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Szanowni Państwo,

Projekt Go4Diversity realizowany w partnerstwie polsko–belgijsko–szwedzkim ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego dedykowany jest wypracowaniu skutecznych mechanizmów zwiększających moty-
wację pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Oprócz warsztatów dla pracodawców 
i potencjalnych współpracowników oraz nowoczesnych przewodników przybliżających specyfikę różnych 
rodzajów niepełnosprawności przygotowałyśmy w projekcie część pokazującą życie pracujących osób 
z niepełnosprawnościami. Chciałyśmy pokazać ich „normalność”, pokazać ludzi, którzy są i żyją jak inni – bez 
niepełnosprawności – są matkami, ojcami, bywają wysocy i niscy, lubią pierogi lub śledzie, mają różne zaintere-
sowania. Chciałyśmy pokazać, że pracownik z niepełnosprawnością bywa zwykłym, normalnym człowiekiem, 
a pracodawca w kontakcie z nim nie odgrywa specjalnej roli oraz, że praca osób z niepełnosprawnością to 
element ich życia tak jak u innych ludzi. Niepełnosprawność to tylko część tego, kim są.

Dlaczego zależało nam na takim właśnie przedstawieniu 
aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością? 

Dlatego, że powodzenie działań zorientowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością jest 
silnie uzależnione od kontekstu kulturowego oraz obowiązującego w danej społeczności modelu niepełno-
sprawności. Niestety w obowiązującym w Polsce modelu medycznym osoby z niepełnosprawnościami utoż-
samia się zwykle z ponadprzeciętnymi możliwościami (postawa heroiczna) lub znacznie częściej z życiowym 
nieudacznictwem lub potrzebą pomocy (postawa ofiary). Taki model niepełnosprawności nie sprzyja otwar-
tości na osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Konsekwencją dominującego obecnie modelu jest 
też postrzeganie niepełnosprawności w polskiej kulturze, gdzie główny przekaz to niepełnosprawność jako 
wykluczenie, upokorzenie i stygmatyzacja. Potwierdziły to m.in. wyniki badań semiotycznych zrealizowanych 
w projekcie w grudniu 2018 r. przez firmę Semiotic Solutions1. Przeanalizowano ponad 3.000 tekstów prasowych 
oraz 1.200 materiałów z innych źródeł, w tym ok 100 filmów, 700 tekstów internetowych, kilkadziesiąt reklam 
polskich i zagranicznych. Wyniki badania schematycznie zaprezentowano na rysunku 1.

» Główne wnioski z badania to przede wszystkim ciągłe przedstawianie w polskiej kulturze osób z niepeł-
nosprawnością jako zależnych od wsparcia państwa oraz dodatkowo od pracodawcy (oni nie zarabiają, tylko 
dostają). Niepełnosprawność to nieprzystawalność do społecznie ustalonych norm normalności. W przekazach 
kulturowych i społecznych osoby z niepełnosprawnością utożsamiane są z niskimi kwalifikacjami, brakiem 
indywidualnych predyspozycji do wykonywania zawodu. I jeszcze jedno – są to zwykle osoby z niepełnospraw-
nością ruchową, pozostałe rodzaje niepełnosprawności pojawiają się bardzo rzadko.

» Co jednak warto odnotować to fakt, że w tekstach kultury powoli wyłania się obraz grupy osób niezależ-
nych zawodowo i finansowo, realizujących własne cele życiowe, ale są to jak na razie pojedyncze przypadki, 
a nie zmiana jakościowa. 

» I właśnie żeby zwiększyć ten pozytywny przekaz o osobach z niepełnosprawnością na otwartym rynku 
pracy przygotowałyśmy tę broszurę. W trakcie wywiadów wysłuchałyśmy wiele historii, czasem bulwersujących 
o złym czy wręcz nieetycznym traktowaniu osób z niepełnosprawnością przez pracodawców. Ale ta broszura 
nie jest o tym, jest o zwyczajnym życiu kilkunastu świetnych osób.

» W Polsce coraz więcej mówi się o konieczności zapewnienia pełnej dostępności dla osób o specjalnych 
potrzebach. Ale często utożsamiamy brak dostępności z barierami architektonicznymi zapominając, że niwe-
lowanie barier architektonicznych to nie koniec działań, to tylko zabezpieczenie bazy. Najtrudniej zmienić 
mentalność. Poprzez tę broszurę chciałyśmy pokazać kilka zwykłych/niezwykłych osób, które funkcjonują 
na otwartym rynku, są świetnymi pracownikami, nie oczekują obniżenia poprzeczki ze względu na niepełno-
sprawność. Są lojalni, kompetentni, odpowiedzialni, świetnie zorganizowani.

1.	Celem	badania	była	 identyfikacja	wątków	i	tematów	niepełnosprawności	w	kulturze	popularnej,	a	także	barier	w	publicznym	
dyskursie,	 tak	by	 lepiej	 i	efektywniej	komunikować	zatrudnianie	osób	z	niepełnosprawnościami.	Analizie	podlegały	 istniejące	
teksty	kultury	z	lat	2016-2018	oraz	pomocniczo	z	lat	1998-2015	(tj.	teksty	pisane,	ale	także	obrazy,	znaki,	symbole,	filmy,	reklamy,	
reportaże	itd.),	które	wpływają	i	kształtują	postawy	i	zachowania	ludzkie.

Rys.	1.	 Postrzeganie	niepełnosprawności	w	polskiej	kulturze
Źródło:	 Raport	semiotyczny	w	projekcie	Go4Diversity
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» Koncepcja broszury zmieniała się. Początkowo chciałyśmy aby nasze wywiady były silnie ustrukturalizo-
wane, żeby można je było spisać i poukładać według jednego scenariusza, jednego schematu. Jednak w trakcie 
przesłuchiwania i kompletowania materiału z wywiadów okazało się, że to złe założenie, że nasi rozmówcy 
sami tworzyli swoje własne scenariusze.

» W trakcie pracy poznałyśmy niezwykłe osoby, często ze znacznym poziomem niepełnosprawności, dosko-
nale radzące sobie w codziennym funkcjonowaniu na rynku pracy. Wśród naszych rozmówców były osoby 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności – osoby głuche, niewidome, z porażeniem, po amputacji kończyn, 
czy chorujące na tzw. choroby rzadkie. W trakcie wywiadów odkrywałyśmy, że większość przedstawianych 
problemów nie ma znaczenia dla tzw. pełnosprawnych – nasi rozmówcy muszą czasami walczyć o proste, 
podstawowe sprawy.

» Dzięki naszej broszurze macie Państwo okazję poznać kilka historii ludzi, którzy normalnie funkcjonują na 
otwartym rynku, ale którzy swoją normalność wcześniej często okupili stresem, brakiem pewności siebie, 
dyskryminacją przez tych „typowych”. Żeby wzmocnić przekaz poprosiłyśmy o wypowiedź również kilku pra-
codawców z doświadczeniem w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. 

» W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że pracodawcy, którzy mają doświadczenie w pracy/ życiu 
z osobami z niepełnosprawnością znacznie częściej decydują się na zatrudnianie osób z niepełnosprawno-
ścią, czy kolejnych osób z niepełnosprawnością. Dlaczego tak jest? Bo mają większą wiedzę na temat nie-
pełnosprawności, bo wiedzą, że osoby z niepełnosprawnością to dobrzy pracownicy, i że warto zawierzyć 
umiejętnościom i kompetencjom a nie ograniczeniom fizycznym. Nasi rozmówcy – pracodawcy potwierdzili tę 
regułę. Poza naturalną otwartością na różnorodność, którą warto mieć, dobre doświadczenia we współpracy 
z jedną osobą z niepełnosprawnością otwierają przestrzeń dla kolejnych osób z tej grupy.

» Warto pamiętać, że dla pracy osób z niepełnosprawnościami ważna jest dobra współpraca i dobry kontekst 
zatrudnienia, i że wysiłek jest połączony z wartością dodaną dla miejsca pracy i dla społeczeństwa. Nie do 
przecenienia jest rola, jaką odgrywają współpracownicy przy zatrudnianiu czy pracy osób z niepełnospraw-
nościami. Bez ich otwartości na inność, czy nietypowość i pełnej akceptacji w zespole, tym „nietypowym” jest 
znacznie ciężej. A otwartość i akceptacja różnorodności rośnie wraz z wiedzą na temat specyfiki zjawiska, 
które określamy mianem „niepełnosprawność”.

        Serdecznie zapraszamy do lektury

        Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
        Urszula Załuska

Chętnie podejmuję dodatkowe wyzwania, które można realizować w czasie pracy (oczywiście jak się jest 
efektywnym i wygospodaruje się na to czas) lub w ramach wolontariatu. Działam w ramach Business Resource 
Group “DisAbility”, prowadzę również warsztaty Design Thinking. Pracodawca docenia moje zaangażowanie 
zarówno w obsługę klienta, jak i dodatkowe działania. Zostałam wyróżniona, a moje zdjęcie z opisem aktyw-
ności i podziękowaniami umieszczono w dedykowanym miejscu na ścianie w głównym budynku firmy.

» Decyzję o ubieganiu się o pracę w IBM podjęłam na skutek frustracji wywołanej wcześniejszą aktywnością 
zawodową, a przede wszystkim postawą pracodawców. Mimo wykształcenia, kompetencji i podejmowania 
dodatkowych działań (usprawnianie, pomoc innym, uczenie się) pracodawcy traktowali mnie przede wszyst-
kim jako inwalidkę. Pracowałam za najniższą krajową (płaca minimalna), a pracodawca uważał, że „czyni 
dobro” zatrudniając osobę z niepełnosprawnością i oczekiwał wdzięczności. Mimo wielu skutecznych działań 
nie awansowałam, a w opinii pracodawcy jako osoba z niepełnosprawnością nie miałam potrzeb, więc nie 
potrzebowałam pieniędzy. Co prawda podwyżki otrzymywałam – tylko od pewnego czasu nie wypłacano mi 
pełnego wynagrodzenia, mówiąc, że przecież jako osoba niepełnosprawna – nie mam potrzeb. Nie ważne było 
jak bardzo się starałam, zawsze byłam tylko osobą z niepełnosprawnością. To bardzo silnie zapada w głowie 
i utrudnia podjęcie decyzji o zmianie miejsca pracy.

» W końcu podjęłam decyzję o konieczności zmian i wzięłam udział w dniach otwartych dla osób z niepeł-
nosprawnością zorganizowanych w IBM. Spotkałam na nich kolegę, też osobę z niepełnosprawnością, który 
pracuje w IBM. Od niego dowiedziałam się o udogodnieniach – elastycznych formach pracy, możliwości pracy 

DIANA BULANDA
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wyższe ekonomiczne
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z domu, pokojach odpoczynku w miejscu pracy, czy miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 
Wyglądało bardzo kusząco ale do podjęcia ostatecznej decyzji o staraniu się o pracę w IBM potrzebna była 
mi roczna praca nad sobą, nad lękiem, obawą, czy sobie poradzę. Z perspektywy czasu wiem, że warto było 
ten trud podjąć. Od samego początku pracy w IBM radziłam sobie bardzo dobrze, już po miesiącu otrzymałam 
miejsce parkingowe i mogłam pracować z domu – ponieważ szybko wdrożyłam się w pracę więc zaczęłam 
pierwsze home office, gdzie standardowo dzieje się to zazwyczaj po trzech miesiącach. Obecnie nie muszę 
przychodzić do biura, mogę pracować z domu, ale staram się być przynajmniej raz – dwa razy w tygodniu. Nie 
czuję się jak „korposzczur”, odpoczywam psychicznie w pracy.

» Zespół działu, do którego trafiłam był świetnie przygotowany na przyjęcie współpracownika z niepełno-
sprawnością. Menedżer działu poinformował pracowników o nowym członku zespołu, jego zadaniach i fakcie, 
że jestem na wózku. Omówił co wypada, co nie wypada (np. czy można powiedzieć „chodź z nami coś zjeść”). 
Przygotowanie trwało tydzień, pracownicy mogli 
przychodzić z pytaniami dotyczącymi współpracy 
z osobą z niepełnosprawnością. Po przyjściu do 
pracy nie czułam żadnych barier. Duże znaczenie 
miała tutaj również kultura organizacyjna firmy. 
W IBM dba się o to, żeby wszystko było „diver-
sity”, nawet w takiej prostej rzeczy jak prezen-
tacja powinny pojawić się osoby o różnorodnych 
cechach (młode i starsze, o różnym kolorze skóry, 
pełnosprawne i z niepełnosprawnościami, itp.). 
Co roku odnawiane są też szkolenia ze standar-
dów korporacyjnych dotyczących między innymi 
otwartości i niedyskryminowania.

» W pracy czuję się dobrze przede wszystkim ze 
względu na równouprawnienie, zarówno na etapie 
rekrutacji, jak i potem przy wykonywaniu swoich 
obowiązków. Tutaj nie jest ważna niepełnospraw-
ność tylko kwalifikacje kandydatów / pracowników. 
Nie jest najważniejsze oszczędzanie na PFRON tylko 
dobry pracownik. Czasem osoby nie przyznają 
się do niepełnosprawności, nie chcą jej oficjalnie 
zgłosić, a szkoda, bo można by lepiej przygotować 
miejsce pracy, zapewnić udogodnienia (np. duży 
monitor, specjalne aplikacje). W IBM pracują osoby 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. osoba niedosłysząca, z zaburzeniami psychicznymi, z porażeniem 
mózgowo-rdzeniowym, z niepełnosprawnością wynikającą z kwestii kardiologicznych, diabetycznych. Same 
osoby z niepełnosprawnością nie wykorzystują tego faktu, zazwyczaj bardziej zaciskają zęby, statystycznie 
mają najmniej L4. 

