatrudniającej 

osoby niepełnosprawne i zmieszczenie informacji o stopniu 

niepełnosprawności jest istotne dla pracodawcy. 

Nie zapomnij na koniec o podpisie. Jeśli wysyłasz apli- 

kację faksem lub tradycyjną pocztą, musi to być podpis 

odręczny.

Autorka: Renata Braun – doradczyni zawodowa, 

artykuł z Newslettera 2/2006

6.
Planowanie kariery

W ciągu całego życia robimy plany. Jedne doty-

czą naszego życia osobistego np. chciałbym/

abym mieć rodzinę, inne dotyczą naszej sfery zawo-

dowej np. chciałbym/abym być dyrektorem, czyli tzw. 

planowanie kariery.

Czym tak naprawdę jest planowanie?

Otóż, planowanie to ustalenie celów, poszukiwanie 

rozwiązań i podejmowanie decyzji. To także rozsądne 

gospodarowanie własnym czasem. Planowanie pozwala 

nam na zachowanie porządku w naszym życiu, jak i kon- 

troli zdarzeń.

Wiemy już co to jest planowanie, wiec teraz zastanówmy 

się co to jest kariera zawodowa?

Kariera zawodowa to osiągniecie zaplanowanego celu, 
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dobrej pozycji zawodowej, zdobywanie coraz lepszych 

stanowisk pracy. Kariera zawodowa to także przebieg pra-

cy w ciągu całego życia, aż wreszcie – to czas poświecony 

jednemu rodzajowi pracy lub dziedzinie zawodowej.

Planowanie kariery zazwyczaj kojarzy się z planowaniem 

drogi zawodowej, poczynając od znalezienia odpowied- 

niej pracy, a następnie poprzez ciągłe awanse w niej.  

Jednak planowanie kariery rozpoczyna się, przynajmniej  

powinno, już dużo wcześniej. Wybranie gimnazjum, 

szkoły średniej, a następnie dalszej uczelni to już są ele- 

menty planowania kariery.

Proces planowania kariery możemy  
podzielić na 3 etapy:

   Na początku należałoby się zastanowić nad własnymi 

predyspozycjami i preferencjami. Przyjrzeć się swoim 

zainteresowaniom, zdolnościom, cechom charakteru.  

Należałoby również ocenić, jakie wartości są dla mnie  

najważniejsze, oszacować własną wiedzę oraz sprecy- 

zować oczekiwania wobec życia. Na tym etapie, planując 

karierę zawodową trzeba postawić sobie pytanie: co 

lubię robić, w co się zaangażować i co łączy mnie z gos- 

podarką rynkową – czyli jak połączyć własne zaintere- 

sowania z zajęciem, które da zadowalające dochody.

   Gdy już wiemy jacy jesteśmy, co umiemy i czego chcemy 

– wiec pora zacząć poszukiwać informacji na temat 

rynku pracy, zawodów, które nas interesują. Przy wybie- 

raniu zawodów warto byłoby się dowiedzieć jak rokują 

na rynku pracy, jakie dochody przynoszą i jakie są moż- 

liwości kształcenia i dokształcania. Ale same informacje  

o zawodach jeszcze nie wystarcza. Tutaj potrzebna jest 

również orientacja w gospodarce i polityce, czyli do 

naszych zadań należy przeglądanie pism zajmując się 

tematem pracy i kariery, przeglądanie serwisów inter-

netowych i ogłoszeń o oferowanej pracy.

   Jeżeli te dwa etapy mamy już za sobą i wiemy co chce- 

my robić, to przechodzimy do następnego, czyli skon- 

kretyzowania dotychczasowych pomysłów, tworząc 

plan działania, który pomoże nam zrealizować kon- 

kretne cele.

