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SZUKAJĄC PRACY 

Poszukiwanie pracy to też ciężka praca – mawiają 
niektórzy. Osobom niewidomym dużo trudniej znaleźć 
zatrudnienie niż pełnosprawnym, nawet jeśli posiadają 
podobne kompetencje i wykształcenie. 

Odpowiadając na ogłoszenia, osoby z dysfunkcją wzroku 
zmagają się z uprzedzeniami i stereotypowym myśleniem 
panującym w społeczeństwie. Sam proces poszukiwania pracy 
bywa długi, żmudny, czasochłonny. 

Dlatego nie należy się poddawać jeśli nie wyjdzie raz, drugi, 
trzeci i konsekwentnie, wytrwale próbować dalej. W broszurze 
wydanej w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych 
na rynku pracy II” znajdują się wskazówki zarówno dla 
osób z dysfunkcją narządu wzroku poszukujących pracy, jak 
i pracodawców mających wolę zatrudnienia osób niewidomych 
i słabowidzących.   
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ZANIM ZOSTANIESZ 
ZAPROSZONY NA ROZMOWĘ 
KWALIFIKACYJNĄ...

Przejdziesz drogę wypełnioną poszukiwaniami. Na tym etapie 
warto uzbroić się w cierpliwość i nie zniechęcać się po pierwszych 
niepowodzeniach. Sposobów na szukanie pracy jest kilka, 
najlepiej wykorzystywać jednocześnie wszystkie z możliwych. 
Nie łudź się – praca raczej sama Cię nie znajdzie – nie czekaj 
więc biernie, tylko:  

•  Powiedz znajomym, że szukasz pracy 
•  Czytaj systematycznie ogłoszenia w prasie i na portalach 

internetowych i odpowiadaj na nie 
•  Odwiedzaj targi pracy 
•  Kontaktuj się z urzędem pracy, akademickimi biurami karier 

oraz agencjami zatrudnienia 

W końcu zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifi kacyjną. 
Pogratuluj sobie, nie wszyscy konkurenci dotarli do tego etapu. 
Oznacza to, że Twoje wykształcenie i kwalifi kacje odpowiadają 
pracodawcy. Teraz wiele zależy od Ciebie! 

Uwierz w swoje możliwości. Bardzo istotne są pewność siebie, 
świadomość własnej wartości, ale przede wszystkim skrupulatne 
przygotowanie się do rozmowy kwalifi kacyjnej. 
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Pamiętaj, że nie tylko musisz zrobić dobre pierwsze wrażenie, 
ale także je podtrzymać i przekonać pracodawcę do swojej 
kandydatury. Każde interview wygląda inaczej, i nawet jeśli tym 
razem się nie powiedzie, zdobędziesz cenne doświadczenie, 
które z pewnością przyda się w przyszłości. 

Udział w rozmowach kwalifi kacyjnych pozwoli Ci z czasem 
nabrać swobody w kontaktach z pracodawcą, nauczysz się 
także świadomego prezentowania swoich zalet.
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JAK ZROBIĆ DOBRE WRAŻENIE 
NA PRACODAWCY: 

•  Bądź punktualny (sprawdź wcześniej dojazd do wyznaczonego 
miejsca spotkania) 

•  Dowiedz się jak najwięcej o fi rmie i zbierz informacje o stano-
wisku, o które się ubiegasz 

•  Przygotuj się do udzielania informacji na swój temat: 
skompletuj wcześniej wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające Twoje kwalifi kacje, umiejętności i ewentualnie 
wcześniejsze doświadczenie zawodowe takie jak świadectwa 
pracy, dyplomy, zaświadczenia bądź certyfi katy o odbytych 
kursach i szkoleniach. Przejrzyj je dokładnie, poukładaj ważne 
informacje, o które możesz być zapytany 

•  Zastanów się wcześniej nad pytaniami, które zadasz 
pracodawcy 

•  Ubierz się zgodnie z tzw. dress codem, czyli odpowiednio do 
zasad obowiązujących w fi rmie i wymagań samego stanowiska, 
o które się ubiegasz

•  Zadbaj o swój wygląd: fryzurę, dłonie; jeśli jesteś kobietą 
– ewentualnie makijaż 

•  Załóż ciemne okulary, gdy uszkodzenie Twojego narządu 
wzroku jest wyraźnie widoczne, aby Twój rozmówca skupił 
się wyłącznie na tym, co mówisz 
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Są różne sposoby przeprowadzania rozmowy
kwalifi kacyjnej: 

Tradycyjny – opierający się na analizie Twoich dokumentów 
aplikacyjnych: podstawą są pytania o umiejętności, doświad-
czenia, cechy charakteru, zainteresowania, o wiedzę na temat 
stanowiska pracy oraz o motywację i oczekiwane zarobki.
 