Co powinni wiedzieć współpracownicy?
Moim zdaniem współpracowników powinno się przygotować na przyjęcie do zespołu osoby z niepełnosprawno-
ścią. Dobrym pomysłem jest też działanie przez doświadczanie. Dwa lata temu w IBM przeprowadzone zostały 
warsztaty, polegające na tym, że osoby sprawne na jeden dzień posadzono na wózku i tak pracowały. Wiele 
osób nie rozumie na przykład potrzeby pokoju relaksacyjnego, ale te, które wzięły udział w eksperymencie 
doceniły go i możliwość położenia się na chwilę. Czasem współpracownicy są nietaktowni, zadają zbyt oso-
biste pytania, a nie każda osoba z niepełnosprawnością ma wystarczającą asertywność, żeby powiedzieć, że 
relacje powinny wyglądać inaczej. Warto również pamiętać o tym, że osoby z niepełnosprawnością mogą czuć 
czasem brak pewności siebie, szczególnie jeżeli wcześniej zostały skrzywdzone psychicznie przez poprzed-
niego pracodawcę. Albo miały problem na etapie poszukiwania pracy. Niestety częstym zjawiskiem w trakcie 
rekrutacji jest brak odzewu ze strony pracodawców w sytuacji podania informacji o niepełnosprawności, 
a w przypadku niepodania na samym początku aplikowania o pracę złość i zachowania nie do końca zgodne 
ze standardami (np. rzucanie słuchawką telefonu, oskarżanie o marnowanie innym czasu, itp.).

Trzy rady dla kolegów z pracy
Trzy razy: zadawać pytania, nie wstydzić się. Najwięcej problemów wynika z niewiedzy, „nie wiem, obawiam 
się, unikam”.

Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Głównym problemem jest brak elastyczności i zbyt duża biurokracja. Przykładowo w PFRON są oferty pracy dla 
osób z niepełnosprawnością, ale zanim dostanie się wgląd do nich trzeba wypełnić ogromny kwestionariusz 
zawierający też pytania krępujące. Kolejne kwestie problemowe, to: zbyt wolne reagowanie na potrzeby rynku 
pracy, brak aktualizacji oferty, procedury nienadążające za rzeczywistością.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Warto spojrzeć na kwestie motywacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością z dwóch 
stron. Pierwsza to kwestia odpowiednich kandydatów. Nawet jeżeli pracodawca jest bardzo otwarty, to okazuje 
się, że kandydatom brakuje wymaganych kompetencji. Dlatego jednym z ważnych działań jest praca nad kom-
petencjami osób z niepełnosprawnością. Druga strona to walka ze stereotypami. Przykładowo w powszechnej 
opinii jest przekonanie o tym, że osoby z niepełnosprawnością częściej korzystają ze zwolnień lekarskich, 
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tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Dzień pracy osób z niepełnosprawnością jest o godzinę krót-
szy, ale często w tym czasie wykonują więcej pracy niż pozostali pracownicy w 8 godzin, często są bardzo 
oddane pracy i wykonują ją efektywniej. Tak więc konieczna jest praca nad przełamywaniem stereotypów. 
Tym bardziej, że w polskiej rzeczywistości dominują dwa obrazy osób z niepełnosprawnością – herosi, którzy 
nie mają czasu na pracę i osoby niezaradne, potrzebujące pomocy a nie pracy.

Czy zdobycze techniki pomagają osobom 
z niepełnosprawnością w pracy?
Zdobycze techniki otwierają świat dla osób z niepełnosprawnością, w zasadzie z każdym rodzajem nie-
pełnosprawności. W firmie jest osoba zatrudniona we Wrocławiu, a mieszka i pracuje w Warszawie (praca 
on-line). Technologia pozwala niwelować niepełnosprawność. Przykładowo można tu podać specjalne apli-
kacje dla osób niewidomych wykorzystujące sztuczną inteligencję, które sczytują plany obiektów i „prowa-
dzą” po nich, autobusy dla osób z chorobą Alzheimera (np. https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/
iot-accessibleolli-drives-us-forward-at-ces/). 

NiepełNosprawNość Nabyta: uraz rdzenia kręgowego, niedowład kończyn dolnych

WyWIAd Z PRAcOdAWcą 

Katarzyna Pilarczyk, IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o., Kierownik Działu Project Services 
(działu w którym zatrudniony został pracownik z niepełnosprawnością, odpowiedzialna za rekrutację, dopa-
sowanie do stanowiska i przygotowanie stanowiska pracy, wdrożenie, integrację z zespołem, plan rozwoju 
i dalszego wsparcia)

Co Pani/Pana zdaniem zyskała organizacja / firma dzięki 
zatrudnieniu osób / osoby z niepełnosprawnościami?
Dzięki zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością firma przede wszystkim zyskała znakomitego pracownika, 
który jest zaangażowany i zmotywowany. Mimo porównywalnych do innych kompetencji, pracownik ten prezen-
tuje dodatkowo inny punkt widzenia i analizuje wyzwania z innego punktu widzenia. Zwiększanie różnorodności 
wspiera dyskusje i kreatywność zespołów pozwalając aby praca stawała się ciekawym doświadczeniem dla 
wszystkich. Dodatkowo, pojawienie się pracownika z niepełnosprawnością w zespole podniosło poziom empatii, 
otwartości i zrozumienia na kolejny aspekt (po płci, wieku, narodowości, kulturze itp.), pod którym możemy 
mieć różne potrzeby i perspektywy realizując jednocześnie podobne cele. To była bardzo dobra decyzja i cały 
zespół korzysta na niej do dzisiaj!

Jak Pani/Pana zdaniem w kontekście Pani/Pana doświadczeń przygotować 
środowisko pracy – stanowisko, współpracowników, zasady, regulaminy, itp., 
- żeby ułatwić zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?
Z całą pewnością należy zacząć od tego, aby pracownika wybierać ze względu na jego kompetencje i ambicje 
zawodowe, a dostosowanie miejsca pracy planować w kolejnym kroku. W naszym przypadku wątpliwości 
pozwoliła rozwiać szczera rozmowa o tym jakich dostosowań pracownik będzie potrzebował aby mógł reali-
zować swój potencjał. Nie staraliśmy się sobie wyobrazić ani wiedzieć lepiej, po prostu zapytaliśmy! Wskazówki 
przekazane przez pracownika pozwoliły nam zaplanować przygotowanie miejsca pracy, zespołu oraz stwo-
rzyły atmosferę do otwartej rozmowy. W razie wątpliwości dobrą radą jest skorzystać z pomocy organizacji 
specjalizujących się w aktywizacji zawodowej osób z danym rodzajem niepełnosprawności, gdyż dysponują 
one unikalnym doświadczeniem i praktyką.

Czego nie należy się obawiać przy zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnościami? 
Moim zdaniem nie należy się obawiać niczego innego niż przy zatrudnianiu pracownika bez niepełnosprawności. 
Pytania i wątpliwości należy zweryfikować ze specjalistami mającymi stosowne doświadczenie lub samym 
pracownikiem. Pracodawca powinien być wolny od stereotypów i skupiać się na wartości jaką wnosi do jego 
organizacji pracownik oraz tym jak pracownika wesprzeć aby tę wartość maksymalizować. 

Dobra rada dla pracodawców, którzy rozważają zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnością. 
Najlepsza rada to nie bać się zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością! To przecież taki sam pracownik 
jak każdy inny. Być może będzie wymagał innego rodzaju wsparcia niż większość dotychczasowo zatrudnionej 
załogi i pytania związane z tym należy uczciwie postawić, a drogę do przygotowania miejsca pracy pokonać 
wspólnie z pracownikiem. Ostatecznie drogą do sukcesu pracodawców na współczesnym rynku pracy jest 
indywidualne podejście do każdego pracownika i wspieranie go w rozwoju. 
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Pracę rozpocząłem będąc na pierwszych studiach (prawo), jeszcze przed wypadkiem, w firmie komputerowej. 
Po wypadku w 2000 r. kolejne pięć lat spędziłem głównie na rehabilitacji, pięć godzin dziennie z poczuciem 
monotonii i z ogromnym zmęczeniem. Potem zacząłem pierwsze prace wykonywać w domu na komputerze, 
głównie dla organizacji pozarządowych i znajomych (strony internetowe, domowy monitoring). W tym czasie 
miałem ograniczone możliwości mobilności, głównie ze względu na bariery architektoniczne. Przełom nastąpił 
w 2008 r., kiedy otrzymałem od Fundacji Leszka Czarneckiego dofinansowanie na platformę schodową i sys-
tem napędowy do wózka. To otworzyło mi okno na świat, umożliwiło niezależność od innych i podejmowanie 
nowych aktywności. Możliwość wyjścia z domu jest bardzo potrzebna, pozwala na świeżość, odpoczynek od 
rehabilitacji i domu, zaangażowanie społeczne. Ponieważ warunkiem otrzymania przeze mnie dofinansowania 
był powrót na studia rozpocząłem studia od początku, na nowym kierunku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. 

PAWEŁ PARUS

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Pełnomocnik Marszałka 
ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ZAKRES ObOWIąZKóW:
wspieranie Marszałka w działaniach podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, wzmocnienie głosu 
środowiska osób z niepełnosprawnością w ustalanych przez Zarząd Województwa kierunkach polityki społecznej, 
koordynowanie pracy wszystkich wydziałów oraz instytucji samorządowych w zakresie obejmującym prawa osób 
z niepełnosprawnością, ich codzienne funkcjonowanie, aktywizację zawodową i społeczną, integrowanie i budowanie 
współpracy między organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnością i przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji samorządu wojewódzkiego.
STAż PRAcy:
ogółem 10 lat, w obecnym miejscu pracy 4 lata
dOdATKOWA AKTyWNOŚĆ:
Prezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych – stowarzyszenie prowadzące działalność na rzecz rozwoju aktywności 
społecznej osób z niepełnosprawnością, głównie poprzez organizowanie wyjazdów na wydarzenia sportowe oraz 
aktywności rekreacyjnych. Konsultant PZPN w obszarze dostępności polskiej piłki nożnej dla wszystkich osób 
z niepełnosprawnościami.

Moje życie w tym czasie mocno przyspieszyło, na co miał wpływ splot kilku wydarzeń. Pierwsze z nich to 
powstanie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych dającego motywację do kreowania pomysłów i podejmowania 
działań mających na celu rozwój organizacji. Drugie to konieczność odnalezienia się w nowych warunkach. 
Powrót do edukacji miał działanie samonapędzające – praktyki w różnych mediach, poznawanie nowych 
ludzi, ale też konieczność rannego wstawania w weekendy (studia zaoczne). Trzecim ważnym wydarzeniem 
było nawiązanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji różnych projektów. To był 
bardzo „kuszący” rok, życie zaczęło pędzić i tak… pędzi do dzisiaj.

» W moim życiu zawodowym ważna była pomoc ze strony wielu osób, ich obecność i towarzystwo. Miałem 
też szczęście do pracodawców. Firma komputerowa, w której pracowałem przed wypadkiem zaoferowała 
pomoc finansową, żeby wspomóc rehabilitację. To jest firma rodzinna, pomoc innym była tam czymś natu-
ralnym. W rehabilitacji niewątpliwie pomogła mi też wcześniejsza aktywność sportowa. Ale najważniejsze jest 
własne nastawienie – poczucie potrzeby aktywności, posiadania pracy (praca w głowie), zarobkowania.

» Przed zatrudnieniem w Urzędzie Marszałkowskim miałem kontakty z jego pracownikami, bo Klub Kibiców 
Niepełnosprawnych był beneficjentem Urzędu. Dodatkowo działałem w społecznej radzie ds. osób z niepeł-
nosprawnością, co wiązało się z regularnymi wizytami w Urzędzie, poznaniem wielu osób tam pracujących 
i pokazaniem się jako osoba z wielką energią do pracy. W momencie powstania w Urzędzie Marszałkowskim 
pomysłu o zatrudnieniu kogoś z niepełnosprawnością, kto ma wizję i wiedzę nt. potrzeb tej grupy, kto będzie 
stale na miejscu do konsultacji, dostałem zaproszenie do objęcia funkcji pełnomocnika (na stanowisko to 
nie ma konkursu). Pracę jako pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością rozpocząłem w 2015 r. traktując 
zaproszenie do współpracy jako wyróżnienie i nagrodę. Pracuję na ¾ etatu na podstawie umowy o pracę, co 
spowodowało konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia (stałe godziny pracy). Mam dużą samo-
dzielność w zakresie organizacji pracy, dobrą mobilność dzięki wózkowi elektrycznemu, mogę liczyć na dużą 
pomoc ze strony żony.