Plan działania powinien zawierać:

   Jasno określony cel

   Określony czas trwania 

   Kto będzie realizatorem poszczególnych części planu

   Kiedy i w jaki sposób – określenie kolejnych etapów 

realizacji planu i sposobów ich realizacji
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   Gdzie – wykaz instytucji oraz konkretne oczekiwania 

i działania, które powinny być realizowane przy 

współudziale tych instytucji.

Jeżeli na którymkolwiek etapie masz wątpliwości, nie wiesz  

jakie wybrać szkolenie lub kurs, zgłoś się do doradcy 

zawodowego.

Pamiętaj! Dobry plan to połowa sukcesu – reszta należy 

do Ciebie!

Autorka: Aneta Olkowska – doradczyni zawodowa,  

artykuł z Newslettera 3/2006

7.
Rozmowa kwalifikacyjna jako nasza 
„kampania reklamowa”

Rozmowa kwalifikacyjna jest pewnego rodzaju na-

szą własną „kampanią reklamową”. Od przygotowa-

nia i umiejętności zaprezentowania się zależy jej wynik 

– czyli to, czy zdobędziemy interesującą nas pracę. 

Podczas spotkania przyszły pracodawca chce nas poznać  

i ocenić. Wysłana przez nas aplikacja jest naszą wizytówką, 

także łatwość skontaktowania się z nami, sposób prowa- 

dzenia rozmowy telefonicznej – tym już mogliśmy wywrzeć  

mniej lub bardziej pozytywne wrażenie.

Jest kilka ważnych aspektów, których przygotowując  

się do rozmowy kwalifikacyjnej nie możemy pominąć.

   Zbiór informacji o firmie, organizacji, instytucji, w której 

chcesz pracować. Im więcej, tym lepiej. Skorzystaj  

z różnych źródeł np. z Internetu – wyszukiwarek, ser- 

wisów gospodarczych itp. Dowiedz się czym zajmuje 

się firma, ilu zatrudnia pracowników, jak wygląda bu- 

dynek i wnętrze, jacy ludzie tam pracują, jaką ma misję. 

Te informacje przydadzą się w trakcie rozmowy. Często 

rekrutujący badają, jak przygotowaliśmy się do spotkania.

   Zbiór informacji na temat stanowiska, o które się ubiega-

my. Ogłoszenie, z którego dowiedziałeś się o wakacie 

jest wielkim źródłem informacji o oczekiwaniach praco-

dawcy względem pracownika. Można dowiedzieć się 

od przyjaciela, znajomego, który być może pracuje na 

interesującym nas stanowisku jak wg. niego wygląda 

praca na takim stanowisku i jakie cechy charakteru i umie- 

jętności są najważniejsze. Zastanowić się trzeba jak 

powinien wyglądać idealny kandydat na to stanowisko. 

Należy także pomyśleć nad tym jakie minimalne wyma-

gania musi spełniać kandydat – postaw się w roli praco-
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dawcy. Pomyśl, co jesteś w stanie zaoferować firmie? Jakie 

twoje umiejętności będą mogli wykorzystać?

   Czas i miejsce spotkania. Spotkanie najczęściej odbywa 

się w siedzibie firmy pracodawcy, często także on 

proponuje konkretny termin. Umówmy się na termin 

dogodny także dla nas – uwzględnijmy dojazd, ewen- 

tualne przedłużenie czy późniejsze rozpoczęcie spotka-

nia, przebieg i charakter spotkania. Dowiedzmy się ile 

potrwa spotkanie, ile osób będzie brało w nim udział, 

czy oprócz rozmowy będziemy poddawani testom, 

zadaniom itd. Wiedząc co nas czeka będziemy mogli 

psychicznie się przygotować i zredukować stres.

   Punktualność. Nie należy się spóźniać – jeśli jednak coś 

nieprzewidzianego się zdarzy, powinniśmy przeprosić 

i uprzedzić o spóźnieniu. Nie należy przychodzić też 

zbyt wcześnie – oczekująca nas osoba może być zajęta 

i czuć się niezręcznie wiedząc, że już na nią czekamy.

