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Praca, to nie tylko kwestia zdobywania pieniêdzy,  
to równie¿ droga do osi¹gniêcia satysfakcji, to droga do 
nawi¹zywania kontaktów z innymi ludŸmi. W przypadku 
osób niepe³nosprawnych jest to równie¿ droga, która 
prowadzi do pe³nej rehabilitacji i przywrócenia wiary 
w  swoje  mo¿liwoœci  i  w  swoj¹  wartoœæ.

 Jan Pawe³ II w encyklice 
podkreœla³ wagê pracy w ¿yciu cz³owieka. Pisa³, ¿e 

Warunkiem satysfakcji z pracy jest umiejêtna ocena 
w³asnych mo¿liwoœci, uzdolnieñ i kwalifikacji, a co za tym 
idzie rozs¹dny wybór zawodu, w którym chcia³oby siê 
pracowaæ. Czy ju¿ wiesz, co chcia³byœ robiæ? Gdzie 
pracowaæ?  Jak¹ formê  wykonywania  pracy  przyj¹æ?

FORMY ZATRUDNIENIA

Otwarty rynek pracy

Tak zwany otwarty rynek pracy  to po prostu prywatne, spó³-
dzielcze czy pañstwowe firmy,  nienastawione na zatrudnianie 
osób niepe³nosprawnych,  w których bardziej od stanu 
sprawnoœci  pracownika  liczy  siê  jego  wydajnoœæ.

LABOREM EXERCENS 
praca 

stanowi podstawowy wymiar bytowania cz³owieka na 
ziemi.
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3

Tekst i opracowanie redakcyjne:

Pracownicy projektu
Punkt informacji i promocji

zatrudnienia osób niewidomych i s³abowidz¹cych”
przy Polskim Zwi¹zku Niewidomych,
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, 
tel./fax (0-22) 635-52-84, 887-95-09
www.pzn.org.pl
e-mail: rehab.zg@pzn.org.pl

Opracowanie graficzne:

Agnieszka Stachyra

Druk:

Komo-graf  Sp. z o.o.
www.komograf.com

„

© PZN, Warszawa 2006



4 5

Nie obawiaj siê szukania pracy w tych firmach. Dobrze 
zrehabilitowane osoby niewidome lub s³abowidz¹ce mog¹ byæ 
- i najczêœciej s¹ - konkurencyjne w stosunku do osób widz¹cych 
chocia¿by ze wzglêdu na swoj¹ dok³adnoœæ, skrupulatnoœæ, 
znakomicie wyæwiczon¹ pamiêæ i umiejêtnoœæ zachowania 
porz¹dku. Potencjalny pracodawca mo¿e równie¿ liczyæ na ró¿ne 
przywileje przy zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych. 
Na przyk³ad na zmniejszenie obowi¹zkowych wp³at na 
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 
(PFRON), czy zwrot z kasy pañstwowej czêœci wynagrodzenia, 
które jest wyp³acane zatrudnionej osobie niepe³nosprawnej. 
Korzyœci¹ mo¿e byæ równie¿ poprawa wizerunku firmy - coraz 
czêœciej w³aœciciele przedsiêbiorstw chc¹ pokazaæ,  ¿e interesuje 
ich nie tylko zysk. Jednoczeœnie nie nale¿y baæ siê mówienia 
o swojej niepe³nosprawnoœci. W przypadku, gdy pracodawca 
by³by zmuszony specjalnie dostosowaæ  Twoje miejsce pracy,  
bêdzie móg³ uzyskaæ zwrot kosztów  takich  dzia³añ.

Prezes wielkiego koncernu, w którym pracuje kilkanaœcie 
tysiêcy osób twierdzi, ¿e zatrudniaj¹c osoby niepe³nosprawne,  
wie, ¿e  zdoby wa najwierniejsz ych cz ³onków za³ogi . 
Niepe³nosprawni rzadziej zmieniaj¹ pracê, s¹ wiêc dla niego 
gwarancj¹ obni¿enia kosztów szkolenia personelu. S¹ o wiele 
sumienniejsi  i  bardziej  pracowici. 

Trzeba wykorzystaæ te atuty, nie baæ siê zwróciæ na nie uwagi.

Zak³ady Pracy Chronionej 

Osoby niepe³nosprawne mog¹ równie¿ znaleŸæ zatrudnienie 
w zak³adach pracy chronionej (ZPCh). S¹ to firmy, w których 30-
40% pracowników to osoby z orzeczonym stopniem niepe³no-
sprawnoœci,  a  ich obiekty i pomieszczenia  odpowiadaj¹ normom