» Uważam, że w miejscu pracy nie należy się zasłaniać niepełnosprawnością, usprawiedliwiać. Czasem wyma-
gana jest organizacja pracy na innych zasadach, np. pojechanie w delegację wymaga zaangażowania innych 
osób. Ale trzeba się nauczyć logistyki, co przy znacznym stopniu niepełnosprawności jest trudne, i wymaga 
dużej determinacji, ale warto. Niektóre osoby z niepełnosprawnością wolą być w domu, w bezpiecznym zna-
nym środowisku, nie chcą pracować i mierzyć się z lękami. To ich wybór, ja szanuję ludzi niepracujących, ale 
zaangażowanych społecznie, rozwijających się. Ale trudno mi zrozumieć osoby z niepełnosprawnością, które 
nic nie robią, mają tylko żale i pretensje, często popierane spiskową teorią dziejów.

» Współpracownicy w Urzędzie to fajni, uprzejmi ludzie, ale żeby wszystko się dobrze układało trzeba jasno 
wyrażać swoje potrzeby, nie w sposób roszczeniowy, ale nie bać się prosić o pomoc. Nie ma taryfy ulgowej 
dla osób z niepełnosprawnością, nie ma specjalnego traktowania, wszyscy wiedzą o dużym zaangażowaniu 
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społecznym, lista zadań jest naprawdę bogata, często trzeba je przesuwać na kolejne dni. Jestem urodzonym 
optymistą, jak coś jest w pracy trudnego nie ma problemu z szukaniem pomocy, proszeniem o wsparcie, sam 
staram się inspirować, szukać rozwiązań i konsultować propozycje innych.

» Pracę ułatwiają mi przede wszystkim życzliwi ludzie dookoła. Ale ważne jest też to, że mam wolną rękę, 
partnerskie zasady współpracy i możliwość podejmowania i realizacji własnych inicjatyw. W pracy cenię 
możliwość kontaktu z innymi ludźmi, spotkania, pomaganie ludziom, wspieranie Marszałka, odwiedziny i spo-
tkania w różnych miejscach poza Urzędem. Duże znaczenie ma również zdobywanie nowej wiedzy, możliwość 
rozwijania się i rozszerzania działalności (np. współpraca nie tylko z NGO, ale i z biznesem).

Rady dla współpracowników
Dobrze byłoby, żeby współpracownicy osób z niepełnosprawnością traktowali je jak najbardziej normalnie. 
Powinni nie bać się pytać czy i jak można pomóc. Unikać natomiast powinno się pomagania na siłę, np. pcha-
nia wózka elektrycznego. Współpracownicy nie powinny też bać się osób z niepełnosprawnością – niepełno-
sprawność nie zaraża. Najpierw trzeba poznać daną osobę, porozmawiać, dostrzec człowieka, potraktować 
jak kolegę. Każdemu warto dać szansę, osoby z niepełnosprawnością często bardziej angażują się w pracę, nie 
chcą licznych zmian, nie są dla nich najważniejsze pieniądze, a warunki pracy. Osoby z niepełnosprawnością 
zwykle są też bardzo wdzięczne za pracę, szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Sam mam 
okazję współpracować z osobą z niepełnosprawnością intelektualną, współpraca układa mam się świetnie 
i przynosi wzajemne korzyści, ale trzeba się było wzajemnych relacji nauczyć, to była niesamowita lekcja.

Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Trudno mi ocenić co należałoby zmienić, aby zapewnić większą skuteczność w działaniach instytucji wspiera-
jących osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób zwiększyć aktywność zawodową tych osób. Nie czuję się 
w tym temacie kompetentny. Nie jest tak łatwo zidentyfikować czynniki niskiej aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnością. Czasami jest to kwestia samej osoby, która nie chce pracować, przedkłada bezpieczeń-
stwo nad otwarty rynek pracy. Czasami spotykamy się z oporem rodziców, głównie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, ubezwłasnowolnionych. Z drugiej strony wiadomo, że ZAZ-y czy WTZ-y w większości przypadków 
nie przygotowują do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, trzymają osoby z niepełnosprawnością u siebie 
wiecznie. Niestety ciągle obserwuje się duży problem w aktywizacji zawodowej, lepiej jest z aktywizacją spo-
łeczną, osoby z niepełnosprawnością są w przestrzeni publicznej, wyszły z domów. Zarówno w województwie 
dolnośląskim, jak i w całej Polsce realizowanych było wiele projektów unijnych mających na celu aktywizację 
zawodową. Niestety nie widać zmian, trwałości, chociaż były określone wskaźniki efektywności. Uważam, 
że najlepiej poradziły sobie na rynku pracy osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózku, na co wpływ 
ma niewątpliwie lepsza infrastruktura i pełne odbieranie przez inne zmysły umożliwiające otwartą edukację. 

Obserwujemy również większe uruchomienie osób z niepełnosprawnością wzrokową. Obecnie natomiast 
najwięcej pomocy dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Uważam, że motywując pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością trzeba przedstawiać 
pozytywne wzorce – osoby, które się realizują, cieszą życiem. Trzeba podkreślać, że być może nie wszystko 
mogą, ale należy się skupiać na tym co mogą i umożliwić specjalizowanie się w tym.

Czy zdobycze techniki pomagają 
osobom z niepełnosprawnością w pracy?
Uważam, że zdobycze techniki potrafią ułatwić życie osobom z niepełnosprawnością. Czasem są to proste 
rozwiązania, niekoniecznie kluczowe wynalazki, i wiążą się z niewielkimi nakładami finansowymi. W moim przy-
padku jest to pudełko pod kubek, specjalnie przygotowana rękawiczka czy komputer z blokowanymi klawiszami.

NiepełNosprawNość Nabyta: na skutek wypadku doznał poważnego urazu kręgosłupa, który spowodował 
porażenie kończyn dolnych i duży niedowład kończyn górnych
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WyWIAd Z PRAcOdAWcą 
Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Co Pani/Pana zdaniem zyskała organizacja/firma dzięki 
zatrudnieniu osób/osoby z niepełnosprawnościami?
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pracuje kilkadziesiąt osób z różnorakimi niepeł-
nosprawnościami. Wśród tej grupy są także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do ich obowiązków 
należą m.in. proste czynności związane z utrzymaniem porządku, przekazywanie dokumentów czy czyn-
ności związane z archiwizacją danych. Urząd Marszałkowski dzięki zatrudnieniu tych osób zyskał prestiż. 
Dziś nowoczesne i chcące rozwijać się także w kwestii odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa czy 
instytucje powinny zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Z naszych doświadczeń wynika, że są to 
osoby bardzo odpowiedzialne i sumiennie wykonujące swoje obowiązki. W urzędzie mamy także stanowiska 
które są wprost “skrojone” dla osoby z niepełnosprawnością np: funkcja Pełnomocnika Marszałka ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami. Kto lepiej niż osoba z niepełnosprawnością rozumie sytuację tej grupy i potrafi nas 
uświadamiać i uwrażliwiać na potrzeby tego środowiska. Stąd też bardzo cenimy pracę zarówno pełnomoc-
nika, jak i innych osób z niepełnosprawnościami. Budują oni w naszym urzędzie tolerancyjną, pełną akceptacji 
i zrozumienia załogę.

Jak Pani/Pan zdaniem w kontekście Pani/Pana doświadczeń przygotować 
środowisko pracy - stanowisko, współpracowników, zasady, regulaminy, itp.
- żeby ułatwić zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć i zaakceptować, że wśród nas są ludzie o specjalnych potrzebach, dla 
których jako pracodawca trzeba zrobić wszystko, aby w pracy czuli się komfortowo i mogli efektywnie wyko-
rzystać swoje zdolności i talenty. To oczywiste, że stanowisko dla osoby z niepełnosprawnością ruchową 
powinno być dostępne dla tego typu dysfunkcji. Z kolei osoba z niepełnosprawnością wzrokową potrzebuje 
odpowiednich programów komputerowych i przyjaznego otoczenia na stanowisku pracy. Lepiej, gdy poten-
cjalny pracownik sam określi swoje potrzeby. Nie jestem zwolennikiem budowania specjalnych regulaminów, 
gdyż Kodeks Pracy wystarczająco określa zasady pracy osób z niepełnosprawnościami. Współpracownicy 
sami szybko przekonują się, że taka osoba to również bardzo wartościowy człowiek i zwykle sami określają 
zasady pomocy i współpracy w ramach działu czy departamentu. W przypadku Urzędu Marszałkowskiego 
oferty pracy premiują osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

Czego nie należy się obawiać przy zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnościami?
Pracodawca nie powinien obawiać się niczego. Wystarczy, że zwykle osoba z niepełnosprawnością jest pełna 
obaw podejmując nowe wyzwanie w nieznanym dotąd środowisku. Jeśli do tego dołożymy obawę pracodawcy 

stworzymy pełną niedomówień relację. Zamiast obawiać się zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, 
należy odważnie zadać pytanie czego oczekują od stanowiska i współpracowników. To z pewnością pomoże 
w jak najlepszym wykorzystaniu swojego potencjału. Pracodawca powinien też mieć świadomość możliwości 
psycho-fizycznych osoby borykającej się z jakimiś dysfunkcjami.

Dobra rada dla pracodawców, którzy rozważają 
zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.
Radziłbym pracodawcom, aby nie obawiali się zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i jak najszybciej 
przekonali się o wartości tych ludzi. Zatrudnianie osób borykających się z jakimikolwiek dysfunkcjami zwykle 
bardzo rozwija społecznie zespół pracowników. Motywuje do wspólnego szukania rozwiązań i otwiera głowy 
wszystkim współpracownikom. Apeluję o odważne zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, gdyż korzyść 
zawsze będzie obopólna. Z doświadczenia wiem, że osoby takie mogą na długo związać się z firmą lub insty-
tucją, gdyż częste zmiany pracodawcy nie są dla nich komfortowe. Może się więc okazać, że zatrudniamy 
osobę na wiele lat, co z pewnością stabilizuje sytuację kadrową w organizacji. 
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Wcześniej prowadziłem własną działalność gospodarczą, ale podejmowane inicjatywy (np. szkolenia o osobach 
z niepełnosprawnością) w większości nie pasowały do charakteru aktywności firmy. Poza tym brak wzroku 
powodował duże problemy z dokumentacją. Stąd moja decyzja o zmianie miejsca i charakteru pracy.

» Nie wyobrażam sobie siebie pracującego w administracji, w określonych godzinach, bez elastyczności. 
Cenię sobie pracę w ruchu, w wymiarze czasowym według potrzeb, czasem 11 godzin, czasem 4 godziny. Nie 
wyobrażam też sobie życia bez pracy, nawet jakbym wygrał w totolotka i miał mnóstwo pieniędzy, nadal będę 
pracował.

» W zasadzie nigdy nie szukałem pracy, chociaż wiem jak to się robi. Praca znajduje mnie sama. Czasem 
jest to polecenie (np. dyrektora szkoły), czasem łapanie okazji. Pieniądze są w życiu bardzo ważne, pozwalają 

KRZYSZTOF WOSTAL

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe magisterskie: pedagogika, wcześniej licencjat w zakresie administracji i tytuł technika informatyka. 
Obecnie uczestnik XV edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
dwie szkoły podstawowe w Mikołowie jako tyflopedagog, specjalista do spraw niepełnosprawności w Fundacji 
Transgresja oraz ekspert do spraw niepełnosprawności sensorycznych w Stowarzyszeniu Aktywności Obywatelskiej 
BONA FIDES
ZAKRES ObOWIąZKóW:
nauczanie Braillè a – zajęcia indywidualne dla dzieci, prowadzenie szkoleń dotyczących niepełnosprawności 
i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocena przestrzeni i urzędów pod kątem dostępności do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, przygotowywanie, prowadzenie i montaż autorskich audycji z cyklu „Czas na 
Społeczeństwo” i inne
STAż PRAcy:
ogółem 25 lat, w obecnych miejscach pracy 2-3 lata
dOdATKOWA AKTyWNOŚĆ:
Założyciel i prezes Fundacji „Transgresja”, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami, głównie sensorycznymi, 
w dążeniu do pełnego włączenia i pokonywania barier dostępności. 
Dodatkowo współpraca ze stowarzyszeniem prowadzącym działalność pro-obywatelską, gdzie prowadzę moni-
toring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

na realizację pragnień i marzeń, ale nie wszystko musi być robione za pieniądze i może dawać nowe okazje. 
Kiedyś uczestniczyłem jako prelegent w konferencji, gdzie przede mną występowała pani profesor i mówiła 
o wsparciu osób z niepełnosprawnością. Ale ja nic nie słyszałem. W swoim wystąpieniu mówiłem natomiast 
rzeczy kompletnie przeciwne, a pani profesor „buczała” pod nosem. Moje wystąpienie bardzo spodobało się 
pani prorektor, od której dostałem propozycję poprowadzenia zajęć na Uniwersytecie Śląskim. I prowadziłem 
zajęcia w latach 2013-2017 na kierunku surdopedagogika w zakresie terapii osób głucho-niewidomych. Czasem 
prowadzę też zajęcia dla leśników, których uczę jak przekazywać wiedzę o lesie osobom z niepełnosprawno-
ścią. Czasami sam proponuję różne aktywności, np. muzeom proponuję nagranie filmów w PJM dla głuchych 
o ofercie, wystawach, eksponatach.

» U przełożonych cenię otwartość, danie szansy, chęć zatrudnienia, i to, że sami chcą się uczyć i gotowi są 
na szkolenia dla załogi np. na temat tego, jak można dobrze współpracować z osobą o danym rodzaju nie-
pełnosprawności. W pracy traktowany jestem normalnie – jak każdy inny pracownik, wiadomo, że pewnych 
rzeczy „nie przeskoczę”, ale dobrze robię to, co mogę. Chociaż sam nie lubię się spóźniać, to czasem się to 
zdarza ze względu na problem z optymalnym korzystaniem z komunikacji miejskiej – pracodawcy rozumieją 
to i wiedzą, że i tak zrobię swoje.