   Pierwsze wrażenie. Najbardziej liczą się: odpowiedni 

wygląd, pewność siebie, mocny uścisk dłoni, entuz-

jazm, uśmiech, kontakt wzrokowy, kontrolowana swo-

boda zachowania. Osoba, z którą się spotykasz już po 

paru minutach wyrabia sobie opinię o Tobie. Ocena  

ta oparta jest właśnie głównie na wyglądzie, ale rów- 

nież na charakterystycznych cechach zewnętrznych, 

mowie ciała i zachowaniu. Należy zadbać o elegancki, 

dostosowany do okoliczności strój oraz oczywiście  

o higienę osobistą.

   Sposób wypowiedzi. Mówmy spokojnie, udzielając 

wyczerpujących odpowiedzi, zwięźle i precyzyjnie 

odpowiadając na temat, który porusza pracodawca. 

Nie należy przerywać, pozwólmy rozmówcy dokoń- 

czyć pytanie nie zgadując jego dalszej części. Kwestie 

niezrozumiałe należy wyjaśniać. Nie zakładajmy, że 

rozmówca domyśli się, co chciałeś powiedzieć.

   Wiarygodność. Bądź szczery! Plączący się lub kłamiący 

w szczegółach kandydat do pracy, pracownikiem raczej 

nie zostanie. Jeżeli nie chcesz odpowiedzieć na jakieś 

pytanie, zażartuj, zbądź inteligentną uwagą. Prawda  

i tak wcześniej czy później wyjdzie na jaw. Na pytania, 

dlaczego chcesz zmienić pracę – odpowiadaj szczerze, 

ale z wyczuciem.

   Entuzjazm i motywacja. Pokażmy, że naprawdę zależy  

nam na tej pracy, okazujmy zainteresowanie. Zadawaj  

pytania. Zainteresuj się swoim przyszłym pracodawcą, 
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zapytaj o zakres przyszłych obowiązków, szansę rozwoju,  

w jaki sposób i czy w ogóle będziesz miał okazję wyko- 

rzystać swoje umiejętności. Ważne jest, aby pytania 

miały sens i nie były chaotyczne. Nie pytaj o coś, co już 

usłyszałeś, chyba że chcesz uzyskać szczegółowe infor-

macje. Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna jest także 

czasem dla ciebie, to także ty musisz się przekonać, że 

chcesz tu pracować. Jeżeli padnie pytanie, którego nie 

zrozumiesz, zapytaj, co osoba rekrutująca miał na myśli.

   Mowa ciała. Jest bardzo ważna. Siedźmy w pozycji ot- 

wartej, nie unikajmy kontaktu wzrokowego, unikajmy 

nerwowych gestów itd. Należy zachować postawę wyp- 

rostowaną, pewną siebie, otwartą. Staraj się zachować 

uśmiech.

   Etykieta. Przed spotkaniem należy koniecznie wyłączyć 

komórkę. Przedstaw się i przywitaj kolejno ze wszystkimi  

biorącymi udział w spotkaniu; podziękuj za zaproszenie 

na spotkanie. 

W trakcie rozmowy padnie na pewno dużo pytań 

dotyczących naszego doświadczenia zawodowego, 

umiejętności i kwalifikacji. Pytania do rozmowy są przy-

gotowane dokładnie pod kątem stanowiska. Dotyczą nie 

tylko naszych kompetencji czy kwestii organizacyjnych 

(wynagrodzenie, referencje, moment rozpoczęcia pracy, 

gotowość do zmiany miejsce zamieszkania itd.). Osoby 

zajmujące się selekcją często korzystają z pytań sytua-

cyjnych, prosząc nas o wyobrażenie sobie określonej 

sytuacji i naszych działań w tych warunkach. Zadają 

też pytania pozornie niezwiązane z pracą tzw. „pytania 

rozgrzewające” i stopniowo pogłębiają wywiad. To poz- 

wala zestresowanemu kandydatowi oswoić się z sytu- 

acją, “złapać oddech, zebrać się w sobie”.