i uwzglêdniaj¹ potrzeby tej grupy pracowników. ZPCh zapewniaj¹ 
podstawow¹ i specjalistyczn¹ opiekê medyczn¹, poradnictwo 
i  us³ugi rehabilitacyjne. Zazwyczaj w tych zak³adach 
niepe³nosprawnoœæ nikogo nie dziwi i nie zaskakuje, a osoby 
wymagaj¹ce  specjalnej pomocy znajd¹ j¹ tu i bêd¹ mog³y 
pracowaæ w dobrych warunkach. Jednak¿e zmiany ustrojowe 
w Polsce doprowadzi³y do sytuacji, w której zak³ady pracy 
chronionej stanê³y twarz¹ w twarz z wymaganiami, jakie stawia 
wolny rynek i musz¹ byæ konkurencyjne na tym rynku, by móc 
dzia³aæ. Wiele z nich nie wytrzyma³o tej próby, lecz wydaje siê, 
¿e te, które przetrwa³y pierwszy szok kontaktu z gospodark¹ 
wolnorynkow¹  radz¹  sobie  dziœ  nieŸle.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e œrednia p³aca w ZPCh bêdzie 
prawdopodobnie ni¿sza, ni¿ w przedsiêbiorstwie o podobnym 
profilu,  dzia³aj¹cym  na  otwartym  rynku  pracy.

W³asna dzia³alnoœæ gospodarcza 
(samozatrudnienie)

Zgodnie z ustaw¹: dzia³alnoœæ gospodarcza to 

 To stworzenie miejsca 
pracy dla  samego siebie. Oczywiœcie wi¹¿e siê to z pewnym 
ryzykiem,  ale  ma i dobre strony. 

Osoby niepe³nosprawne rozpoczynaj¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ b¹dŸ przystêpuj¹ce do spó³dzielni socjalnej mog¹ 
liczyæ na wiele ulg i u³atwieñ, które gwarantuj¹ im niedawno 
wprowadzone przepisy prawne. S¹ to zni¿ki w op³atach na 
ubezpieczenia spo³eczne i kredyty na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
przyznawane na preferencyjnych warunkach. Dodatkowo po¿y-
czka mo¿e byæ umorzona, jeœli zostan¹ spe³nione pewne warunki.

wykonywanie 
w sposób zorganizowany i ci¹g³y zarobkowej dzia³alnoœci 
wytwórczej, handlowej i us³ugowej… 
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Podjêcie decyzji o za³o¿eniu w³asnej firmy wymaga wiedzy, 
umiejêtnoœci i wiary we w³asne si³y,  a co najwa¿niejsze - 
posiadania dobrego pomys³u na dzia³alnoœæ. Dobry pomys³ to nie 
jest koniecznie taki, na który nikt jeszcze nie wpad³ - zwróæ 
uwagê, jak wiele jest ró¿nych sklepów czy firm prowadz¹cych 
tak¹ sam¹ dzia³alnoœæ jak inne. Dobry pomys³, to taki, co do 
którego mo¿esz byæ pewny, ¿e zrealizujesz go dobrze, ¿e znajd¹ 
siê chêtni, którzy bêd¹ gotowi kupiæ od Ciebie owoce Twojej 
dzia³alnoœci i ¿e bêdzie ich wystarczaj¹co wielu,  byœ móg³ z tego 
prze¿yæ.

Kilkanaœcie tysiêcy osób niepe³nosprawnych w Polsce, w tym 
tak¿e niewidomych i s³abowidz¹cych, prowadzi w³asn¹ 
dzia³alnoœæ  gospodarcz¹  i  odnosi  sukcesy. 

MOTYWACJA

D³ugotrwa³e pozostawanie bezrobotnym niesie za sob¹ 
negatywne skutki nie tylko natury ekonomicznej, ale tak¿e,  
a mo¿e nawet przede wszystkim, natury psychicznej 
i emocjonalnej.  Dlatego te¿ trzeba koniecznie aktywnie podejœæ 
do poszukiwania pracy: dzia³aæ samemu, ale i korzystaæ 
z pomocy wyspecjalizowanych instytucji rynku pracy, og³oszeñ, 
Internetu,  znajomych. 

Ci¹g³e podnoszenie kwalifikacji -  szkolenia

Osoby s³abowidz¹ce lub niewidome, radz¹ce sobie 
w codziennym ¿yciu, wierz¹ce we w³asne si³y i mo¿liwoœci, musz¹ 
przejawiaæ aktywn¹ postawê wobec wyzwañ i chêæ kszta³towania 
w³asnego losu. Niejednokrotnie wi¹¿e siê to z przekwalifiko-
waniem  czy  nawet  zmian¹  miejsca  zamieszkania.  W obecnej

sytuacji podstawowym warunkiem znalezienia satysfakcjonuj¹cej 
pracy jest odpowiednie wykszta³cenie. Osoby z dysfunkcj¹ 
narz¹du wzroku, tak jak i wszyscy inni na rynku pracy, powinny 
nieustannie podwy¿szaæ swoje kwalifikacje zawodowe, 
uczestniczyæ w kursach, szkoleniach, sta¿ach czy podejmowaæ 
naukê w szko³ach i na uczelniach. W zdobywaniu wykszta³cenia 
osoby niewidome praktycznie nie maj¹ barier niemo¿liwych do 
pokonania. Narzêdziem otwieraj¹cym osobom niewidomym 
wiele drzwi do œwiata pracy jest komputer.  To nieoceniony œrodek 
komunikowania siê miêdzy ludŸmi. Nauka obs³ugi komputera 
powinna staæ siê jednym z g³ównych elementów programu 
rehabilitacji i podstawowym narzêdziem pracy ka¿dego 
niewidomego czy s³abowidz¹cego.  Warto skorzystaæ 
z mo¿liwoœci przewidzianych w programie „Komputer dla 
Homera”,  finansowanym  ze  œrodków  PFRON.