» Moi koledzy w pracy też chcą się uczyć współpracy z osobą z niepełnosprawnością, chociaż na początku 
był lęk związany z niewiedzą i brakiem doświadczeń (przyszło coś nieznanego, dziwny ludek). Dzisiaj są otwarci, 
korzystają z możliwości pytania, wiedzą, że nie trzeba się litować, tylko zapewnić normalność.

Czy zdobycze techniki pomagają osobom 
z niepełnosprawnością w pracy?
Zdobycze techniki bardzo ułatwiają codzienność zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. 
Moja ścieżka edukacyjna była możliwa z jednej strony dzięki otwartości wykładowców, ale z drugiej dzięki 
zdobyczom techniki. W czasie studiów zgłosiłem swoje potrzeby, założono pętlę indukcyjną i w pomieszcze-
niu z pętlą były planowane zajęcia dla mojej grupy. Co ciekawe po tym wydarzeniu kolejnych 30 osób zgłosiło 
podobne potrzeby. Zdobycze techniki ułatwiają też pracę, umożliwiają pracę zdalną, świadczoną z domu.

Trzy rady dla współpracowników
» Nie bójcie się pytać o różne rzeczy związane z niepełnosprawnością, nie zgadujcie, bo … zazwyczaj trafnie 

nie zgadniecie, po prostu pytajcie.
» Nie myślcie stereotypowo o niepełnosprawności, są takie osoby, którym faktycznie trzeba pomóc, ale są 

też takie, które żyją pełnią życia, mają swoje ograniczenia jak każdy człowiek, ale dają radę.
» Pamiętajcie, że czasem osoba bez niepełnosprawności jest większą „pierdołą” niż osoba z niepełno- 

sprawnością.
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Pracodawcy i współpracownicy osoby niewidzącej powinni wiedzieć, że przychodząc czy wychodząc powinni 
o tym informować, przedstawiać się, inaczej trudno ich rozpoznać. Ale osoba z niepełnosprawnością powinna 
mieć odwagę pytać, prosić, mówić o swoich potrzebach, a nie mieć pretensji o brak zrozumienia. W większości 
przypadków zapewnienie dostępności stanowiska pracy dla osoby niewidzącej to szczegóły, a nie kwestie 
wymagające wielkich nakładów finansowych.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Uważam, że przy motywowaniu pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami nie należy 
używać argumentów związanych z dofinansowaniem – ten system funkcjonuje i nie działa skutecznie. Trzeba 
oddzielić niepełnosprawność od wykonywania zadań, np. ktoś może być świetnym mówcą, chociaż nie ma 
dwóch rąk, niepełnosprawność nie ma znaczenia dla tej pracy. Można np. pokazać, że nie ma na rynku osoby, 
która potrafiłaby sprzedać „jakąś rzecz” przez telefon, a pewna osoba niewidoma zrobiła to, wystarczyło 
tylko udźwiękowić komputer.

Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
W działalności instytucji ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością należy przede wszystkim 
zmienić podejście na bardziej zindywidualizowane na każdym etapie rehabilitacji. Dotyczy to nauki, przede 
wszystkim nauki zawodu (nie zawód dobry np. dla osoby niewidzącej, tylko dla tej konkretnej osoby – zainte-
resowania, predyspozycje, możliwości, ograniczenia, cechy osobowościowe), wsparcia w znajdowaniu miej-
sca pracy. Szkolnictwo zawodowe powinno być przekierowane na kształcenie w zawodach z jednej strony 
odpowiednich dla osób z niepełnosprawnością, z drugiej atrakcyjnych (poszukiwanych) na rynku pracy. Trzeba 
powiedzieć też, że kompletnie „na łopatkach” leży wsparcie osób z niepełnosprawnością już aktywnych zawo-
dowo, tzn. nie widzi się potrzeby takiego wsparcia, a przecież osoby te muszą być cały czas rehabilitowane 
żeby utrzymać status aktywnych, bez tego wsparcia prędzej czy później znajdą się w grupie wymagającej 
ponownej aktywizacji zawodowej. Najczęściej w instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnością nie 
pracują osoby z niepełnosprawnością, tylko urzędnicy, którzy nie znają z rzeczywistości / własnej praktyki 
tego, w czym pomagają, czym się zajmują. Kolejną kwestią problemową jest pułapka rentowa, czy związany 
z tym próg zarobkowy. To zniechęca osoby z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej / zarobkowej.

» Moim zdaniem Powiatowe Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w większości działają kiepsko, ale w nie-
których miejscach całkiem fajnie. Lecz nawet jakby wymyśliły coś fajnego dla urzędników, dla aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnością, to nie mają żadnej mocy sprawczej. Z jednej strony Państwo chce 
słuchać głosu środowiska, z drugiej nie ma żadnych efektów tych głosów, wpływu na bieżące i długookresowe 
działania. Być może kadry w tych przedsięwzięciach są zbyt przypadkowe, być może samo umocowanie tych 
przedsięwzięć (brak mocy sprawczej, charakter doradczy) jest za słabe, …, ale nie ma dobrego pomysłu na 
zmianę tej sytuacji.

» Zgadzam się z opinią, że myśląc o niepełnosprawności w Polsce, przede wszystkim kojarzymy ją z osobami 
na wózku. W związku z tym dostosowanie siedziby organizacji, to zapewnienie windy. A co w przypadku, takim 
jak ja – niepełnosprawność „trudna” – osoba głucho-niewidoma. Jak trudno wymyślić odpowiednią pracę, 
a ambitną pracę dla takiej osoby, szczególnie jak się nie ma żadnych doświadczeń i wręcz paraliżuje myśl 
o takim pracowniku.

» Na koniec chciałbym dodać jeszcze jedno, nie można traktować osób z niepełnosprawnością jako jeden 
wielki wór, gdzie ¾ osób z niepełnosprawnością, to są takie osoby „mniej niepełnosprawne”. Ale z drugiej 
strony są to osoby z niepełnosprawnością, nie są zmuszone do aktywności zawodowej, mają świadczenia. 
W tej kwestii trzeba by przewrócić do góry nogami cały system orzekania o niepełnosprawności, nie dzielący 
na stopnie niepełnosprawności, tylko procent ograniczeń i od tego uzależnione wsparcie, które nie znika 
w momencie zatrudnienia. Taki system, który zachęcałby do 
aktywności zawodowej, byłby motywatorem, a nawet „batem”, 
a nie system świadczeniowy demotywujący do pracy.

NiepełNosprawNość: Zespół Ushera, osoba niewidoma i prawie 
głucha (słyszenie tylko na jedno ucho z aparatem i przy mowie 
pod odpowiednim kątem).

Własne obserwacje przeprowadzających wywiad: 
Krzysztof to wulkan optymizmu, entuzjazmu, energii, chęci dzia-
łania; to świetna spostrzegawczość, kompetencje „nawigacyjne” 
(pilot kierowcy!); podróżnik dostrzegający uroki pewnych miejsc, 
ale też przygotowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
sensoryczną – audytor dostępności.
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Po ukończeniu liceum nie myślałem o studiach, co wiązało się głównie z obawami o stan zdrowia. Zacząłem 
pracę w ośrodku szkoleniowo – rehabilitacyjnym we Wrocławiu, który organizował szkolenia w zakresie odnowy 
biologicznej i zdrowia. Potem jednak zdecydowałem się na podjęcie studiów, miałem więcej odwagi i wiary 
w siebie. W trakcie studiów zamieściłem na portalach internetowych swoje CV. Po jakimś czasie odezwał się 
ING Bank Śląski. I tak to się zaczęło, jeżeli chodzi o pracę w banku. Myślę, że znaczenie w zainteresowaniu się 
mną jako potencjalnym pracownikiem miało wcześniejsze założenie stowarzyszenia – pierwszej organizacji 
w Polsce, która zajmuje się osobami z chorobą rzadką. Uważam, że taka działalność świadczy o świadomości, 
zaangażowaniu, chęci działania i nastawieniu na aktywność i rozwój.

» Moi przełożeni są osobami otwartymi, nie tylko na niepełnosprawność pracowników, ale również na potrzeby 
wynikające z innych przyczyn. Bezproblemowo przyjmują posiadanie dodatkowych przywilejów związanych 
z krótszym dniem pracy czy dodatkowym urlopem, wizytami u lekarza. Umożliwiają podejmowanie pracy zdalnej, 
z domu. Ale nie oznacza to taryfy ulgowej. Obowiązująca w firmie kultura korporacyjna stawia na różnorodność, 
w tym zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, co jest dobrze widziane, ale nie ze względu na składki na 
PFRON (nie myśli się takimi kategoriami), tylko dlatego, że to jest normalność (nie wymaga podkreślania czy 
chwalenia się).

PRZEMYSŁAW SOBIESZCZUK

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe: politolog
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
ING Bank Śląski w Katowicach i Warszawie, specjalista HR
ZAKRES ObOWIąZKóW:
rozwój pracowników, organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz konferencji, 
monitorowanie ścieżek rozwoju pracowników
STAż PRAcy:
ogółem to 15 lat, w obecnym miejscu pracy 13 lat

» Moi współpracownicy są bardzo zróżnicowani, zmieniali się przez te 13 lat, ale nigdy nie okazywali problemu 
czy złości w związku ze skróconym czasem pracy, dodatkowym urlopem, czy możliwością pracy z domu. Nawet, 
jeśli pracujemy w ramach projektów z ustalonymi deadline nie ma problemu, abym swoje zadania wykonywał 
z domu. W środowisku pracy w organizacji międzynarodowej jest naturalna otwartość na różne nacje i kultury, 
tolerancja, traktowanie wielu sytuacji w kontekście normalności, w tym pracowników z niepełnosprawnością.

» Uważam, że dla osób z niepełnosprawnością ważna jest elastyczność pracy, np. miejsce jej wykonywa-
nia. W tym bardzo pomagają zdobycze techniki, przede wszystkim możliwość pracy na odległość. Ważne 
jest, żeby liczyło się wykonanie danej pracy i rozliczanie z tego wykonania, a nie siedzenie na miejscu od… 
do…. W tym zakresie otwartość osób i organizacji jest niezmiernie ważna dla aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnością.

» W swojej pracy cenię przede wszystkim niezależność, możliwość stałego rozwoju i uczenia się. Ważna jest 
też realizacja idei learning by doing (odchodzenie od tradycyjnego modelu uczenia się) poprzez stworzenie 
możliwości pracy na różnych stanowiskach i wybranie „czegoś” dla siebie.

Trzy rady dla współpracowników
» otwartość,
» niepatrzenie na niepełnosprawność, tylko na wiedzę i kompetencje,
» uznanie, że osoby z niepełnosprawnością są jak każdy inny współpracownik, 
 mogą mieć zły dzień, być zmęczone, ale też towarzyskie, uprawiające seks.

» Moim zdaniem potencjalni współpracownicy powinni przede wszystkim wiedzieć, że nie jest ważne pierwsze 
wrażenie (wygląd, widoczność objawów choroby / niepełnosprawności). Przy tej dolegliwości nie da się ukryć 
na przykład opatrunków, zmian skórnych. Ale to nie jest zaraźliwe, to choroba genetyczna, nie przenosi się na 
skutek kontaktu.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Uważam, że motywowanie pracodawców można realizować poprzez informację o dostępie do nowoczesnych 
technologii, które umożliwiają realizację zadań zawodowych w innych niż tradycyjne warunkach (z domu, bez 
wpływu na zakres i jakość pracy). Pracodawcy powinni zwracać uwagę na kompetencje, CV, a nie wygląd 
potencjalnego pracownika. Nie powinni w rozmowach rekrutacyjnych akcentować problemu związanego 
z aparycją, tylko skupić się na kwalifikacjach. Nie powinni myśleć o osobach z niepełnosprawnością jako 
pracownikach podpisujących listy obecności, pojawiających się w organizacji raz na tydzień / miesiąc, tylko 
jako po prostu o etatowych, pełnowartościowych, normalnych pracownikach.
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Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Myślę, że organizacje statutowo koncentrujące się na wsparciu osób z niepełnosprawnością nie powinny 
wykonywać swoich zadań, dlatego, że muszą, tylko z chęci wspierania i zrozumienia. Trzeba pamiętać o uwa-
runkowaniach systemowych, o tym, że renta socjalna hamuje dążenie osób z niepełnosprawnością do aktyw-
ności zawodowej oraz pracodawców do traktowania tej grupy jako normalnych pracowników (ograniczenie 
wynagrodzenia do minimum dla zachowania świadczeń społecznych). Warto również zwrócić uwagę na fakt, 
że oferty pracy w PUP są dyskryminujące, zakładają dla osób z niepełnosprawnością tylko prace proste, bez 
możliwości rozwoju, za najniższe możliwe wynagrodzenie.

NiepełNosprawNość: choroba rzadka – genetyczna wada skóry (od urodzenia), skutek: pęcherzowe ocieranie 
naskórka, przykurcze dłoni, zwężenie przełyku, konieczność opatrunków na całym ciele. Statystyka: 1:50 tys. 
narodzin, największy problem u chorych dzieci, dzięki postępowi medycyny dorastanie dzieci do dorosłości. 

