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Propozycje instrumentów 

wspierających 

osoby z niepełnosprawnością 

w szukaniu i utrzymaniu pracy. 

 

To jest wersja dokumentu 

w tekście łatwym do czytania. 

 

 

 

Dokument napisany przez Polski Związek Głuchych 

jest na stronie internetowej. 

Link do strony internetowej z dokumentem.  

https://wlaczeniewylaczonych.pl/aktualnosc/osoby-z-niepelnosprawnosciami/681-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub
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Dokument powstał w ramach projektu 

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty 

wsparcia osób z niepełnosprawnością  

na rynku pracy”. 

Projekt ma numer POWR.02.06.00-00-0065/19 

 

Projekt realizują: 

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej 

 

Polski Związek Głuchych 

 

Polska Organizacja Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 

  



Strona | 3 

Raport napisały osoby  

z Polskiego Związku Głuchych. 

 

 

 

Pieniądze na projekt dała Unia Europejska. 
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Ważna informacja 

W dokumencie jest dużo nazw i pojęć. 

Możesz nie wiedzieć, co oznaczają. 

Nazwy i trudne pojęcia napisane  

są pogrubioną czcionką.  

 

Niektóre nazwy są długie.  

Wtedy napisane są skrótem. 

Skrót powstaje z pierwszych liter 

wyrazów z nazwy. 

Na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

to w skrócie ZUS.  
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Co warto wiedzieć o pracy? 

Praca jest bardzo ważna w życiu człowieka. 

Dzięki pracy można: 

• zarobić pieniądze 

• poznać ludzi 

• uczyć się nowych rzeczy 

• czuć się potrzebnym. 

Dorosły człowiek powinien mieć pracę.  

 

Teraz mało osób z niepełnosprawnościami 

pracuje.  

Osoby z niepełnosprawnościami 

powinny mieć pracę. 

Dlatego potrzebne są zmiany. 
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Projekt WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH 

Zmiany zawsze trzeba dobrze zaplanować. 

Projekt WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH, 

ma w tym pomóc.  

 

Na początku zrobiono duże badanie. 

 

 

Zebrano informacje:  

• co trzeba zmienić w prawie 

• czego brakuje w prawie. 
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Sprawdzono czego potrzebują 

i jakie mają problemy:  

• osoby z niepełnosprawnościami 

szukające pracy 

 

 

 

• pracujące osoby 

z niepełnosprawnościami 

 

 

 

• pracodawcy. 
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Problemy opisano w 3 raportach. 

W raportach są też wnioski, 

czyli propozycje zmian. 

 

Link do strony internetowej projektu.  

https://wlaczeniewylaczonych.pl/
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Wnioski były potrzebne do wymyślenia  

nowych rozwiązań. 

 

Specjaliści nazywają takie rozwiązania 

instrumentami. 

 

Polski Związek Głuchych to w skrócie PZG.  

 

PZG wymyślił 4 instrumenty: 

• Kompensacja i Dostęp 

• Centrum Komunikacji 

• Bony Na Start 

• Moje Dostępne Miejsce Pracy. 

 

Dowiedz się więcej o instrumentach.  

Przeczytaj kolejne rozdziały. 
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Rozwiązanie 

KOMPENSACJA I DOSTĘP 

Osoby z niepełnosprawnościami muszą dbać 

o zdrowie. 

• Chodzić do lekarzy specjalistów.  

 

 

• Chodzić na rehabilitację.  

 

 

• Kupować drogie leki. 

 

 

 

To dużo kosztuje. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami wydają więcej 

pieniędzy od innych. 
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1. Problem 

 

1.1 Renta 

Osoby z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunowie dostają pieniądze 

z budżetu państwa. 

Na przykład rentę.  

 

Renta to dodatkowe pieniądze na: 

• zdrowie 

• opłaty 

• sprzęt medyczny. 

 

 

Rentę dostaje się co miesiąc z ZUS. 