Podnoszenie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych to 
najskuteczniejsza droga do sukcesu. Osoby zainteresowane 
podjêciem pracy powinny zarejestrowaæ siê w powiatowym 
urzêdzie pracy (PUP), oficjalny status poszukuj¹cego pracy lub 
bezrobotnego daje ró¿ne prawa i otwiera mo¿liwoœci. PUP mo¿e 
skierowaæ na „przygotowanie zawodowe w miejscu pracy”, czyli 
u³atwiæ zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejêtnoœci 
zawodowych w konkretnym zak³adzie pracy,  (osobie 
korzystaj¹cej z tej formy aktywnoœci przys³uguje stypendium 
w wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych). Urzêdy pracy mog¹ 
równie¿ kierowaæ swoich podopiecznych na ró¿ne szkolenia, lub 
finansowaæ szkolenia wybrane przez samego bezrobotnego, czy 
poszukuj¹cego pracy,  nie pozostaj¹cego w zatrudnieniu. Osoby 
które nie maj¹ ¿adnych doœwiadczeñ zawodowych mog¹ zostaæ 
skierowane na sta¿e do zak³adów pracy. Sta¿ nie jest umow¹ 
o pracê,  ale mo¿e trwaæ nawet rok.  W czasie jego trwania



nabywa siê umiejêtnoœci praktycznych i doœwiadczenia zawo-
dowego oraz dostaje stypendium w wysokoœci zasi³ku dla 
bezrobotnych. Mo¿na tak¿e staraæ siê o zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych. W takim przypadku, na podstawie umowy 
zawartej pomiêdzy pracodawc¹ i starost¹, starosta zwraca 
pracodawcy czêœæ kosztów poniesionych na pracownika.

W doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu wiedzy ogólnej 
pomagaj¹ te¿ powiatowe centra pomocy rodzinie,  oddzia³y 
PFRON, fundacje i stowarzyszenia oraz  PZN w miarê posiadanych  
œrodków. 

Poznaæ siebie - warunek w³asnego rozwoju

Pod pojêciem kwalifikacje zawodowe” kryje siê mnogoœæ 
ró¿nych umiejêtnoœci, doœwiadczeñ i cech potencjalnego 
pracownika. Zawiera siê w nim: wiedza ogólna, wykszta³cenie, 
doœwiadczenia zawodowe (praktyki, sta¿e, kursy, szkolenia) 
umiejêtnoœci, aspekt osobowoœciowy i fizyczny, zainteresowania, 
dzia³alnoœæ  pozazawodowa…

Aby poznaæ samego siebie, nale¿y przede wszystkim odpo-
wiedzieæ sobie na pytania: 

Jakie mam cechy charakteru?

Jakie mam umiejêtnoœci?

W  jakiej dziedzinie mam najwiêcej doœwiadczeñ?

W  jakich obszarach czujê siê  „mistrzem”?

Jakie s¹ moje predyspozycje fizyczne? 

Jakie s¹ moje zalety?

Jakiego rodzaju dzia³añ wola³bym w ¿yciu unikaæ?

„
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W jakich sytuacjach czujê siê niepewnie?

Co warto udoskonaliæ?

Poznanie samego siebie i samoakceptacja s¹ warunkiem 
planowania rozwoju oraz poszukiwania takich ról w ¿yciu, które 
przynios¹ zadowolenie i satysfakcjê.

Pozytywne myœlenie jest silnie zwi¹zane z poznaniem swoich 
mocnych i s³abych stron oraz zaakceptowaniem siebie takim, 
jakim siê jest, ze wszystkimi zaletami i wadami, z pe³n¹ 
œwiadomoœci¹ tego,  co chce siê w sobie zmieniæ.

Postawa asertywna pozwala najlepiej wykorzystaæ w³asne 
umiejêtnoœci przy jednoczesnym utrzymaniu szczerych 
i otwartych relacji z innymi ludŸmi. Asertywnoœæ nie jest cech¹ 
wrodzon¹,  nale¿y  siê  jej  nauczyæ. 

Aby byæ asertywnym:

uwierz w siebie,

nie b¹dŸ pesymist¹,

nie stawiaj sobie wymagañ nie do spe³nienia.

Jako cz³owiek asertywny:

bêdziesz mia³ silne poczucie rzeczywistoœci,

bêdziesz o wszystkim mówi³ jasno i bez wykrêtów,

swoje s¹dy oprzesz na konkretach,

bêdziesz uczciwy wobec  siebie i innych.

*

*

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*



Osoba asertywna zachowuje siê stanowczo, ³agodnie, bez 
lêku.  Pamiêta, ¿e mo¿e broniæ w³asnych praw tak d³ugo, jak d³ugo 
nie  krzywdzi  i  nie  narusza  praw  innych  osób.

Oto przyk³ady technik i zwrotów asertywnych, które mog¹ Ci 
siê przydaæ w wielu sytuacjach,  równie¿ przy  szukaniu pracy.