Poprzednio pracowałem w kancelarii radcowskiej i kancelarii adwokackiej, jednak ze względu na brak aplikacji 
podjąłem decyzję o zmianie pracy. Ze względu na znajomość i bliskość tematyki osób z niepełnosprawnością 
wystartowałem w konkursie ogłoszonym na obecnie zajmowane stanowisko. Do konkursu podszedłem bez 
nerwów, wręcz na luzie, a może nawet z nastawieniem na porażkę. Wygrałem konkurs chociaż startowało 
w nim kilkudziesięciu kandydatów. Zadecydowało o tym kilka elementów – komunikatywność, uprzejmość 
i empatia wobec innych ludzi, wspólny mianownik z osobami z niepełnosprawnością, co ułatwia tworzenie 
więzi i zbliżenie pomiędzy urzędem a osobami z niepełnosprawnością, a także wystarczające zaznajomienie 
z ustawodawstwem.

» U przełożonych cenię dużą wiedzę, fachowość, umiejętność syntetycznego spojrzenia i chęć rozwiązy-
wania problemów, umiejętność podejmowania nowych aktywności i włączania w działania samorządu proble-
matyki osób z niepełnosprawnością. Cenię też inicjatywy ukierunkowane na osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym.

» W moim Urzędzie pracuje kilka osób z niepełnosprawnością. Ja byłem pierwszą taką osobą w swoim 
wydziale. Koledzy przyjęli mnie z dużą otwartością, gotowością do współpracy, szczerością, chociaż też 
z pewnymi obawami. Pojawienie się osoby z niepełnosprawnością w zespole, nie ma co ukrywać, jest pewnym 

JAN ZIELIŃSKI

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe: prawnicze
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
Pełnomocnik Marszałka ds. osób niepełnosprawnych
ZAKRES ObOWIąZKóW:
koordynacja działań z zakresu niepełnosprawności przede wszystkim w oparciu o program wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością, udzielanie wsparcia indywidualnego oraz koordynacja (jako jedna 
z osób) polityki dotyczącej niepełnosprawności z różnymi podmiotami funkcjonującymi w ramach samorządu 
województwa śląskiego
STAż PRAcy:
ogółem 21 lat, w obecnym miejscu pracy 10 lat
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wydarzeniem. Dobre funkcjonowanie w różnorodnym zespole wymaga wzajemnego uczenia się, komuniko-
wania swoich potrzeb. Nie można niczego „chować pod dywan”, bo to prędzej czy później zacznie uwierać 
we wzajemnych relacjach. Najbliżsi współpracownicy chcieli wiedzieć, pytali. Dzisiaj to już długa znajomość, 
wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Nie ma taryfy ulgowej dla osób z niepełnosprawnością, ale ważne jest 
dobre zarządzanie zespołem, dostrzeganie silnych stron poszczególnych pracowników i dobieranie zadań, 
w których te silne strony będzie można wykorzystać. 

» Przyznam, że poza ścisłym gronem współpracowników moja niepełnosprawność budziła różne formy 
traktowania – od ucieczki (jak najszybciej załatwić sprawę i zniknąć) po traktowanie jak super bohatera (umie 
składnie sklecić nawet kilka zdań!). Według mnie w relacjach z ludźmi od razu widać, czy ktoś obcował już 
z osobą z niepełnosprawnością, czy nie ma takich doświadczeń. W tym drugim przypadku najczęściej boi się. 
Niestety w okresie ostatnich 2-3 lat mamy do czynienia z regresem w podejściu do osób z niepełnospraw-
nością, nadal tworzy się enklawy, dzieci i młodzież pełnosprawne nie mają okazji do wczesnego przebywania 
i interakcji z rówieśnikami z niepełnosprawnością, wzajemnego dzielenia się obawami, ale też wzajemnego 
uczenia się bycia razem, co jest elementem niezbędnym dla realnej inkluzji. Ale są też zjawiska korzystne dla 
tego procesu. Z jednej strony to oczywiście zmiany prawne, które wymuszają większą dostępność, z drugiej 
fakt starzenia się społeczeństwa. Zmiany demograficzne mają tu pozytywny wpływ, jest coraz więcej osób ze 
specjalnymi potrzebami w otoczeniu każdego z nas. Wymusza to zmiany w funkcjonowaniu rodziny, co może 
oddziaływać na młodych ludzi, budować ich większą otwartość na różnorodność. 

» Generalnie jestem zadowolony ze swojej pracy, chociaż nie ukrywam, że czasem bywam sfrustrowany. 
Głównym powodem frustracji są kwestie niedofinansowania czy pozostawania niektórych spraw jedynie 
w wymiarze werbalnym. Potrzebne są działania długookresowe, ciągłe (jak np. w przypadku rehabilitacji) 
oraz zrozumienie, że dostarczanie narzędzi i możliwości osobom z niepełnosprawnością opłaca się wszyst-
kim, całemu społeczeństwu. Największą satysfakcję odczuwam, gdy mam przekonanie, że dokładam się do 
czegoś, co tworzy rozwiązanie systemowe, z zapewnionym finansowaniem.

Co pomaga, ułatwia funkcjonowanie w miejscu pracy? 
Myślę, że przede wszystkim jest to potwierdzanie przydatności pracownika, postrzeganie go jako skutecznego 
na tyle na ile to możliwe, dostrzeganie, że rozwiązuje realne problemy i tworzy właściwy image instytucji. 
Co również ważne, to zauważenie, że trzeba działać zespołowo, że niepełnosprawność dotyczy szerokiego 
obszaru, nie tylko jednego wydziału. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są działaniami dla całego 
społeczeństwa, również osób sprawnych.

Trzy rady dla lepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy 
Moim zdaniem zarówno osoba z niepełnosprawnością, jak i współpracownicy powinny być wobec siebie 

szczerzy, komunikować co się czuje, jak się pewne sytuacje postrzega, co się umie i może zrobić, a co nie. 
Osoby z niepełnosprawnością powinny wiedzieć na co je stać w sensie pozytywnym i komunikować to w otwarty 
sposób pracodawcy i współpracownikom. Osoby z niepełnosprawnością powinny też mieć zagwarantowane 
bezpłatne wsparcie psychologiczne, które pozwoli na przeformułowanie myślenia o sobie i planowanie wła-
snego rozwoju. Ja dużo zawdzięczam rodzicom, a w szczególności ich uporowi edukacyjnemu, ale nie każdy 
ma takie szczęście.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Według mnie motywatorem dla pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością byłoby zmniej-
szenie biurokracji. Potrzebne jest też odpowiednie przygotowanie mentalne, ukierunkowanie na myślenie 
o osobie z niepełnosprawnością jako człowieku, pracowniku, a nie „zapchajdziurze”. Pracodawcy powinni 
dostrzegać przede wszystkim kwalifikacje pracownika, umożliwiać mu rozwój, a nie kierować się kwestiami 
dofinansowania zatrudnienia. Uważam, że pracodawcy, którzy chcą zatrudnić osobę z niepełnosprawnością 
powinni zapoznać się ze specyfiką tej niepełnosprawności, powinni mieć realne wyobrażenie z jakim zasobem 
dana osoba przyjdzie. Lepiej, żeby byli mile, niż niemile zaskoczeni, np. pewnymi ograniczeniami. Obecnie 
pracuje coraz więcej osób z niepełnosprawnością, co wynika z ich lepszego wykształcenia, ale też wiąże się 
ze zmianami sytuacji na rynku pracy (rynek pracownika). A niestety problem mentalny ciągle pozostaje. Jako 
przykład można podać obawy związane z zatrudnianiem osób z wadą słuchu, a w Urzędzie bardzo dobrze się 
sprawdziły, są mobilne i charakteryzują się dużą sprawnością działania.

Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Myślę, że problem ze skutecznością działań instytucji statutowo ukierunkowanych na aktywizację zawodową 
osób z niepełnosprawnością wiąże się z wieloma elementami. Z jednej strony są to często służby niedofi-
nansowane na odpowiednim poziomie, co mimo początkowego zaangażowania ludzi z czasem prowadzi do 
zmęczenia, a nawet wypalenia zawodowego. Praca najczęściej odbywa się metodą nakładów, a nie efektów. 
W przypadku służb publicznych, jak np. powiatowe urzędy pracy, niewątpliwie skuteczność działań jest lepsza 
w sytuacji, kiedy wydzielone jest stanowisko ds. osób z niepełnosprawnością. Potrzebne są niekonwencjonalne 
działania, w tym ukierunkowane na lepsze przygotowanie pracowników, potrzebne są środki na dofinansowanie 
takich działań, konieczna jest ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi. Z drugiej strony niezbędne 
są działania ukierunkowane na stałe długookresowe przygotowanie osób z niepełnosprawnością, działania, 
które mają zagwarantowane ciągłe finansowanie.

NiepełNosprawNość: mózgowe porażenie dziecięce
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Wcześniej pracowałam jako nauczycielka języka polskiego. Początki aktywności zawodowej nie były proste, 
a raczej należałoby je określić jako problematyczne. Na pierwszej rozmowie rekrutacyjnej wyraźnie widać 
było szok u pracodawcy wynikający z mojej niepełnosprawności, która jest widoczna. Dyrektor szkoły widział 
przede wszystkim ogromny problem z zatrudnieniem związany z koniecznością organizacji dwóch konferencji 
dla nauczycieli i dwóch uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Tak, żeby można było przygotować nauczy-
cieli i uczniów na spotkanie ze mną. W końcu jestem osobą niepełnosprawną i w środowisku może to być 
bardzo źle odebrane. To było 30 lat temu, ale niewiele się zmieniło w szkołach. Może nie jest to w tej chwili tak 
drastyczne, a przynajmniej nie mówi się tak drastycznie. Ale przyjęcie niepełnosprawnego nauczyciela ciągle 
jest problematyczne. Być może częściowo wynika to z zapisów starej ustawy o systemie oświaty, gdzie było 
wprost napisane, że nauczyciel nie może być oszpecony i powinien mieć odpowiedni wizerunek.

» Myślę, że na zmianę pracy i podjęcie obecnego zatrudnienia duży wpływ miała ówczesna sytuacja życiowa, 
a przede wszystkim ciężka choroba mojego męża. Musiałam pracować, a w szkole była redukcja etatów. Miałam 
propozycję pracy w świetlicy, ale ze względu na charakter tej pracy nie dałabym rady pogodzić wszystkiego 

EDYTA ŚWIĄTCZAK-GURZĘDA

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe: filologia polska. Ukończone studia podyplomowe i szkoła policealna 
(asystent osoby z niepełnosprawnością)
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnością
ZAKRES ObOWIąZKóW:
działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, promocja działań na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością 
z osobami pełnosprawnymi oraz integracji międzypokoleniowej tych dwóch grup
STAż PRAcy:
ogółem 30 lat, w obecnym miejscu pracy 15 lat
dOdATKOWA AKTyWNOŚĆ:
działalność w wielu stowarzyszeniach, współpraca przy licznych projektach, 
stałe dokształcanie

mając chorego męża i małe dziecko. Miałam też ochotę zrobić coś dla siebie i środowiska, w którym funkcjo-
nuję. W tym samym czasie na stronach internetowych Urzędu Miasta został ogłoszony konkurs na stanowisko 
pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnością. Podjęłam wyzwanie, sama jestem osobą z niepełnosprawno-
ścią, znam środowisko i mam determinację do działania. Zostałam wybrana spośród 15 ubiegających się o tę 
pracę kandydatów. Patrząc z perspektywy czasu myślę, że o wygraniu konkursu zadecydowała ta właśnie 
determinacja, znajomość środowiska, w którym pracowałam jako nauczyciel i świeżość patrzenia na kwestie 
niepełnosprawności. Według mnie osoba z niepełnosprawnością jest taką samą osobą, jak każda inna, ma 
swoje umiejętności i kompetencje, ma swoje cechy, a jedną z nich jest niepełnosprawność. 

» Pamiętam, że na początku koledzy z pracy postrzegali mnie z dużą rezerwą. Przestałam chodzić w pro-
tezie, żeby oswajać kolegów z wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością. Po trzech miesiącach oswajania 
spowodowałam, że ujawniły się inne osoby z niepełnosprawnością, które pracowały w urzędzie, ale fakt ten 
ukrywały ze względu na obawę przed reakcją środowiska.

» Myślę, że jako osobie z niepełnosprawnością jest mi łatwiej rozmawiać z innymi niepełnosprawnymi 
i sprawnymi kolegami z pracy na temat problemów osób z niepełnosprawnością. Lepiej też rozumiem osoby 
z niepełnosprawnością, które są klientami Urzędu. Staram się zmieniać nastawienie innych osób z niepełno-
sprawnością, żeby nie użalały się nad swoim losem, żeby nie próbowały wykorzystywać niepełnosprawności 
przy załatwianiu różnych spraw, tylko koncentrowały się na kwestiach merytorycznych i równym traktowaniu. 