Oto kilka przykładowych pytań:

   W jaki sposób spędza Pan/Pani wolny czas?

   Jakie są Pan/Pani zainteresowania?

   Proszę opowiedzieć o sobie?

   Jakie cechy wg Pana/Pani powinien spełniać kandydat 

na to stanowisko?

   W jakim stopniu Pan/Pani spełnia te wymagania?

   Dlaczego interesuje Pana/Panią możliwość pracy w tej 

właśnie firmie?
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   Dlaczego interesuje Pana/Panią podjęcie pracy na tym 

stanowisku?

   Co najbardziej się Pani/Panu podobało w poprzedniej 

pracy?

   Dlaczego chce Pan/Pani zmienić pracę?

   Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swoich dotychcza-

sowych osiągnięć zawodowych?

   Czy woli Pan/Pani pracować samodzielnie czy 

w grupie?

   Co było Pana/Pani największym życiowym sukcesem?

   Proszę opowiedzieć o swoich mocnych i słabych stro-

nach?

   Proszę opowiedzieć o realizacji szczególnie trudnego 

zadania?

   Jak radził/a sobie Pan/Pani z organizacją pracy?

   Proszę opisać sytuację, gdy oceniono Panią/Pana nie-

sprawiedliwie? Co Pani/Pan zrobił?

   Jak kierownictwo oceniało efekty Pana/Pani pracy?

   Czy zdarzało się, że przełożony lub ktoś inny krytykował 

Pana/Pani pracę mając rację? Czego dotyczyła krytyka?

   Proszę opisać cechy idealnego szefa?

   Proszę opowiedzieć o sytuacji, gdy nie zgadzał się  

Pan/Pani z przełożonym – jak rozwiązaliście ten problem? 

Jak mówić o własnej niepełnosprawności na rozmowie 

kwalifikacyjnej? Przede wszystkim szczerze. Nie ukry- 

wajmy pewnych warunków, które powinny być spełnione,  

abyśmy mogli być efektywnymi pracownikami np. 

komputer ze specjalnym oprzyrządowaniem dla osób 

niedowidzących lub winda dla osoby poruszającej się 

na wózku (jeśli siedziba firmy mieści się na piętrze). 

Przekażmy w jak najlepszy sposób nasze umiejętności  

i przede wszystkim zaangażowanie. Przekonajmy pra- 

codawcę, że możemy być tak samo dobrymi pracow- 

nikami, jak osoba sprawna. Jeśli my sami w to mocno 

wierzymy i potrafimy o tym przekonać pracodawcę  

– sukces gwarantowany!

Autorka: Agata Spała – doradczyni zawodowa, 

artykuł z Newslettera 5/2006
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8.
Problem dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych na rynku pracy – dyrektywy 
Unii Europejskiej

W Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, będącej 

częścią Traktatu Konstytucyjnego UE widnieje zapis:  

„Zakazuje się jakiejkolwiek dyskryminacji z takich powo- 

dów jak płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne  

lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub wy- 

znanie, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależ- 

ność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”.

Dyskryminację zdefiniowano jako nierówne, zróżnicowa- 

ne traktowanie, które nie jest uzasadnione obiektywnymi 

przyczynami ani prawnie usprawiedliwione.

Ponadto podzielono ją na:

   dyskryminację bezpośrednią, która ma miejsce, gdy 

osoba jest traktowana mniej korzystnie niż inne osoby 

w podobnej sytuacji

   dyskryminację pośrednią, występującą wówczas, gdy 

pozornie obojętny przepis, kryterium lub praktyka 

powoduje szczególnie niekorzystną sytuację pewnej 

grupy osób w porównaniu z innymi osobami, chyba 

że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie 

i prawnie uzasadnione (sytuacja taka ma miejsce, 

gdy w ogłoszeniu dotyczącym oferty pracy jest ściśle 

określony wiek – co nie ma znaczenia dla właściwego 

wykonywania danej pracy np. zatrudnię sekretarkę  

do 25 lat).