Techniki asertywne:

Technika otwartego ujawniania potrzeb: 
chcê;  ¿yczê sobie; nie potrzebujê tego; nie zgadzam siê na to.

Technika otwartego wyra¿ania uczuæ: 
czujê siê wytr¹cony z równowagi; 
czujê siê Ÿle,  (g³upio, niezrêcznie); 
czujê siê speszony,  smutny,  wœciek³y…

Technika ujawniania rozbie¿noœci opinii: 
mam inne zdanie na ten temat; 
jak rozumiem ró¿nimy siê opiniami w tej sprawie.

Technika demaskowania aluzji: 
czy to mnie masz na myœli?

Technika sprowadzania krytyki ogólnej do szczegó³owej: 
a co konkretnie masz na myœli? 

Technika oddzielania treœci od formy, przy uzasadnionej, 
ale niegrzecznej czy ordynarnej krytyce:
 masz racjê,  ale nie pozwolê siê traktowaæ w ten sposób. …
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Technika „zas³ony dymnej” w celu wyciszenia cudzych emocji 
i przejœcia nastêpnie do sedna sprawy: 
chyba rzeczywiœcie masz racjê;  mo¿e coœ w tym jest  …

Technika zwlekania z odpowiedzi¹: 
nie wiem, co powiedzieæ; 
zaskoczy³eœ mnie, muszê siê zastanowiæ; 
wróæmy do tego póŸniej;
 nie chcê o tym rozmawiaæ w tej chwili …

Technika uprzedzania krytyki: 
wiem,  ¿e to moja wina,  przepraszam …

(uzasadnione i nieuzasadnione): 

ja te¿ tak o sobie myœlê; 
mam inn¹ opiniê na swój temat; 
muszê zgodziæ siê z Twoj¹ opini¹; 
mam mieszane uczucia; 
kiedy to mówisz brzmi to dobrze, ale mam inn¹ opiniê 
o  sobie...

Asertywne reakcje na pochwa³y i krytyki,

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
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POSZUKIWANIE PRACY

Jak dotrzeæ do potencjalnego pracodawcy? 

Obecnie, prawdziw¹ kopalni¹ informacji jest Internet. Mo¿na
w nim szukaæ pracy.  Wiele serwisów poœwiêconych jest wy³¹cznie 
ofertom pracy, ale mo¿na ich szukaæ równie¿ w zak³adkach stron 
internetowych poszczególnych firm, urzêdów, instytucji czy gazet. 

 
Proponujemy  regularnie  zagl¹daæ  na  strony  takie  jak:

www.jobs.pl

www.hrk.pl

www.rzeczpospolita.pl

www.usc.gov.pl

www.praca.pl

www.pracuj.pl

www.eures.praca.gov.pl

www.epuls.praca.gov.pl

www.aaaby.pl

www.praca.onet.pl

www.pracawp.pl

www.wup.mazowsze.pl

www.up.warszawa.pl

www.ohp.pl

Odpowiadaj na wszystkie oferty, które wydadz¹ Ci siê 
interesuj¹ce! 

Pamiêtaj,  ¿e pracodawca nie zawsze ma dok³adn¹ wizjê 
osoby, której poszukuje na dane stanowisko. Czasem w rozmowie 
mo¿na mu zasugerowaæ  jakieœ rozwi¹zania i utwierdziæ go 
w przekonaniu, ¿e to w³aœnie TY doskonale rozwi¹¿esz jego 
problem. 

Nie zra¿aj siê! Czêsto trzeba odpowiedzieæ nawet na  
150 og³oszeñ, zanim trafi siê na to, które by³o skierowane w³aœnie 
do Ciebie. 

Oczywiœcie to tylko jedna z metod aktywnego poszukiwania 
pracy.  Inn¹ jest regularne przegl¹danie og³oszeñ w gazetach, czy 
wizyty w urzêdzie pracy.  Mo¿esz równie¿ wysy³aæ w³asne oferty 
do firm, w których chcia³byœ pracowaæ lub zamieszczaæ w³asne 
og³oszenia w prasie. Jest to ¿mudne zajêcie, mo¿e trwaæ nawet 
kilka miesiêcy, ale naprawdê warto zadaæ sobie wiele trudu, aby 
znaleŸæ  satysfakcjonuj¹c¹  pracê. 

I najwa¿niejsze:  nie kryj siê z zamiarem znalezienia pracy. 
Mów o tym wszystkim znajomym, bli¿szym i dalszym 

krewnym, noœ przy sobie swoje CV - nigdy nie wiadomo, kiedy 
mo¿e siê przydaæ. Nawet jeœli bêdzie trochê pogniecione, to 
znajduj¹ siê tam  informacje o Tobie i kontakt do Ciebie. Powiedz 
zawsze, ¿e oczywiœcie doœlesz  (lub doniesiesz!) czysty i aktualny  
egzemplarz w  ka¿dej chwili, gdy zainteresowana osoba Ciê o to 
poprosi. 