» W mojej pracy podoba mi się to, że nie jest to sztampowa praca urzędnicza. Dodam, że jest to też duże 
ułatwienie dla mnie. Mam elastyczny czas pracy, żywy kontakt z różnymi osobami na zewnątrz Urzędu i z insty-
tucjami, ciągle się coś dzieje, cały czas są nowe wyzwania związane ze zmianą myślenia pod względem odbioru 
osób z niepełnosprawnością, jak i ich funkcjonowania w społeczeństwie. Uważam się za osobę dynamiczną. 
Mojej aktywności przyświeca idea normalności, uważam, że każdy człowiek ma jakiś deficyt, z którym trzeba 
normalnie żyć, podobnie jest w przypadku niepełnosprawności. Staram się przeciwdziałać stygmatyzacji osób 
z niepełnosprawnością, podkreślać różnorodność tej grupy, zwracać uwagę na niepełnosprawności niedo-
strzegane przez społeczeństwo (np. wynikające z problemów psychicznych czy chorób rzadkich). Dokształcam 
się co pomaga mi lepiej zrozumieć środowisko osób z niepełnosprawnością, a zdobytą wiedzę i umiejętności 
wykorzystuję w pracy zawodowej.

Co współpracownicy powinni wiedzieć o osobach 
z taką niepełnosprawnością?
Moja niepełnosprawność często postrzegana jest jako niepowodująca dla mnie żadnych trudności, bo to tylko 
brak ręki. W związku z tym zdaniem wielu nie wymagam żadnych udogodnień. A to nieprawda … Powinnam na 
przykład mieć inne krzesło niż większość pracowników, a użycie zwykłej temperówki to po prostu masakra. 
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Ludzie zazwyczaj nie czują konsekwencji tego typu niepełnosprawności i konsekwencji niedopasowania sta-
nowiska pracy, wpływu tego na pogłębianie się problemów. Nie wszyscy oczywiście, są pracownicy, zwykle 
osoby na niższych stanowiskach, które to rozumieją i ich działania wyraźnie na to wskazują.

Trzy rady dla kolegów z pracy, którzy mają obawy przed 
osobami z niepełnosprawnością
Myślę, że najważniejsze jest spojrzenie na klienta, kolegę / koleżankę z niepełnosprawnością poprzez pryzmat 
normalności, na zasadzie „chcę Ci pomóc w załatwieniu sprawy” bez patrzenia na deficyty. Postrzeganie 
kolegów / koleżanek z pracy jako osoby funkcjonujące normalnie. To, że mają 10 dni urlopu więcej i 7-godzinny 
dzień pracy nie oznacza, że mają zakres czynności mniejszy, mają te same zadania, tylko muszą je wykonać 
w krótszym czasie. I nikt nie jest na tym stratny, nie powinno to stanowić „kości niezgody”. Czasem pojawiają 
się jednak bardzo krzywdzące opinie i niechęć do posiadania w zespole osób z niepełnosprawnością, bo jak 
to mówią znawcy tematu „nie ma miejsca na nie-
róbstwo w pracy”. 

Co poprawić w instytucjach 
statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Myślę, że efektywność instytucji działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami jest średnia, 
a czasem nawet mierna. Żeby to zmienić należa-
łoby na nowo napisać ustawę o pomocy społecz-
nej na potrzeby obecnych wyzwań. Borykamy się 
z ubóstwem, biedą, a mówimy o ubóstwie ludzi 
wykształconych, posiadających pracę. Osoby pra-
cujące na rzecz środowiska niepełnosprawnych 
mają niskie, a wręcz bardzo niskie wynagrodzenia 
i jednocześnie są przeładowani liczbą klientów, 
nie są w stanie porządnie ogarnąć wszystkich 
swoich podopiecznych nawet jak bardzo chcą. To 
po pewnym czasie może prowadzić do wypalenia 
zawodowego. Opiekuńczość państwa powoduje, 
że pracownik socjalny ma mało narzędzi nacisku 
na aktywizację zawodową podopiecznych i pod-
jęcie przez nich trudu wzięcia spraw w swoje ręce. 
Potrzebne są aktywne, a nie pasywne formy wspar-
cia, nie dajemy, tylko umożliwiamy i wymagamy. 

Rodziny są niewydolne wychowawczo, mają całkiem sporo pieniędzy, ale nie dają rady finansowo, bo nie ma 
treningu ekonomicznego. Znane są przypadki rodzin, które samego stypendium socjalnego mają powyżej 5-6 
tys. zł plus inne świadczenia, ale pieniądze te są przetrwaniane, bo nie wiedzą co mają z nimi zrobić.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Moim zdaniem pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością najskuteczniej zmotywowałoby 
zmniejszenie biurokracji. Dokumentacja w przypadku pracownika z niepełnosprawnością jest olbrzymia. 
Ustawa dotycząca zatrudniania osób z niepełnosprawnością powinna być napisana na nowo. Obecna jest z lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a dziś wyzwania rynku i potrzeba zatrudnienia są zupełnie inne. Dobrze 
byłoby też przygotować niezbędnik dla pracodawców w tym obszarze.

NiepełNosprawNość: upośledzenie narządu ruchu (po amputacji prawej ręki), problemy z układem neurolo-
gicznym, przeciążenie organizmu ze względu na konieczność przejęcia funkcji prawej ręki przez lewą rękę, 
zmaganie się z chorobą nowotworową. 
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Sytuacja życiowa zmusiła mnie do dokładania nowych miejsc pracy, nowych obowiązków. Wszystkie prace 
otrzymałam z polecenia poprzednich pracodawców, można powiedzieć z wykorzystaniem poczty panto-
flowej. W firmach obecnie odchodzi się od zatrudniania księgowych, to typowy obszar outsorcingu. Ale jest 
część pracodawców, którzy wolą mieć osobę na miejscu, z biurem zawsze jest trudniejszy bieżący kontakt 
niż z własną księgową, która zna wszystko „od podszewki”.

» W związku z zaawansowaną osteoporozą bardzo muszę uważać na złamania, ale nie zawsze się da. 
Najpoważniejszy uraz jaki miałam to złamanie kręgosłupa w 2016 r., w zasadzie kręgosłup sam się złamał. To 
było najbardziej uciążliwe pod względem pracy, ale i tak z pracy nie zrezygnowałam. Miałam specjalnie dosto-
sowane miejsce pracy – łóżko, laptop, szafka. 

» W przełożonych cenię elastyczność, brak podejścia z pozycji pracodawcy poprzez izolowanie się, zlece-
nie zadania i niemonitorowanie go – wtedy pracodawcy nie dostrzegają z czym pracownik się musi zmierzyć. 
Uważam, że bardzo niekomfortowa jest praca w takich warunkach, kiedy się samemu trzeba mierzyć czasem 
z trudnymi i skomplikowanymi sytuacjami, a pracodawca jedynie wymaga, żeby wszystko było jak najlepiej.

BEATA BRODECKA

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe: ekonomiczne 
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Pięć organizacji: Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych oddział dolnośląski, 
Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., 
Biuro Biegłych Rewidentów „Bilans” Sp. z o.o., 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzos”, Eskulap Sp. z o.o., stanowisko księgowa
ZAKRES ObOWIąZKóW:
typowe zadania głównej księgowej, prowadzenie pełnej księgowości
STAż PRAcy:
ogółem 26 lat, w obecnych miejscach pracy – trudno jednoznacznie powiedzieć, 
bo tych miejsc jest wiele, najdłużej od 24 lat w biurze biegłych rewidentów. 
Jak gdzieś zaczęłam kolejną, dodatkową pracę, pracuję do dziś.

» Rozpoczynając kolejną pracę nie informowałam pracodawców o swojej chorobie. Nie widziałam takiej 
potrzeby, bo generalnie nie chodzę na zwolnienia lekarskie, więc choroba nie ma wpływu na świadczenie pracy. 
Poza tym tej choroby nie widać. W zawodzie księgowego ważne są kwalifikacje, a nie stan zdrowia. Teraz już 
we wszystkich moich miejscach pracy wiadomo o moim stanie zdrowia, niektóre rzeczy trudno ukryć.

» Oceniam swoich współpracowników jako bardzo fajny zespół, są to głównie fajne dziewczyny, szczególnie 
w PZG, gdzie nawzajem bardzo silnie się wspierają. Nie tylko ja mam problemy z chorobą, pomagamy sobie 
wzajemnie, ale nie na zasadzie współczucia, tylko świadomości choroby. Ja na przykład nie mogę wykonać 
takiej codziennej i prostej czynności jak przeniesienie krzesła, ale trzeba o tym wiedzieć, żeby mądrze poma-
gać, a nawet pilnować, bo jest czasem i taka potrzeba.

» Myślę, że pracę ułatwia bardzo dobra komunikacja między pracownikami, właśnie ten zgrany zespół, 
w którym nie ma spychologii, ale też nie ma problemu ze wzajemną pomocą w obowiązkach zawodowych czy 
codziennych czynnościach.

» Moim zdaniem, biorąc pod uwagę doświadczenie z różnych miejsc pracy, generalnie mniej empatyczne są 
kobiety. Mężczyźni podchodzą bardziej empatycznie do mojej choroby, częściej oferują swoją pomoc widząc 
na przykład, jak długo siedzę w pracy, są bardziej opiekuńczy. A kobiety widząc zaangażowanie podejmują 
nawet czasem próbę podrzucenia swojej pracy. Mężczyźni są też konkretniejsi, szybciej podejmują decyzje, 
nie kierują się emocjami, są mniej konfliktowi i mniej wybuchowi.

» W pracy cenię sobie stałość, stabilność, powtarzalność i rutynę. Mojej choroby nie widać, nie widać jak boli, 
nie obnoszę się z nią. Ale dobrze jakby współpracownicy i przełożeni wiedzieli, że ta choroba jest podstępna, 
atakuje znienacka, nigdy nie wiadomo kiedy nastąpi nawrót i jak będzie ciężki. Na postęp choroby silnie wpływa 
psychika i nastawienie. Jestem podawana przez swojego lekarza na konferencjach i sympozjach naukowych 
jako przykład tego, jak bardzo psychika wpływa na postrzeganie choroby i radzenie sobie w życiu. Ale tak 
szczerze mówiąc, to nie jest łatwo, szczególnie rano, kiedy organizm się nie słucha, są problemy z koordynacją 
ruchową, organizm musi „zaskoczyć”. W ciągu dnia jest lepiej z aktywnością, ale bywają dni, że zmęczenie po 
pracy prawie nie pozwala dojść do domu, a po dojściu celuje się tylko w łóżko. Ale nie czuję się poszkodowana 
– żyję, mam córkę, wszystko idzie do przodu. Praca jest formą terapii – muszę wstawać i działać.

» Nigdy nie zastanawiałam się czy to jest w porządku, że nie uprzedzam pracodawców o swojej chorobie. 
Nie mówię o niej, bo nigdy o tym nie myślałam, nie ma to znaczenia w kontekście zawodowym, to po prostu 
normalność. Radzę sobie, dla mnie ważne są wiedza, doświadczenie i praktyka, a nie choroba. Ale w nawią-
zaniu do tej „normalności” przyznam, że sama nie zawsze podchodziłam do tego racjonalnie, robiłam wię-
cej niż przeciętna osoba, i to nie tylko w życiu zawodowym (np. niebranie urlopu), ale i prywatnym. Może to 
wewnętrzna potrzeba pokazania sobie / innym, że jestem lepsza, mimo wszystko …
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Trzy rady dla kolegów z pracy, którzy mają obawy 
przed osobami z niepełnosprawnością
Uważam, że najważniejsze to zrozumieć, że osoba z niepełnosprawnością pewnych rzeczy nie może robić, ale 
nie jest z tego powodu biedna i nie trzeba się nad nią litować. Niektóre osoby mają inaczej, co nie oznacza, że 
gorzej. Dużo ludzi musi się do czegoś przyzwyczaić i z tym normalnie żyć, np. jak w moim przypadku do bólu 
i braku koordynacji. Czasem trudno to sobie wyobrazić, ale trzeba próbować. Inna osoba boryka się z czymś 
innym i już może nawet o tym nie myśli, bo jest to cząstka jej życia. Sama nie unikam chęci niesienia pomocy, 
ale staram się żeby to wynikało z racjonalnych przesłanek, a nie pobudek związanych ze współczuciem. 
Ważne jest też aby inne osoby myślały podobnie i nie wykorzystywały swojej niepełnosprawności do osiągania 
profitów. Osobiście nigdy nie zabiegałam o rentę czy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wstydziłabym 
się mieć możliwość korzystania z „kopert” parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, przecież nie mam 
problemów z chodzeniem.

Co poprawić w instytucjach 
statutowo wspierających osoby 
z niepełnosprawnością?
Myślę, że problem ze skutecznością działań 
organizacji ukierunkowanych na wspiera-
nie osób z niepełnosprawnością to przede 
wszystkim charakter świadczeń – o nasta-
wieniu doraźnym, na przetrwanie. Formy 
wsparcia nie idą w tę stronę, w którą powinny. 
Trzeba dawać osobom z niepełnosprawno-
ścią taki zawód, na który jest i będzie realne 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Osobom, 
które ukończyły szkoły dawno temu należy 
umożliwić przekwalifikowanie, uczestnictwo 
w kursach przystosowujących do dzisiej-
szych realiów. Nie należy koncentrować się 
wyłącznie na bieżących sprawach. Chociaż 
działania na przykład dla seniorów są bar-
dzo ważne – bo umożliwiają ich aktywność 
społeczną, to nie mogą kończyć się tylko 
na tym. Trzeba myśleć perspektywicznie, 
nie koncentrować się tylko na bieżących 
sprawach, bo to prowadzi do izolacji i nie 
daje perspektyw na pójście do przodu.