Poza tym za dyskryminację uznano także molestowanie 

(szykanowanie), czyli niepożądane zachowanie związane 

z przyczynami, na podstawie których zabrania się dys-

kryminacji, prowadzącej do naruszenia czyjejś godności 

osobistej oraz tworzenia onieśmielającej, wrogiej, poni- 

żającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Warto 

wspomnieć, że charakter dyskryminacyjny może mieć 

również zjawisko mobbingu w pracy, czyli działania lub  

zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, pole- 

gające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zas- 

traszaniu, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie, 

ośmieszenie lub izolowanie pracownika z zespołu. Zja- 

wiskiem zakazanym przez UE jest także wiktymizacja, czyli 

wrogie traktowanie osób składających skargę. Problemu 

dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność dotyczy 
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Dyrektywa 2000/78/WE (The Employment Framework 

Directive), która wprowadza zasadę równego traktowania 

osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia i obejmuje:

   dostęp do zatrudnienia, samozatrudnienia i pracy

   dostęp do poradnictwa zawodowego i szkoleń  

zawodowych

   warunki zatrudnienia i pracy, w tym zwolnienia i płaca

   członkostwo w zawodowych organizacjach pracow- 

ników i pracodawców.

Co za tym idzie, za dyskryminację uważa się:

   odmowę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, jeśli 

do wykonywania danej pracy nie jest niezbędna pełna 

sprawność, a osoba niepełnosprawna posiada kwali-

fikacje do jej wykonywania

   jeśli odmowa zatrudnienia następuje wyłącznie z po- 

wodu braku odpowiednich rozwiązań technicznych  

w miejscu pracy spełniających warunki dostępności

   odmowa osobie niewidomej wstępu do miejsca pracy 

z psem-przewodnikiem

   pomijanie osoby niepełnosprawnej przy typowaniu  

na szkolenie umożliwiające podniesienie kwalifikacji  

i awans

   wyznaczanie osobie niepełnosprawnej niższego wyna-

grodzenia niż innym pracownikom za tę samą pracę

   odmowa zarejestrowania działalności gospodarczej 

osoby niepełnosprawnej z powołaniem się na ograni- 

czenie jej sprawności.

W celu ochrony osób, których dotyka zjawisko 
dyskryminacji stworzono system, w którym:

   występuje tzw. przeniesienie ciężaru dowodu, co  

oznacza, że to nie osoba pokrzywdzona ma udowo- 

dnić, że była ofiarą dyskryminacji, tylko osoba 

oskarżona musi udowodnić, że nie dyskryminowała

   mówi się o dyskryminacji „ze względu na”, co oznacza 

że dana osoba niekoniecznie musi posiadać cechy, ze 

względu na które jest dyskryminowana. Do wniesienia 

skargi wystarczy samo poczucie, że jest się dyskrymi-

nowanym ze względu na tą cechę, niezależnie od tego 

czy się ją posiada czy nie (np. gdy ktoś doświadcza 
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szykan, dlatego że „jest niepełnosprawny”, to może 

wnieść sprawę do sądu, bez konieczności wykazy-

wania, czy rzeczywiście niepełnosprawny jest, czy  

nie – liczy się sam fakt dyskryminacji).