14 15

JAK ZAPREZENTOWAÆ SIÊ POTENCJALNEMU 
PRACODAWCY

Dobre CV

, czyli ¿yciorys zawodowy jest pierwszym 
dokumentem, który pracodawca dostanie do rêki. W zwiêz³y 
sposób powinieneœ przedstawiæ  swoje przygotowanie 
i doœwiadczenia zawodowe tak, aby pracodawca móg³ siê 
zorientowaæ czy spe³niasz podstawowe wymagania stawiane 
kandydatom na dane stanowisko. Aby dobrze przygotowaæ swój 
¿yciorys musisz zebraæ wszystkie informacje o sobie i dokumenty 
potwierdzaj¹ce wykszta³cenie, kwalifikacje i przebieg kariery 
zawodowej.

dane  osobowe,

informacje dotycz¹ce  wykszta³cenia,

informacje o doskonaleniu i dodatkowych kwalifikacjach,

informacje o doœwiadczeniu zawodowym,

dodatkowe informacje o kwalifikacjach, umiejêtnoœciach 
i  doœwiadczeniach,

informacje dotycz¹ce niepe³nosprawnoœci, z zaznaczeniem, 
¿e na stanowisku, o które siê ubiegasz nie ma to znaczenia dla 
jakoœci  wykonywanej pracy (jeœli to prawda!). Brak podania 
tych informacji mo¿e wywo³aæ niezrêczne zaskoczenie przy 
pierwszym  spotkaniu  i  za¿enowanie  rozmówców. 

Curriculum vitae

Musisz zawrzeæ w nim: 

Uprzedzony o Twojej sytuacji pracodawca bêdzie bardziej 
przyjaŸnie nastawiony, mo¿e przygotuje sobie jakieœ pytania, 
wczeœniej przemyœli zalety Twojej kandydatury.

szczególne osi¹gniêcia, 

zainteresowania i hobby,

referencje

CV jest Twoj¹ wizytówk¹. Informacje w nim zawarte, a tak¿e 
forma i estetyka dokumentu znacz¹co wp³ywa na decyzjê 
potencjalnego pracodawcy o zaproszeniu Ciê na rozmowê 
kwalifikacyjn¹. Poproœ osobê widz¹c¹, aby sprawdzi³a czy 
przygotowany  przez Ciebie dokument zosta³ dobrze 
rozplanowany  graficznie i  prawid³owo  wydrukowany. 

Pamiêtaj! W dokumentach nie mo¿e byæ ¿adnego b³êdu 
ortograficznego!

Ciekawy list motywacyjny

Wiêkszoœæ firm prosi, aby w odpowiedzi na ofertê pracy, do 
¿yciorysu do³¹czyæ list motywacyjny. Ma on zwróciæ uwagê 
potencjalnego pracodawcy i sprawiæ,  ¿e na rozmowê spoœród 
wielu innych, wezwie w³aœnie Ciebie. Musisz przekonaæ 
pracodawcê, ¿e masz odpowiednie kwalifikacje na stanowisko, 
o które siê ubiegasz,  i  ¿e jesteœ w³aœnie t¹ osob¹,  której on szuka.

sk¹d  masz  ofertê,  na  któr¹  odpowiadasz,

Informacje na temat wykszta³cenia, pracy zawodowej 
i szkoleñ umieœæ w kolejnoœci od ostatniego do najstarszego.

W liœcie motywacyjnym musz¹ siê znaleŸæ informacje:

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
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dlaczego uwa¿asz, ¿e jesteœ odpowiednim kandydatem, 

co Ciê wyró¿nia spoœród innych kandydatów,  jakie umiejêtno-
œci masz do zaoferowania,

jakiego pracownika zyska  w  Tobie pracodawca,

o Twoich najwa¿niejszych doœwiadczeniach, ale tylko o tych, 
które mog¹ interesowaæ pracodawcê w kontekœcie 
konkretnego stanowiska,  o jakie siê ubiegasz,

o Twoich zaletach i atutach wa¿nych z punktu widzenia 
oferowanego stanowiska,

o tym, ¿e wiesz, o jakie stanowisko siê ubiegasz, i wiesz coœ 
o firmie i bran¿y,  w której ona dzia³a,

o powodach Twojego zainteresowania ofert¹.

List motywacyjny musi zawieraæ wszystkie elementy 
formalnego pisma: datê, imiê i nazwisko oraz adres nadawcy,  
nazwê i adres firmy, do której jest kierowany, formu³y 
grzecznoœciowe na pocz¹tku i na zakoñczenie, odrêczny podpis, 
za³¹czniki.

Rozmowa telefoniczna

W niektórych wypadkach pracodawca zamieszcza w ofercie 
informacjê, ¿e oczekuje telefonicznego zg³oszenia kandydatury na 
stanowisko. Umiejêtnoœæ przeprowadzenia takiej rozmowy 
z pracodawc¹ mo¿e byæ przydatna równie¿ wówczas, gdy 
dowiadujemy siê o ofercie pracy, np. od znajomych, czy 
z radiowej gie³dy pracy. Rozmowa telefoniczna jest wtedy 

pierwszym kontaktem potencjalnego pracownika z pracodawc¹ 
i  wiele  mo¿e  od  niej  zale¿eæ.

.