Sytuacyjny – polegający na sprawdzeniu Twojego zachowania 
w szczególnej sytuacji: możesz być poddany próbie w stre-
sowych lub niedogodnych warunkach, bądź np. poproszony 
o opisanie konkretnego wydarzenia z życia i Twojej reakcji 
na to wydarzenie.  
Nie daj się zaskoczyć. Przygotuj się do pytań, które może zadać 
pracodawca. Mają one na celu sprawdzenie, czy „nadajesz się” 
na konkretne stanowisko. Zakres pytań może być szeroki. Mogą 
dotyczyć Twoich:  

– zainteresowań 
– osobowości 
– niepełnosprawności
– motywacji do pracy 
– wykształcenia 
– doświadczenia zawodowego 
– planu kariery i celów zawodowych 
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PRZYKŁADOWE PYTANIA: 

•  Dlaczego oferta pracy w naszej fi rmie zainteresowała 
Pana/Panią? 

•  Czy porusza się Pan/Pani samodzielnie? 
•  Czy nie będzie miał Pan/Pani problemów z dotarciem do pracy? 
•  Proszę scharakteryzować siebie. 
•  Dlaczego Pan/Pani stara się o tę pracę? 
•  Proszę opowiedzieć mi coś o swojej niepełnosprawności.
•  Co Pan/Pani wie o naszej fi rmie? 
•  Co Pan/Pani wie o pracy na tym stanowisku? 
•  Jakie ma Pan/Pani doświadczenie w tej dziedzinie? 
•  Czy będzie Pani/Panu potrzebne dostosowanie 

stanowiska pracy?
•  Czy potrafi  Pan/Pani kierować zespołem? 
•  Proszę opowiedzieć o największym sukcesie i największej 

porażce w Pana/Pani dotychczasowym życiu zawodowym. 
•  Jakie są Pana/Pani mocne strony? 
•  Jaka jest Pana/Pani największa wada? (warto podać taką 

cechę charakteru, którą niektóre osoby uważają za wadę, 
jednak która bywa zaletą w pewnych zawodach np. 
„Jestem bardzo skrupulatna, co nie wszystkim odpowiada”) 

•  Jakie są Pana/Pani zainteresowania?  
•  Jakie Pana/Pani zdaniem są największe wyzwania 

w naszej branży? 
•  Jakie osiągnięcia sprawiły Panu/Pani najwięcej satysfakcji? 
•  Jak Pana/Pani wykształcenie lub doświadczenie 

ma się do tej pracy? 
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•  Co chce Pan/Pani osiągnąć w życiu? 
•  Co do tej pory robił/robiła Pan/Pani poza uczeniem się? 
•  Co robi Pan/Pani w celu rozwoju zawodowego? 
•  Jakie umiejętności zawodowe rozwinął Pan/Pani 

do perfekcji? 
•  Co potrafi  Pan/Pani lepiej robić od innych kandydatów 

czekających na rozmowę za drzwiami? 
•  Jak widzi Pan/Pani swoją karierę zawodową za pięć lat? 
•  Jakie są Pana/Pani oczekiwania płacowe? 
•  Czy możemy dalszą część rozmowy prowadzić w języku 

angielskim? 
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Rozmowa kwalifi kacyjna nie jest przesłuchaniem. 
I Ty śmiało możesz zadawać pytania. Wykorzystaj szansę 
uzyskania cennych informacji. Pomyśl wcześniej, o co chciałbyś 
zapytać Twojego potencjalnego pracodawcę. 
Pamiętaj jednak, że inna polityka kadrowa obowiązuje w wielkiej 
korporacji, inna w organizacji pozarządowej, a zupełnie inna 
w małej rodzinnej fi rmie. 