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Według mnie motywowanie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością na pewno nie może 
koncentrować się tylko na korzyściach finansowych. To prosty sposób, żeby stwierdzić „nie chcę mieć pro-
blemów, dodatkowej papierologii”. Trzeba wskazywać na brak różnic pomiędzy jakością i efektywnością pracy 
osoby pełnosprawnej i osoby z niepełnosprawnością, pokazywać konkretne przykłady o tym świadczące. 
Można też podkreślać większą motywację, przywiązanie i lojalność osób z niepełnosprawnością – bardziej cenią 
sobie w porównaniu z osobami sprawnymi stabilność, znane warunki i odpowiednie przygotowanie miejsca 
pracy niż kwestie finansowe. Częściej też w przypadku osób z niepełnosprawnością praca to coś więcej niż 
praca, czyli miejsce zarabiania pieniędzy, to odskocznia od szarej codzienności, realizacja pasji, możliwość 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, „kopniak” do normalności.

NiepełNosprawNość: wynikająca z choroby rzadkiej – toczeń układowy (od 18 roku życia) – choroba auto-
immunologiczna, część problemów jest wynikiem samej choroby (np. zajęte organy), część spowodowana 
leczeniem (np. zaawansowana osteoporoza na skutek sterydów). Nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, 
uważa to za zbędne w swojej pracy.
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Od urodzenia byłam intensywnie rehabilitowana. Ukończyłam szkoły masowe, w większości bez nauczyciela 
wspomagającego czy asystenta. Obecnie ukończyłam licencjat AWF, a teraz kontynuuję naukę na studiach 
magisterskich. Jestem wielokrotną multimedalistką Polski niesłyszących. Jestem osiemnastokrotną Mistrzynią 
Polski Niesłyszących w kilku dziedzinach (koszykówce, siatkówce oraz rzucie dyskiem i pchnięciu kulą). Jestem 
w kadrze Polski Niesłyszących w koszykówce i reprezentuję Polskę na zawodach międzynarodowych. Dzięki 
wybitnym osiągnięciom sportowych od 2015 roku mam stypendium sportowe. Od 2016 roku jestem niezależną 
osobą. 

» Myślę, że w znalezieniu pracy pomogły mi znajomości. W trakcie odbywania kursu Polskiego Języka 
Migowego otrzymałam informację od lektora, iż jego znajomy pracodawca szuka pracownika z wadą słuchu. 
W tym czasie nie pracowałam i nie planowałam w najbliższym czasie poszukiwania pracy. Jednakże wstępne 
informacje nt. warunków pracy skłoniły mnie do spotkania się z pracodawcą, koordynatorem i menedżerem. 
W spotkaniu wyjaśnili jak wygląda charakter pracy i odbyłam szkolenie w kilku sklepach.

» W pracy cenię to, że moi przełożeni przy zatrudnianiu mnie byli cierpliwi, wyjaśniali dokładnie jak wygląda 
praca, rozwiali moje wątpliwości związane z pogodzeniem pracy z innymi aktywnościami (studia, sport). 
Wykazali się chęcią zatrudnienia mojej osoby i docenili to, że mimo wady słuchu radzę sobie samodzielnie, 
rozmawiam i rozwijam się. Obecnie mam indywidualną pracę, posiadam jedynie kontakty z pracownikami 
i kierownikami działów oraz koordynatorem i menedżerem. Pracownicy sklepów doceniają moją obecność 

KAROLINA PRZYBYŁ

WyKSZTAŁcENIE:
wyższe licencjackie: obecnie studentka II roku II stopnia AWF
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
EW Recruitment, stanowisko merchandiser
ZAKRES ObOWIąZKóW:
dbałość o ekspozycję towarów w sklepach we Wrocławiu i poza Wrocławiem, 
wykładanie towarów, przygotowywanie standów, budowa wysp, 
montaż mebli ogrodowych do ekspozycji
STAż PRAcy:
ogółem 3 lata, w obecnym miejscu pracy 1,5 roku

w sklepach, zawsze są zadowoleni z mojej pomocy. Cieszą się, że ktoś przychodzi i wtedy nie ma bałaganu 
na półkach – odciążam ich nieco z pracy przy moim asortymencie. Aby usprawnić przebieg pracy dostaję 
często od pracowników informacje o najbliższych dostawach za pomocą SMSów – wiedzą o moim niedosłu-
chu i wykazują chęć kontaktowania się ze mną za pomocą wiadomości tekstowej. Pracę ułatwia mi dobra 
znajomość towarów, którymi się zajmuję w ramach ekspozycji.

» Najbardziej w swojej pracy cenię indywidualność, swo-
bodę, brak sztywnych ram czasowych – sama decyduję 
gdzie, o której i do jakich sklepów pojechać do pracy. Mogę 
pogodzić swoje inne obowiązki z pracą. Moja praca nie jest 
pod ścisłą kontrolą, wypracowałam zaufanie menedżera 
i koordynatora. 

» Myślę, że współpracownicy i przełożeni powinni wiedzieć 
że niedosłuch polega na tym, że osoba słabosłysząca może 
nie wszystko rozumieć, dlatego też należy mówić spokojnie, 
wyraźnie, twarzą do osoby w jasno oświetlonym miejscu. 
Hałas również utrudnia odbiór przekazu ze strony pracow-
nika. Należy upewniać się czy zostało wszystko zrozumiane, 
a w razie niezrozumienia napisać, czy pokazać. Osoby głuche 
lub z wadą słuchu zazwyczaj mają lepszą pamięć wzrokową 
niż słuchową, dlatego też przy wyjaśnianiu określonych zadań 
należy pokazywać, a nie instruować.

Trzy rady dla kolegów z pracy, 
którzy mają obawy przed 
osobami z niepełnosprawnością
» nie stresować się, próbować przełamywać bariery języ-

kowe za pomocą wyraźnej, spokojnej mowy, gestów 
i pisma,

» osoby mimo wady słuchu chcą czuć się doceniane, chcą 
otrzymywać takie same zadania jak osoby pełnosprawne, 
aby czuć się na równi z innymi,

» nie karać za błędy, osoby z niepełnosprawnością uczą 
się lepiej popełniając błędy, gdy coś nie wychodzi, można 
spróbować pomóc, ale nie zabierać zadania.
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Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających 
osoby z niepełnosprawnością?
Myślę, że osoby z niepełnosprawnością lubią pracować wspólnie z osobami o podobnych dysfunkcjach. Można 
przygotować stanowiska tak, aby współpracowali razem, wykonywali zadania – może to sprawić, że będą 
czuć się lepiej i pewniej w miejscu pracy. Dodatkowo proponuję stworzyć pakiet socjalny (np. karty rabatowe, 
gratisy, karty multisport, ubezpieczenie prywatne, bony świąteczne).

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Osoby z niepełnosprawnością też chcą pracować i podczas rozmów z kandydatami tę motywację pokazują – 
pracodawcy widząc taką postawę decydują się na ich zatrudnienie. Dodatkowym czynnikiem motywującym 
jest obowiązek prawny, który wymaga zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników z niepełnosprawnością 
– w przypadku niespełnienia warunku przedsiębiorstwa są zobowiązane do dokonania wpłat na PFRON. 

NiepełNosprawNość: głęboki obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy

WyWIAd Z PRAcOdAWcą 
Adam Żurawski – ogólnopolski koordynator firmy EW Recruitment,
Wiceprezes stowarzyszenia „CODA Polska. Słyszące Dzieci - Niesłyszący Rodzice”

Co Pana zdaniem zyskuje firma dzięki zatrudnieniu 
osób z niepełnosprawnościami?
Firma, w której ja zatrudniam osoby z niepełnosprawnością oraz z wadą słuchu, zyskuje bardzo pracowitych, 
lojalnych pracowników. Na początku były pewne obawy dotyczące osób niesłyszących z uwagi na ograni-
czony kontakt oraz brak możliwości porozumiewania się. Udowodniłem naszej dyrekcji, że te osoby mogą 
pracować wśród osób słyszących w hipermarketach. Dziś po dwóch latach ludzie niesłyszący świetnie pra-
cują i komunikują się za pomocą pisania tekstu w telefonie. Dobrze też czytają z ust. W naszej firmie panuje 
bardzo dobra atmosfera i te osoby bardzo dobrze się czują, są doceniane za zaangażowanie. Zatrudniam też 
osoby z dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby z orzeczeniem ze schorzeniem specjalnym z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.

Jak Pana zdaniem w kontekście Pana doświadczeń przygotować 
środowisko pracy – stanowisko, współpracowników, zasady, regulaminy, 
itp. - żeby ułatwić zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością?
Aby dobrze przedstawić stanowisko pracy osobie z niepełnosprawnością, należy przeszkolić osoby zatrudniające 
osoby z orzeczeniem. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż osoby z orzeczeniem mają różne dysfunkcje 
i nie należy zachowywać się z dystansem. Z drugiej strony nie można być nadgorliwym oraz postrzegać te 
osoby z pewnym politowaniem. Osoby z orzeczeniem chcą być traktowane tak samo jak osoby pełnosprawne.

Czego nie należy się obawiać przy zatrudnianiu 
osób z niepełnosprawnościami? 
Przy zatrudnieniu osób z orzeczeniem nie należy się obawiać. To są tacy sami ludzie jak wszyscy. Wystarczy dać 
szansę na zatrudnienie, ewentualnie na początku stworzyć możliwości dopasowane do schorzenia.

Dobre rady dla pracodawców, którzy rozważają zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnością.
» Pierwsza rada to nie bać się zatrudniać osób z orzeczeniem. Każdy pracodawca niemający doświadczenia 

w zatrudnianiu osób z orzeczeniem, może przejść szkolenie u doradcy zawodowego, który jest specjali-
stą w rekrutacji osób posiadających orzeczenie.

» Druga rada to traktować takie osoby na równi z innymi pracownikami. Zdecydowanie nie wolno wyróżniać 
pracowników tylko dlatego, że są pełnosprawni, ale też nie można faworyzować osób z niepełnospraw-
nością tylko dlatego, że się nad nimi litują.

» Trzecia rada: pamiętajcie, że dając zatrudnienie, pracodawca szybko może się przekonać, że takie 
osoby często lepiej pracują, więcej się angażują i potrafią pokazać pracodawcy, że są wartościowi dla 
firmy.
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Po ukończeniu liceum dla niesłyszących przez rok studiowałam turystykę i rekreację w Kielcach, jednak bez 
tłumacza języka migowego było mi ciężko. Wróciłam do Wrocławia, by studiować na kierunku marketing 
i zarządzanie o specjalności turystyka, ale przedmioty takie jak matematyka czy mikroekonomia okazały się za 
trudne. Marzyłam o byciu prawnikiem, ale niestety kiedy kończyłam szkołę, nie było wtedy takich możliwości. 
Przez 3 miesiące pracowałam w firmie jako kontroler jakości, pakowacz. Była to ciężka praca na 3 zmiany. 
W obecnej pracy jest znacznie lepiej.

» W znalezieniu pracy pomogła mi moja mama, która nie mogła patrzeć jak ciężko pracuję po skończeniu 
szkoły. Pracowała w urzędzie i wiedziała, że poszukują kogoś do pracy na zastępstwo. Najpierw przez rok 
pracowałam na zastępstwo. Potem stanęłam do konkursu z innymi ludźmi – na inne stanowisko. Podobno 
było 80 kandydatów na to jedno miejsce. Wygrałam konkurs i pracowałam przez 4 lata w Dziale Rejestracji 
Graficznej. Potem przeniosłam się na obecne stanowisko i pracuję już od kilku lat. W sumie 12 lat w urzędzie. 
Pracuję w pełnym wymiarze, 7 godzin dziennie.

» Cenię to, że moi przełożeni przy zatrudnianiu mnie oceniali moje doświadczenie (przez rok pracowałam 
na zastępstwie) i umiejętności, a nie niepełnosprawność. Cenię to, że moje koleżanki obecnie traktują mnie 
normalnie. Większość z nich wie, że odczytuję mowę z ust i należy mówić przodem do mnie. Nie mam proble-
mów z komunikacją. Jeśli trzeba, to piszemy na kartce albo w telefonie. Pracuję codziennie, wykonuję swoje 
obowiązki. Jeśli trzeba, współpracuję z innymi osobami. Jestem traktowana jak każdy inny członek zespołu. 
Najbardziej w swojej pracy cenię brak zmian, czyli pracę na jedną zmianę.

KATARZYNA KLICZKA

WyKSZTAŁcENIE:
średnie: liceum ekonomiczne
MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Urząd Miejski we Wrocławiu, Wydział Architektury i Budownictwa, 
stanowisko starszy specjalista
ZAKRES ObOWIąZKóW:
rejestracja oraz analiza i kontrola dokumentów. Wprowadzanie ich do systemu 
(np. pozwolenia na budowę, wezwania do zapłaty, warunki zabudowy itp.)
STAż PRAcy:
ogółem 16 lat, w obecnych miejscach pracy 12

» Myślę, że współpracownicy i przełożeni powinni wiedzieć, że Głuchy może robić wszystko to co oni – oprócz 
słyszenia. Czyli np. jeśli trzeba zadzwonić do klienta w jakiejś sprawie, to mogą nam pomóc.

Trzy rady dla kolegów z pracy, którzy mają obawy przed osobami Głuchymi
» Nie bać się nas – jesteśmy tacy sami!
» Komunikacja z nami nie jest trudna – wystarczy mówić wyraźnie, wspomagać się kartką papieru, telefonem.
» Fajnie, jeśli znaliby chociaż podstawy migowego – bardzo to pomaga w kontakcie i przełamuje bariery.Daje 

radość w komunikacji.