Wielkość renty zależy od wielu rzeczy, 

na przykład zarabianych pieniędzy. 

  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to w skrócie ZUS. 

Budżet to pieniądze na jakiś cel. 
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Osoba z niepełnosprawnością musi uważać,  

ile zarabia pieniędzy. 

Jeśli zarobi za dużo pieniędzy, 

ZUS może przestać wypłacać rentę. 

 

Dlatego niektóre osoby wolą dostawać tylko 

rentę i nie iść do pracy.  

Nie chcą się denerwować, że nie dostaną renty. 

 

1.2 Pieniądze na usuwanie barier 

Niepełnosprawność może utrudniać życie.  

Nie powinno tak być. 

Trzeba szukać rozwiązań i usuwać bariery. 
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Osobom z niepełnosprawnościami pomagają 

różne rozwiązania. 

Mogą to być, na przykład:  

• winda w budynku 

 

• komputer 

 

 

• Wózek. 

 

 

To drogie rozwiązania.  

Nie wszyscy mają tyle pieniędzy. 

Dlatego w usuwaniu barier pomaga państwo. 

Daje pieniądze na usuwanie barier. 
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Trudno dostać pieniądze na usuwanie barier, 

bo trzeba: 

• wypełnić dużo dokumentów 

• długo czekać. 

 

Osobom, które pracują trudniej dostać 

pieniądze na usuwanie barier.  

Jeśli zarobią za dużo nie dostaną pieniędzy  

na usuwanie barier. 

 

 

Dlatego niektóre osoby 

z niepełnosprawnościami nie chcą pracować.  

Wolą dostawać pieniądze na usuwanie barier.  
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Rozwiązanie KOMPENSACJA I DOSTĘP 

wprowadzi zmiany w prawie. 

 

Ważne zmiany: 

1. Renta będzie taka sama co miesiąc. 

2. ZUS nie będzie zabierał renty. 

3. Każda osoba będzie mogła starać się 

o pieniądze na usuwanie barier. Nie 

będzie ważne, czy zarabia pieniądze. 

 

3. Co zostanie zrobione? 

• PZG napisze zasady działania 

Rozwiązania KOMPENSACJA 

I DOSTĘP. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi ustawy, dokumenty. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie   
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Rozwiązanie 

CENTRUM KOMUNIKACJI 

Niepełnosprawność słuchu mają osoby: 

• głuche 

• słabosłyszące 

• głuchoniewidome. 

Tylko niektóre osoby mają pracę. 

Problemem jest znajomość języka. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami słuchu mogą: 

• znać tylko polski język migowy 

• słabo lub w ogóle nie znać języka 

polskiego. 

 

1. Problem 

Polski język migowy w skrócie PJM. 

Tłumaczenie na PJM pomaga osobom 

z niepełnosprawnościami słuchu. 
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Zatrudnienie tłumacza PJM dużo kosztuje. 

Nie wszyscy mają na to pieniądze.  

 

 

Czasami za pracę tłumacza PJM płaci państwo. 

Trzeba: 

• wypełnić dużo dokumentów. 

• długo czekać. 

 

Tłumacz pomaga przez kilka godzin.  

Pomaga tylko w ważnych sytuacjach, na 

przykład: 

• w sądzie 

• u lekarza 

• w urzędzie. 

To nie wystarcza. 

Tłumacz powinien pomagać też w miejscu 

pracy.  



Strona | 19 

2. Pomysł na rozwiązanie 

Powstanie Centrum Komunikacji. 

Centrum Komunikacji pomoże pracodawcom 

i niepełnosprawnym pracownikom.  

 

 

W Centrum Komunikacji będą pracować 

tłumacze PJM.  

 

 

Z tłumaczem będzie można 

połączyć się online. 

Będzie to wideo rozmowa.  

Osoba z niepełnosprawnością słuchu 

zobaczy tłumacza. 