Oto podpowiedzi, które mogą Cię zainspirować:  
• Jaki jest zakres obowiązków na tym stanowisku?
• Jak wygląda program szkoleń i rozwoju pracowników? 
• W jaki sposób pracownik jest promowany i oceniany? 
• Jakie są oczekiwania pracodawcy wobec nowego pracownika? 
• Jaki jest pakiet świadczeń socjalnych dla pracowników? 
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SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE CZASU PRACY 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

sprawdzisz w Ustawie z dnia 29 października 2010 r. 
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. z dnia 30 listopada 2010 r., nr 226, poz. 1475 

Jako pracownik z dysfunkcją wzroku z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności masz prawo do:

–  odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy
–   dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej 

do czasu pracy
–  dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego
–  zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia w przypadku wykonywania badań 
specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających
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REJESTRACJA 
W URZĘDZIE PRACY 

Osoby niewidome i słabowidzące rejestrują się 
w urzędzie pracy jako:

•    osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrud-
nieniu – to osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 
zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. 
Osoba taka nie spełnia warunków osoby bezrobotnej np. 
posiada rentę, zasiłek stały lub inny dochód, nie posiada 
zameldowania w miejscu, gdzie w danym momencie mieszka. 

•  osoba poszukująca pracy – to osoba poszukująca 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy 
określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie 
pracy. 
Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż 
jednym powiatowym urzędzie pracy i może być np. osobą 
pracującą, która szuka innego zatrudnienia.

•  osoba bezrobotna – to osoba niezatrudniona i niewykonu-
jąca innej pracy zarobkowej, jest zdolna i gotowa do podjęcia 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym 
w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej.
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REJESTRUJESZ SIĘ PO TO, 
ABY MIEĆ DOSTĘP MIĘDZY INNYMI DO: 

szkoleń, staży, przygotowania zawodowego, 
fi nansowania kosztów przejazdu osoby 
poszukującej pracy do pracodawcy i powrotu 

do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania 
jej do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, 

jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza 
miejscem zamieszkania bezrobotnego, programów 
dedykowanych osobom poszukującym pracy. 

Jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolna i gotowa do podjęcia 
zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 
nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole 
dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego 
z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie 
studiów niestacjonarnych, zarejestrowana we właściwym 
dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 
urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. Nie posiada renty, zasiłku stałego lub innego 
dochodu.
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WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

Być może jesteś na tyle zdeterminowany, że zechcesz być sobie 
sam sterem, żeglarzem i okrętem. Masz pomysł, by założyć 
gabinet masażu, biuro tłumaczeń, fi rmę handlową? Zatem 
do dzieła! 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych refunduje:

•  osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą 
obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której 
podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia (a w przypadku osób rozpo-
czynających działalność i nie prowadzących wcześniej takiej 
działalności – 30% minimalnego wynagrodzenia).

•  niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu 
do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 
składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, 
chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe (Art. 25a 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Dz.U. z 2010 226, poz. 1475)
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Osobom niepełnosprawnym przysługują następujące 
prawa mające na celu wsparcie ich działalności 
gospodarczej lub rolniczej:  

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy 
niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 
w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie 
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych 
na ten cel. 
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(Art. 12 a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 
r. Dz.U. z 2010 nr 226, poz. 1475)
Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą 
albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może 
otrzymać, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, dofi nansowanie do wysokości 50% 
oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na konty-
nuowanie tej działalności, jeżeli:

•  nie korzystała z pożyczki z Funduszu na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej albo rolniczej oraz z Funduszu Pracy 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo

•  pożyczka została spłacona lub w całości umorzona.

Dofi nansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez 
starostę z tą osobą. 
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PRZYDATNE 
ADRESY INTERNETOWE:  

www.poradnik-praca.pl/wzory-i-pytania/wzory-cv
www.ngo.pl

www.gazetapraca.pl
www.hrk.pl/pl/home.aspx

www.praca.pl
www.pracuj.pl

www.infopraca.pl
www.praca.org

www.pfron.org.pl
www.pzn.org.pl

www.mpips.gov.pl 
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NIEWIDOMI PRACUJĄ JAKO:

PRAWNICY, TŁUMACZE, NAUCZYCIELE, PSYCHOLODZY, 
KUCHARZE, MUZYCY, PRACOWNICY AKADEMICCY, 

TELEMARKETERZY, MENEDŻEROWIE, INFORMATYCY, 
OSOBY DUCHOWNE, LITERACI, MASAŻYŚCI, 

BIBLIOTEKARZE, DORADCY ZAWODOWI, 
STROICIELE INSTRUMENTÓW, DZIENNIKARZE, 

REALIZATORZY DŹWIĘKU, FLORYŚCI, 
PRACOWNICY MARKETINGU I PR (Public relations), 

WYTWÓRCY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
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TAKIE SĄ FAKTY: 