Co poprawić w instytucjach statutowo wspierających osoby z niepełnosprawnością?
Myślę, że jest sporo takich rzeczy. Są zadania, które wymagają szybkiej aktualizacji, np. kwestie bezpieczeństwa 
pracy. Ja osobiście największy problem miałam z BHP – przepisy są bardzo dziwne i kompletnie bez sensu, 
stare. Przy zatrudnianiu mnie Urząd miał problem z dostosowaniem mojego miejsca pracy (np. brak sygnałów 
świetlnych, specjalnych oznakowań). Przez kilka lat miałam indywidualne szkolenia i kontrole BHP sprawdza-
jące, czy rozumiem i wiem, jak się zachować. Pięć razy miałam jeszcze spotkania indywidualnie. Moje biurko 
było przestawiane kilka razy. Dopiero potem zrozumieli, że nie jestem głupia i umiem sobie poradzić. W pokoju 
zawsze jest obecny jeszcze ktoś (w pokojach pracują po 2-4 osoby), kto w razie alarmu mnie zawiadomi. 
Myślę, że koniecznie trzeba zmienić przepisy BHP (unowocześnić je). Podobnie zmianie powinny ulec przepisy 
w medycynie pracy. Obecne na pewno częściowo blokują przyjmowanie niepełnosprawnych do wymarzonej 
pracy. Najczęściej mogą pracować tylko jako sprzątający. Po drugie – myślę, że fajnie byłoby gdyby w każdej 
firmie mogła pracować Głucha osoba. Umiemy się skupić na zadaniu, nie plotkujemy, mamy doświadczenie 
życiowe inne niż słyszący. Bardzo często jesteśmy dokładni, systematyczni, działamy zgodnie ze wzorem (jak 
ktoś pokaże, tak robimy). Szybko się uczymy i jesteśmy zdolni manualnie („złote rączki”).

Jak zwiększyć motywację pracodawców?
Wiem, że są na pewno korzyści finansowe z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, ale jakie to nie wiem 
dokładnie. A inne? No na pewno jak już ktoś pracował i miał doświadczenie w pracy z osobami z niepełno-
sprawnością to wie, że warto ich zatrudnić. Wiadomo, że każdy ma inny charakter, dobrze pracuje albo źle 
– ale to zależy od człowieka, a nie od tego czy jest Głuchy czy słyszący.

NiepełNosprawNość: głuchota, głęboki obustronny niedosłuch, nosi aparaty słuchowe. W komunikacji głównie 
posługuje się odczytywaniem mowy z ust, nie jest w stanie rozpoznać słów za pomocą słuchu. Mówi i miga. 
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Praca w Cafe Równik jest moją pierwszą poważną pracą, wcześniej pomagałem na logopedii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Lubię pracować, „kręcą” mnie ludzie, z którymi można porozmawiać. Nie chcę cały czas sie-
dzieć w domu przy komputerze. Miałem szkolenia kelnerskie, starałem się, bo miałem obietnicę pracy po ich 
ukończeniu. Chętnie uczyłem się tego zawodu, bo czułem, że chcę pracować.

» W pracy cenię przede wszystkim kontakt z ludźmi. Wszyscy współpracujący koledzy bardzo się starają 
dobrze pracować, chociaż niektórzy są oporni, ale z roku na rok coraz lepiej im wychodzi. Czasem mam złość 
do siebie, że coś nie wyszło tak jak to powinno być, ale nie chcę teraz o tym mówić. Staram się zachęcać 
kolegów do pracy, czasem trzeba użyć odpowiednich argumentów i na przykład powiedzieć: „Panowie nie ma 
lenistwa, musimy coś zrobić. Jak mamy mało gości, chodźmy na zewnątrz i rozdajmy ulotki”.

» Gdybym potencjalnie miał rozpatrywać inne miejsce pracy oczekiwałbym na dobre zarobki. Ale nie zamie-
rzam zmieniać obecnego. Umiem dobrze obsługiwać klienta, mam dobry kontakt z ludźmi i umiem robić kasę. 
Gdybym miał zmienić zawód to ewentualnie interesujące mogłyby być dla mnie następujące profesje: projek-
tant mody, dealer samochodowy, kosmetyka z makijażem, pomocnik terapeuty, wychowawca lub pomocnik 
w przedszkolu.

» Mam rozległe hobby: taniec, szczególnie bachata i zumba, motoryzacja, moda, uroda. Pracuję 4-5 dni 
w tygodniu, zwykle 5-6 godzin, czasem 7.

PIOTR LEWANDOWSKI i KLAUDIA KLESZCZ

MIEjScE ObEcNEgO ZATRUdNIENIA:
Cafe Równik, kelnerzy i bariści

PIOTR:
mam 28 lat, wykształcenie średnie, skończyłem liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym w szkole maso-
wej. Korzystałem z nauczania indywidualnego, nie powtarzałem klasy, nie byłem prymusem, czasem miałem 
problemy z zachowaniem w szkole.

Lubię przychodzić do pracy, bo można się rozwijać i … dostać napiwki. Czasem zdarzały się zatargi i sprzeczki 
pomiędzy współpracownikami, ale w takiej sytuacji zawsze można liczyć na pomoc asystenta.

» Za swoje główne mocne strony uważam kontaktowość, i to, że ludzie mogą na mnie polegać. To także 
zaangażowanie we współpracę z innymi ludźmi, i energię, która się udziela innym oraz punktualność (ani razu 
nie spóźniłam się do pracy). Uważam, że ważną kwestią jest też dbanie o swój wygląd.

» Na razie pracuję w Cafe Równik i nie zastanawiam się nad zmianą pracy. Jeszcze nie skończyłam szkoły, 
będę myśleć później, czy chcę zmienić pracę. Nie spieszę się z takimi decyzjami, wszystko trzeba na spokojnie 
przeanalizować i przemyśleć.

» Moje hobby to muzyka, śpiewanie 
(6 lat w chórze), taniec (który kocham), 
sport (jazda na rowerze, pływanie, piłka 
ręczna, siatkówka, tenis), zwierzęta. 
W liceum grałam też na fortepianie. Lubię 
się uczyć, szczególnie lubię geografię, 
wiedzę o społeczeństwie i języki obce. 
Zaczęłam niedawno pisać wiersze, mam 
w planach napisanie książki o chłopaku 
z niepełnosprawnością i jego miłościach. 
Czytam książki i oglądam różne programy. 
Czasami obserwuję gwiazdy w nocy, kiedyś 
interesowałam się astrologią i marzyłam 
o podróży w kosmos. Jak rodzice wyjeż-
dżają – gotuję, sprzątam i robię zakupy. 
Jestem samodzielna i odpowiedzialna. 
Eksploduję energią, co czasem bywa 
trudne dla otoczenia. Ale jak się o tym 
wie, to wszystko jest pod kontrolą.

KLAUdIA:
mam 20 lat, ukończone liceum ogólnokształcące bez matury. Oprócz pracy w Cafe Równik działam w stowa-
rzyszeniu, na zasadzie wolontariatu. Opiekuję się chłopakiem, którego wspomagam w zajęciach, karmieniu 
i stymulowaniu zachowań. Uczęszczam też do studium na kierunek związany z opiekunką dziecięcą, potem 
chcę uzupełnić swoje wykształcenie na kierunku terapii zajęciowej i opiekuna osób z niepełnosprawnością.
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PRAcOdAWcA

DARIA PRZYGODZKA, menedżer klubokawiarni Cafe Równik, osoba zarządzająca, zatrudniająca, 
organizująca działania operacyjne, włączająca się we wszystkie aktywności, w tym pomoc w kuchni

Cafe Równik to miejsce stworzone specjalnie pod zatrudnienie młodych osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, ale działa na zasadach rynkowych, nie jest zakładem pracy chronionej. Idea jest inicjatywą Stowarzyszenia 
Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które zajmuje się kompleksową terapią dzieci i dorosłych z różnymi 
zaburzeniami rozwojowymi i nabytymi. Wychowankowie stowarzyszenia korzystali z terapii od wczesnego 
dzieciństwa, a kiedy dorośli trzeba było pomyśleć o skutecznej aktywizacji zawodowej. Stąd ta inicjatywa.

» Zatrudniając osoby z niepełnosprawnością intelektualną można zyskać zaangażowanych, wdzięcznych 
i oddanych pracowników. Jednocześnie są to osoby szczere, często fantastyczne, które żyją pracą, a miejsce 
jej wykonywania traktują jak drugi dom.

» Przy zatrudnianiu pracownika z niepełnosprawnością intelektualną nie ma konieczności specjalnego 
dostosowywania miejsca pracy w sensie znaczących nakładów inwestycyjnych. Jeżeli już, to w sytuacji nie-
pełnosprawności sprzężonych, gdzie na przykład trzeba zadbać o dostępną toaletę, ale jest to inwestycja 
jednorazowa. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że osoby te często były wyręczane w domu i wymagają 
usamodzielniania, co wiąże się z koniecznością zapewnienia opiekuna w miejscu pracy. Opiekun taki (terapeuta) 
jest również nieodzowny w przypadku sytuacji konfliktowych, zmian nastroju, nieprzewidzianych niepowodzeń, 
itp. I to są realne koszty, które trzeba brać pod uwagę.

» W pewnym sensie można powiedzieć, że po osobach z niepełnosprawnością intelektualną można się spo-
dziewać wszystkiego – in plus i odwrotnie. Współpraca z tymi osobami wymaga zrozumienia, poznania specyfiki 
zachowań, możliwych sytuacji nietypowych. Trzeba pamiętać, że są to osoby z problemami emocjonalnymi, 
mogące doprowadzić do sytuacji nietypowych w kontakcie ze współpracownikiem czy klientem. 

» Ale mogą pracować i spełniać się w wielu zawodach, na przykład jako pracownicy gastronomii, pracow-
nicy wykonujący proste prace biurowe, opiekunowie wspomagający (dla osób starszych, niepełnosprawnych, 
dzieci), pracownicy przy pracach prostych. Bardzo ważny jest dla nich kontakt z innymi ludźmi, samotność 
pogłębia chorobę, prowadzi do izolacji.

» Dając trzy rady potencjalnym pracodawcom i pracownikom na dobrą współpracę z osobą z niepełno-
sprawnością intelektualną należy przede wszystkim zwrócić uwagę na: poznanie specyfiki danej choroby, 
cierpliwość i wewnętrzną chęć dania szansy.

PROF. MAŁGORZATA MŁYNARSKA
prezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, 
pomysłodawca klubokawiarni Cafe Równik

Cafe Równik powstało z konieczności, jako wynik procesu, który już trwał – terapii od małego dziecka osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Miejsce to zostało stworzone specjalnie dla podopiecznych 
stowarzyszenia, którzy dorośli. Wcześniej nie było takich dorosłych, osoby dorosłe, którymi się zajmowało 
stowarzyszenie pracowały, uległy wypadkowi / zdarzeniu, które wymagały interwencji logopedycznej.

» Nowi dorastający podopieczni, to osoby w różnej sytuacji, często zdiagnozowane jako niemające szans 
na mówienie. Ta grupa rosła, kończyła edukację formalną i nie miała żadnych szans na aktywność zawodową 
poza wyrzucaniem śmieci i pracą na zmywaku.

» Stworzenie Cafe Równik i praca w nim osób z niepełnosprawnością intelektualną udowodniły, że wystarczy 
odpowiednio przygotować miejsce pracy i współpracowników. Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności 
bardzo potrzebują aktywności zawodowej, praca ich uskrzydla, ale nie mogą pracować sami, potrzebują 
asystentów – osoby zdrowe, muszą być wokół nich przyjaciele, którzy akceptują pewne ekscesy, które się 
zdarzają i są nieuchronne. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są sprawne fizycznie, mają dużo siły, 
ale wymagają specjalnych kontaktów i specjalnego podejścia. Musi im towarzyszyć w miejscu pracy specjali-
styczna kadra terapeutyczna. To powinno być zapewnione w ramach podejścia systemowego – zapewnienie 
terapeutów, fachowe reakcje, ciągła kontrola emocji i reagowanie w razie takiej potrzeby.

» Równolegle muszą być zatrudnieni opiekunowie – osoby ze specjalistyczną wiedzą. Szczególnie ważna 
jest duża wiedza nt. danej niepełnosprawności. To są poważne zaburzenia, pozwalające jednak na efektywną 
pracę, ale tylko w towarzystwie odpowiednio przygotowanych terapeutów. Potrzebne jest też wsparcie poza 
miejscem pracy, działania usprawniające w codziennym funkcjonowaniu. 

» Przy zachęcaniu pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną warto pod-
kreślać autentyczną ich życzliwość i serdeczność. Ale należy zwracać uwagę na odpowiednie zachowania 
w przypadku popełnienia błędu. Nie można ani pobłażać ani karcić, trzeba dawać wyraźny komunikat, że 
błąd można naprawić. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nawet jak są dorosłe, to mentalnie zacho-
wują się trochę jak dzieci, dlatego trzeba kierować się z jednej strony opiekuńczością, z drugiej konsekwen-
cją. Konieczne jest tworzenie warunków akceptowalności, czy wręcz oznak lubienia. Odpowiednie warunki 
pozwalają na przekraczanie barier, zaskakiwanie w sensie pozytywnym, zyskanie fantastycznego czy wręcz 
rewelacyjnego pracownika. 
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