Osoby, które doświadczają dyskryminacji ze względu  

na swoją niepełnosprawność – zwłaszcza na rynku pracy 

– mogą walczyć o swoje prawa odwołując się do:

   Sądu rejonowego – sądu pracy z powództwem  

o odszkodowanie przeciwko obecnemu lub byłemu 

pracodawcy albo przeciwko osobie, która odmówiła 

zatrudnienia i nie stała się pracodawcą, jeśli dopuścili 

się aktów dyskryminacji; powództwo wniesione do 

sądu pracy jest bezpłatne; można również ubiegać 

się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie 

adwokata lub radcy prawnego;

   Sądu okręgowego z powództwem o ochronę dóbr 

osobistych; w sprawie takiej można się ubiegać o zwol-

nienie z kosztów sądowych i przyznanie pełnomocnika  

z urzędu

   Rzecznika Praw Obywatelskich  

– http://www.brpo.gov.pl

   Państwowej Inspekcji Pracy – http://www.pip.gov.pl

   Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych  

– http://www.infoobywatel.gov.pl/so/1_2/1_2_1/BON/ 

   Związków zawodowych

   Organizacji pozarządowych.

Autorka: Emilia Malinowska – psycholog, 

artykuł z Newslettera 6/2006

9.
Parę słów o tym, jak uczynić swoje życie 
bardziej aktywnym

Choć może czasem wydaje się to niemożliwe i wymaga 

wiele wysiłku, aby w to uwierzyć, warto pracować nad 

jakością własnego życia, jeśli trzeba zaczynając każdego 

dnia od nowa. Niepełnosprawność często postrzegana  

jest jako poważne utrudnienie w normalnym funkcjono- 

waniu społecznym. Jednak istniejące w społeczeństwie 

stereotypy i bariery psychologiczne są znacznie trudniej- 

sze do pokonania, niż przysłowiowe „trzy schody”. Owe 



CENTRUM USŁUG DORADCZYCH
dla Osób Niepełnosprawnych

Artykuły dot. aktywizacji zawodowej – publikacje doradców CUD 101

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

bariery leżą zwykle po obu stronach – zarówno wśród 

niepełnosprawnych, jak i wśród tak zwanej „sprawnej” 

części społeczeństwa. Czasem warto wyjść im naprzeciw  

i spróbować je przełamać.

Nie możesz jednak zmienić innych ludzi. Zatem, aby prze- 

kroczyć te niewidzialne przeszkody, najpierw musisz zmie- 

nić siebie i własne podejście do życia. Zacząć traktować 

każdy nowy dzień jak kolejną szansę na to, aby stać się 

doskonalszym . Nauczyć się cieszyć z drobiazgów życia 

codziennego.

Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy sprawny czy 

niesprawny, ma czasem chwile, które powodują, że świat 

wydaje się szary, a kolejne dni bez sensu. Ważne jest jednak, 

aby zawsze mieć przed sobą jakiś cel, coś do czego się 

dąży. I niekoniecznie musi to być coś na miarę „odkrycia 

Ameryki”. Istotne jest, aby potrafić sobie znaleźć sposób 

na życie. Bo także będąc osobą niepełnosprawną można 

prowadzić aktywne, wypełnione treścią, normalne życie.  

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że główną w tym prze- 

szkodą są problemy komunikacyjne czy architektoniczne. 

Jest w tym trochę racji. Oczywiście nie jest łatwo żyć nor-

malnie, poruszając się na wózku inwalidzkim i mieszkając 

na piątym piętrze bez windy. Czasem jednak wystarczy po-

moc życzliwych sąsiadów, aby móc wydostać się z domu. 

Trzeba tylko chcieć to zrobić i umieć zwyczajnie poprosić 

o pomoc. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że 

poprosisz o pomoc w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna. 

Przecież tak zachowują się wszyscy, którzy tego potrzebują 

– nie tylko niepełnosprawni, ale też matki z dziećmi, osoby 

starsze czy po prostu ci, którzy złamali nogę lub rękę. Jeśli 

jednak nikomu nie powiesz , że potrzebujesz pomocy, to 

nikt nie będzie o tym wiedział i na pewno jej nie uzyskasz .

Izolacja to jedna z zasadniczych przeszkód w prowadze- 

niu satysfakcjonującego życia. Niestety, często się zdarza,  

że kontakty społeczne osób niepełnosprawnych ograni- 

czają się jedynie do członków najbliższej rodziny.