•  Osoby niewidome lub słabowidzące mogą efektywnie pracować 
•  Osoby niewidome i słabowidzące mogą posiadać, tak jak 

osoby pełnosprawne, wysokie kwalifi kacje zawodowe
•  Adaptacja stanowisk pracy dla osób z problemami wzrokowymi 

nie musi być kosztowna
•  Współpraca z osobami niewidomymi nie jest trudna 
•  Osoby z dysfunkcją wzroku sprawdzają się w wielu zawodach

ZATRUDNIAJĄC OSOBĘ
NIEPEŁNOSPRAWNĄ ZYSKUJESZ: 

•  Comiesięczne dofi nansowanie do wynagrodzenia osoby 
niepełnosprawnej w ramach SOD ze środków Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Art. 26a. Ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz.U. 
z 2010 nr 214, poz. 1407)

•  Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy. Refundacji 
podlega również adaptacja pomieszczeń i urządzeń ułatwia-
jących osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w fi rmie, 
a także koszt rozpoznania przez służby medycyny pracy 
potrzeb takiego pracownika.
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•  Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta – jeżeli Twój niewidomy 
pracownik potrzebuje pomocy w zakresie komunikowania się 
z otoczeniem lub w wykonywaniu czynności trudnych do 
samodzielnego realizowania, możesz zatrudnić dla niego 
asystenta. (Art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych  z 2010 r., Dz.U. nr 214, poz. 1407 
ze zm.)

•  Możliwość fi nansowania składek ubezpieczeniowych niepełno-
sprawnego pracownika

•  Zwrot kosztów szkolenia – chcąc podnieść kwalifi kacje 
niewidomych pracowników, możesz skorzystać z pomocy 
fi nansowej ze środków PFRON. 

TU ZNAJDZIESZ 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

•  Dofi nansowanie do wynagrodzeń:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), Wydział Dofi nansowań Rynku Pracy. 
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•  Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy:
Powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki 
pomocy rodzinie właściwe terytorialnie ze względu na miejsce 
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

•  Refundacja kosztów zatrudnienia asystenta pracy 
osoby niepełnosprawnej

Należy złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej 
przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 
właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełno-
sprawnej. Są to najczęściej: 
– powiatowe centra pomocy rodzinie, 
– miejskie ośrodki pomocy rodzinie, 
– powiatowe urzędy pracy,  
– zespoły ds. osób niepełnosprawnych, 
– wydziały zdrowia i spraw społecznych urzędów miasta. 

•  Zwrot kosztów szkolenia pracowników
Należy złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej 
przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 
właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej. 
Są to najczęściej: 
– powiatowe centra pomocy rodzinie, 
– miejskie ośrodki pomocy rodzinie, 
– powiatowe urzędy pracy,  
– zespoły ds. osób niepełnosprawnych, 
– wydziały zdrowia i spraw społecznych urzędów miasta. 
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ABC dla pracodawcy, którego fi rma chce uchodzić 
za wrażliwą i odpowiedzialną społecznie

•  Zrób przegląd wszystkich stanowisk w Twojej fi rmie pod kątem 
możliwości zatrudnienia osób niewidomych  

•  Traktuj osobę niewidomą tak samo, jak każdego innego 
kandydata czy pracownika 

•  Stwórz naturalną atmosferę podczas rozmowy w sprawie 
przyjęcia do pracy 

•  Uwzględnij propozycje osoby niewidomej lub słabowidzącej, 
które podczas rekrutacji na dane stanowisko pozwolą jej 
konkurować z osobami pełnosprawnymi – np. umożliwią 
zademonstrowanie umiejętności pracy przy własnym kom-
puterze 

•  Poznaj aktualne przepisy dotyczące zatrudniania osób 
niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl)  

•  Przygotuj swoich pracowników, jak należy zachowywać się 
w stosunku do osoby z problemami wzrokowymi – 10-mi-
nutową animację „N jak Niewidomy, czyli jak pomóc osobie 
z dysfunkcją wzroku” można obejrzeć w serwisie YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=WpJ2hrmn7qM 

Zamieszczone przepisy prawne są wskazane według stanu prawnego aktualnego na 31.08.2011 
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