1.   Przypomnij sobie potrzebne informacje zawarte w Two-
ich dokumentach (CV, œwiadectwach pracy, dyplomach), 
przygotuj  siê  do robienia notatek.

2.      Przedstaw siê i poproœ o rozmowê z konkretn¹ osob¹.

3.  Przedstaw cel rozmowy, pamiêtaj dok³adnie ofertê, 
w  sprawie  której  dzwonisz.

4.      Zaprezentuj zwiêŸle swoje kwalifikacje i umiejêtnoœci.

5.     Powiedz o swojej dysfunkcji narz¹du wzroku.

6.  B¹dŸ przygotowany na dodatkowe pytania dotycz¹ce 
Twojego doœwiadczenia zawodowego i Twojej niepe³-
nosprawnoœci.

7.      Mów jasno i stanowczo.

8.      Zadawaj pytania,  aby wyjaœniæ wszelkie w¹tpliwoœci.

9.     Zaproponuj z³o¿enie swoich dokumentów (¿yciorysu za -
wodowego i listu motywacyjnego) lub pe³niejsze zapre-
zentowanie  siebie  podczas  osobistego  spotkania.

10.   Podziêkuj za rozmowê nawet je¿eli nie zaproponowano             
Ci pracy.  Zapytaj,  czy  mo¿esz  zadzwoniæ  za  jakiœ  czas.

Jak zatem przygotowaæ siê do takiej rozmowy, aby mia³a ona 

szanse zakoñczyæ siê sukcesem?

*
*
*
*

*
*
*



Pozyskanie informacji o firmie

Zgromadzenie informacji o firmie, w której starasz siê 
o pracê, mo¿e okazaæ siê pomocne podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej. Spróbuj dowiedzieæ siê, jaki jest zakres jej 
dzia³alnoœci, jakie produkty oferuje klientom oraz kim s¹ g³ówni 
klienci, na jakim rynku dzia³a (lokalnym, krajowym, miê-
dzynarodowym). Warto równie¿ sprawdziæ, gdzie znajduje siê 
siedziba przedsiêbiorstwa, jak siê tam dostaniesz i ile zajmie Ci to 
czasu. Pamiêtaj, ¿e nie mo¿esz spóŸniæ siê na rozmowê 
kwalifikacyjn¹. Lepiej przyjœæ kilka minut wczeœniej, (ale nie za 
wczeœnie) i trochê poczekaæ, ni¿ wejœæ w ostatniej chwili czy za 
póŸno.

Pytania pracodawcy

Trudno z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, jakie pytania zada Ci 
pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale czêsto 
informacje,  jakie  chcia³by  zebraæ  to:

1.  Czy wykonywa³eœ kiedyœ ten rodzaj pracy?

2.  Jakie masz doœwiadczenia zwi¹zane z prac¹, któr¹ chcesz 
wykonywaæ?

3.  Dlaczego chcesz podj¹æ tê pracê?

4.  Dlaczego w³aœnie w tej firmie chcia³byœ pracowaæ?

5.  Jakie s¹ Twoje najwiêksze atuty?

6.  Jakie s¹ Twoje s³aboœci?

7.  Czy mo¿esz powiedzieæ coœ o swojej niepe³nosprawnoœci?
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ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Zaproszenie na rozmowê kwalifikacyjn¹ oznacza najczêœciej, 
¿e przeszed³eœ przez pierwszy etap rekrutacji. Spoœród wielu ofert, 
jakie otrzyma³ pracodawca, to w³aœnie CIEBIE chce poznaæ lepiej 
i przekonaæ siê, ¿e jesteœ dobrym kandydatem na oferowane 
stanowisko. Swoj¹ decyzjê podj¹³ na podstawie Twoich 
dokumentów: listu motywacyjnego i ¿yciorysu zawodowego. 
Powinieneœ wiedzieæ, ¿e najprawdopodobniej nie jesteœ jedyn¹ 
osob¹, której zaproponowano spotkanie. Masz jednak mo¿liwoœæ 
wykorzystania szansy, któr¹ otrzyma³eœ i zaprezentowania siê 
pracodawcy od najlepszej strony. Tylko od Ciebie zale¿y, jak tê 
szansê wykorzystasz!

Do rozmowy kwalifikacyjnej mo¿esz siê przygotowaæ, tak aby 
zminimalizowaæ element zaskoczenia. Powinieneœ przedstawiæ te 
wszystkie atuty, które mog¹ przekonaæ pracodawcê do podjêcia 
decyzji o zatrudnieniu w³aœnie Ciebie. 

Postaraj siê przekonaæ rozmówcê, ¿e Twoje problemy 
ze wzrokien nie przeszkodz¹ Ci  przy wykonywaniu obowi¹zków. 
Mo¿esz wspomnieæ o przywilejach przewidzianych dla praco-
dawców  zatrudniaj¹cych  osoby  niepe³nosprawne.

W ramach przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, 
zastanów siê:

1.  Czy  znasz  firmê,  w  której  chcesz  pracowaæ?

2. Jakie  informacje o sobie chcia³byœ przekazaæ  pracodawcy?

3.  Jakie  pytania chcia³byœ  zadaæ pracodawcy?

4.  Czy wiesz  jak  siê  ubraæ  i  jak  zachowywaæ?
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8.     Czy nie bêdziesz mia³ problemów z dotarciem do pracy?