Choć rodzina oczywiście jest ważna w życiu każdego 

człowieka, jednak równie istotne są pozarodzinne relacje 

społeczne. Zatem nie izoluj się.

Wychodź jak najczęściej „do ludzi”. Czasem miło jest prze- 

cież wybrać się z kolegą, czy koleżanką do kina lub teatru,  

czy choćby pójść na spacer albo po prostu umówić się  

„na plotki”. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi czasami  

nie jest łatwe, jednak nie unikaj go. Im częściej będziesz 

„pokazywać się” otoczeniu, tym szybciej ludzie przyzwy- 

czają się do twojej inności i łatwiej im będzie cię zaakce- 

ptować. Tobie natomiast pozwoli to poczuć się częścią 

lokalnej społeczności. 
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Niepełnosprawność nie zwalnia z odpowiedzialności za  

własne życie. Nie można wymagać, żeby było ono ciekawe,  

dające radość i satysfakcję, nie wkładając w nie żadnego 

zaangażowania. Dlatego ważne jest, abyś wiedział czego 

chcesz i do czego zmierzasz. Jest wiele możliwości na 

udane i ciekawe życie. Dla jednych jest to sport ( i to nie 

koniecznie narciarstwo alpejskie – wystarczą szachy),  

a dla innych informatyka czy sztuka. Ważne jest, aby  

w miarę możliwości kształcić się i rozwijać zaintereso- 

wania, a wtedy na pewno łatwiej jest znaleźć coś dla sie- 

bie. Tylko wówczas z obserwatora życia możesz stać się 

jego uczestnikiem – masz przecież tylko jedno życie, 

nie pozwól, aby było bezbarwne i pozbawione treści. 

Bierność męczy podwójnie!

Bardzo często nawet w niewielkich miejscowościach pręż- 

nie działają domy kultury, czy kluby osiedlowe. Warto 

odwiedzić takie miejsce i zapoznać się z proponowaną 

ofertą. Być może znajdziesz tam coś interesującego dla 

siebie. Uczestnictwo w jakimś kursie czy zajęciach jest 

świetnym sposobem na poznanie nowych ludzi i rozwój 

osobisty.

Ciekawym doświadczeniem może być również nawiąza- 

nie współpracy z jakimś stowarzyszeniem lub fundacją, 

jakich jest wiele w każdym mieście. Bardzo często organi- 

zacje takie potrzebują wolontariuszy do pomocy przy 

drobnych pracach, co oprócz poszerzania grona zna-

jomych i poczucia się potrzebnym, może być również 

cennym doświadczeniem w późniejszym, ewentual-

nym życiu zawodowym. Dzięki tego rodzaju aktywności 

możesz nabyć nowe umiejętności, wzbogacić swoje 

wnętrze i poszerzyć wachlarz możliwości wyboru tego, 

czym chcesz swoje życie wypełnić.

Ogromne możliwości zarówno w edukacji, jak i pracy  

daje też Internet. Jednak ważne jest, aby wykorzystywać 

go jedynie jako środek ułatwiający osiągnięcie różnych  

celów, nie traktować natomiast jako jedynego sposobu  

na kształcenie, czy kontakt z ludźmi, gdyż rzeczywistość  

wirtualna jest tylko namiastką prawdziwego świata. 

Nade wszystko jednak pamiętaj, że jest wiele sposobów, 

aby dojść do tego samego rezultatu. Na przykład osoba, 

która jako sprawna zajmowała się sportem, tracąc spra- 

wność z jakiegoś powodu, może robić to nadal! Wystarczy 

tylko zakupić odpowiedni sprzęt, czasem nieco zmienić 

dyscyplinę. To samo można bowiem robić na wiele 

różnych sposobów. A inaczej, nie znaczy przecież gorzej. 

Autorka: Emilia Malinowska – psycholog,  

artykuł z Newslettera 7/2006
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