Osoba, z którą rozmawia będzie wiedziała co 

mówi osoba z niepełnosprawnością słuchu. 
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Tłumacz będzie pomagać zawsze, 

kiedy jest potrzebny.  

Na przykład w miejscu pracy. 

 

 

Centrum Komunikacji będzie tłumaczyć też 

dokumenty na PJM. 

 

 

3. Co zostanie zrobione?  

Powstanie Centrum Komunikacji.  

PZG sprawdzi czy jest to dobre rozwiązanie.  

Czy Centrum Komunikacji pomaga w pracy: 

• osobom z niepełnosprawnościami słuchu 

• pracodawcom.  
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Rozwiązanie  

BONY NA START 

1. Problem 

Kiedy idziemy do pracy  

musimy mieć pieniądze na: 

 

• dojazd 

 

 

 

• pomoc asystenta. 

 

 

 

To dużo kosztuje. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami  

często mają mało pieniędzy. 

Nie mają z czego zapłacić za dojazdy do pracy.  
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Osoby z niepełnosprawnościami  

często dostają małą pensję. 

To za mało pieniędzy na opłacenie dojazdów 

lub zapłacenie asystentowi. 

 

2. Pomysł na rozwiązanie 

Osoba z niepełnosprawnością dostanie 

pieniądze zanim zacznie pracę. 

Będzie to BON NA START. 

 

Z pieniędzy zapłaci za dojazdy lub kupi rzeczy 

potrzebne do pracy. 

Pensja to pieniądze za wykonaną pracę. 

Pensję dostaję się za przepracowany czas, na przykład miesiąc. 
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Pieniądze będą dla osób,  

które dostaną pracę na minimum pół etatu. 

 

3. Co zostanie zrobione? 

• Polski Związek Głuchych napisze zasady 

programu BON NA START. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Zrobi test z grupą osób.  

Etat to czas pracy. 

Cały etat to maksymalna ilość czasu  

jaki można pracować w miesiącu. 
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Rozwiązanie  

MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY 

1. Problem 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą 

potrzebować specjalnego sprzętu do pracy.  

Może to być: 

• komputer 

• program komputerowy 

• specjalne krzesło. 

 

Każda osoba z niepełnosprawnością może 

potrzebować innego sprzętu.  

Dlatego sprzęt musi być dopasowany do osoby. 

 

Sprzęt kupuje pracodawca.  

Dlaczego jest to problem? 

1. Pracodawca może nie wiedzieć co kupić. 

Musi pytać osobę z niepełnosprawnością. 

2. Sprzęt należy do pracodawcy. 
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3. Sprzęt może przydać się tylko 1 osobie. 

Kolejny pracownik może potrzebować 

innego sprzętu. 

Wtedy trzeba kupić nowy sprzęt. 

To marnowanie pieniędzy. 

 

2. Pomysł na rozwiązanie 

Osoba z niepełnosprawnością powinna: 

• dostać pieniądze na kupienie sprzętu 

• decydować co kupi pracodawca. 

 

Rozwiązanie MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE 

PRACY to pieniądze dla osoby 

z niepełnosprawnościami na kupienie sprzętu.  

Sprzęt będzie musiał:  

• być dopasowany do osoby 

• być łatwy do przeniesienia do innego 

miejsca pracy. 

Pieniądze dostaną osoby, które pracują lub 

zaczynają pracę. 
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3. Co zostanie zrobione? 

• Polski Związek Głuchych napisze zasady 

przyznawania pieniędzy na sprzęt. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Zrobi test z małą grupą osób.  
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Wersję ławą do czytania raportu napisała 

Aleksandra Sztajerwald. 

Sprawdził Bartłomiej Osiński. 

 

W raporcie użyto piktogramów stworzonych 

przez Sergio Palao dla ARASAAC. 

Link do strony ARASAAC. 

 

Ich właścicielem jest rząd Aragonii. 

Piktogramy są na licencji 

Creative Commons BY-NC-SA. 

Link do treści licencji. 

http://www.arasaac.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