9.   Jak bêdziesz sobie radzi³ na proponowanym stanowisku 
pracy?

10.  Czy wymagasz sta³ej pomocy i czy nie bêdzie to zanadto     
absorbowa³o innych pracowników?

11.  Czy potrzebne Ci bêdzie dostosowanie stanowiska pra-
cy?

12.  Jakich oczekujesz  udogodnieñ w firmie?

13.  Dlaczego w³aœnie Ciebie powinien zatrudniæ?

14.  Jakiego wynagrodzenia  oczekujesz?

Je¿eli wczeœniej przygotujesz odpowiedzi na te pytania, to 
z pewnoœci¹ sobie poradzisz, nawet je¿eli podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej bêd¹ one sformu³owane inaczej.  Odpowiadaj¹c 
na pytania b¹dŸ szczery. Ka¿de nawet najmniejsze k³amstwo 
mo¿e siê wydaæ po podjêciu pracy i stracisz nie tylko zaufanie 
pracodawcy,  ale  mo¿e  i  zatrudnienie.

Pytania, które chcia³byœ zadaæ pracodawcy

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest egzaminem, podczas któ-
rego tylko Ty odpowiadasz na pytania. To jest dialog. Przygotuj 
sobie listê pytañ, które chcia³byœ zadaæ.  Mog¹ one dotyczyæ m.in.:

1.  Zakresu Twoich obowi¹zków i odpowiedzialnoœci.

2.  Podleg³oœci s³u¿bowej.

3.  Zwyczajów panuj¹cych w firmie (Czy zostaniesz przedsta-

wiony innym pracownikom? Czy bêdziesz mia³ okazjê 
porozmawiaæ z nimi o swoich problemach i opowiedzieæ 
jak sobie z nimi radzisz? Czy ktoœ oprowadzi Ciê po lokalu 
firmy, tak, abyœ w przysz³oœci móg³ poruszaæ  siê  samo-
dzielnie?).

4. Czy jest to nowo utworzone stanowisko, czy kogoœ masz 
zast¹piæ? Dlaczego zwolni³o siê to miejsce? Czy mo¿esz 
skontaktowaæ siê z osob¹, która pracowa³a przed Tob¹ 
i poprosiæ o dobre rady i wskazówki?

5. Dlaczego chc¹ zatrudniæ osobê niepe³nosprawn¹? (Nie bój 
siê takich pytañ! Gdy bêdziesz otwarcie mówi³ o swoim 
problemie, rozbijesz tabu i oczyœcisz atmosferê. £atwiej 
bêdzie Ci u³o¿yæ sobie stosunki w pracy).

6.   Czasu pracy.

7.   Mo¿liwoœci i finansowania szkoleñ.

8.   Wynagrodzenia. 

Stosowny ubiór i sposób zachowania

Twój wygl¹d i sposób zachowania - pierwsze wra¿enie, jakie 
zrobisz na pracodawcy - mog¹ równie¿ wp³ywaæ na jego decyzjê. 
Postaraj siê odpowiednio ubraæ, a swoj¹ postaw¹ przekonaæ go, 
¿e jesteœ osob¹ stanowcz¹ i wiesz,  czego chcesz. 

Generalnie, ubranie musi byæ czyste, schludne oraz 
dostosowane do sytuacji, czyli garnitur, lub przynajmniej 
marynarka dla panów i kostium,  lub spódnica (sukienka) plus 
¿akiet dla pañ.  Skromny,  niewyzywaj¹cy makija¿,  zadbane rêce.

Poproœ kogoœ widz¹cego, by sprawdzi³, czy nie masz na 
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ubraniu ¿adnych plam, dziur albo przetaræ. Upewnij siê, 
¿e kolorystyka ubrania jest odpowiednio dobrana. Zadbaj o czyste 
i  porz¹dnie  u³o¿one  w³osy.

Jeœli twoje uszkodzenie wzroku jest wyraŸnie widoczne 
(uszkodzenie ga³ki ocznej, blizny, ) nie wahaj siê za³o¿yæ ciemnych 
okularów. Unikniesz w ten sposób sytuacji,  w której osoba, z któr¹ 
bêdziesz rozmawiaæ, zamiast zwracaæ uwagê na to co mówisz 
bêdzie  Ci  siê  przygl¹da³a.

Nie zapominaj, ¿e pierwsze wra¿enie jest naprawdê wa¿ne. 
Mow¹ cia³a, czyli poprzez komunikacjê niewerbaln¹, przekazujesz 
wiele  informacji  na  swój  temat. 

Podczas rozmowy z przysz³ym pracodawc¹ pamiêtaj 
o uœmiechu na twarzy,  pozytywnym nastawieniu do rozmówcy - (co 
mo¿esz wyraziæ tonem g³osu),  wyprostowanej postawie - to doda 
Ci pewnoœci siebie i przeka¿e rozmówcy, ¿e jesteœ osob¹ energiczn¹ 
i  znaj¹c¹  swoj¹  wartoœæ. 

Rêce trzymaj swobodnie na kolanach lub po³ó¿ je na stole. 
Staraj siê byæ zawsze odwrócony twarz¹ do rozmówcy, pochyl siê 
lekko  w  jego  kierunku,  gdy  coœ  mówisz. 

Uœmiechaj siê, gdy ¿artuje, potwierdzaj skinieniem g³owy, 
¿e  rozumiesz,  co  do  Ciebie  mówi… 

Nigdy nie wyci¹gaj rêki pierwszy.  Jeœli pracodawca poda Ci 
rêkê  -  wymieñ z nim uœcisk d³oni (nie podawaj „ omdla³ej”  rêki!). 

Staraj siê nie siedzieæ sztywno, ani nie odchylaæ siê zanadto do 
ty³u, nie opieraj siê ca³ym ciê¿arem o biurko i unikaj nadmiernej 
gestykulacji. 

Nie chowaj g³owy w ramiona, nie wieræ siê, nie kiwaj, unikaj 
wszelkich odruchów œwiadcz¹cych o Twoim zdenerwowaniu.  
Staraj  siê  panowaæ  nad  rêkami  i  g³osem.

ASPEKTY PRAWNE

Przepisy prawne dotycz¹ce zatrudnienia osób niepe³-
nosprawnych, w tym niewidomych lub s³abowidz¹cych,  s¹ za-
warte w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
( ).

Kodeks pracy zawiera natomiast niezbêdne informacje 
dotycz¹ce podpisywania umowy, urlopów, zwolnieñ, rozstawania 
siê z pracodawc¹. Zapoznaj siê z nim,  obowi¹zuje zarówno 
pracodawcê, jak i Ciebie. Warto wiedzieæ, jakie ma siê prawa, 
ale  i  znaæ  swoje  obowi¹zki. 

Aspekty prawne zatrudnienia osoby niepe³no-
sprawnej

Czas pracy osób niepe³nosprawnych o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci nie mo¿e przekraczaæ 
7 godzin na dobê i 35 godzin tygodniowo. Osoby te maj¹ równie¿ 
prawo do dodatkowych 10 dni p³atnego urlopu rocznie 
i zwolnieñ z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, w celu 
uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych (nie czêœciej jednak 
ni¿ raz w roku),  wykonania badañ specjalistycznych oraz 
zabiegów leczniczych lub usprawniaj¹cych. Pracownicy 
niepe³nosprawni maja te¿ prawo do dodatkowej 15-minutowej 
przerwy  w  pracy.

Prawa i obowi¹zki w miejscu pracy

Gdy zostaniesz ju¿ zatrudniony, jako osobie niepe³-
nosprawnej  bêd¹  przys³ugiwa³y  Ci  pewne  przywileje. 

Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 776 z póŸniejszymi zmianami
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Dotycz¹ one wszystkich niepe³nosprawnych pracowników 
niezale¿nie od tego,  czy pracuj¹ oni w zak³adzie pracy chronionej,  
czy na otwartym rynku pracy.

Ale pamiêtaj, postawa roszczeniowa jest Ÿle przyjmowana 
przez otoczenie. Gdy siê zorientujesz, ¿e bezwzglêdne egzekwo-
wanie Twoich praw w pe³nym zakresie mo¿e zagroziæ Twojej 
pozycji w nowej pracy,  albo wrêcz naraziæ Ciê na jej utratê, 
zastanów siê czy nie warto zrezygnowaæ z tych, które w Twoim 
przypadku  nie  s¹  konieczne?

Gdzie mo¿na zwróciæ siê o pomoc 

Je¿eli jednak uznasz, ¿e dzieje Ci siê krzywda, ¿e pracodawca 
wyraŸnie Ÿle Ciê traktuje i nie przestrzega swoich obowi¹zków, 
wobec Ciebie,  je¿eli otwarta rozmowa nic nie pomo¿e - nie jesteœ 
osamotniony. Mo¿esz zwróciæ siê o pomoc do ró¿nych instytucji, 
które m.in. w³aœnie w tym celu zosta³y powo³ane. 

Nie zapominaj o zwi¹zkach zawodowych - to ich rol¹ jest 
regulowanie stosunków pomiêdzy pracodawc¹ a pracownikami. 
U³atwi¹ Ci znalezienie pomocy prawnej, bêd¹ mediatorem 
w  konflikcie. 

Je¿eli problemy s¹ naprawdê powa¿ne i dotycz¹ wiêkszej 
liczby pracowników  mo¿esz poprosiæ o interwencjê Pañstwow¹ 
Inspekcjê  Pracy. 

Poszukaj te¿ porady prawnej w Polskim Zwi¹zku Niewi-
domych - tu wszyscy zrozumiej¹ Twoje specyficzne problemy i na 
pewno razem uda Wam siê je rozwi¹zaæ lub przynajmniej 
z³agodziæ. 

Przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej dzia³a 
Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych - mo¿esz 
umówiæ siê na wizytê w jego biurze i uzyskaæ poradê lub zwróciæ 
uwagê  na  szerszy  problem.
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