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Zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych
Monika Świerska

To czy osiągniemy swój cel zależy tylko od nas. Znalezienie wymarzonej pracy to kwe-
stia szczęścia, ale i naszego zaangażowania. Jak wygląda to w przypadku osób niepeł-
nosprawnych? Czy jest im trudniej znaleźć wymarzoną pracę? Moja osoba jest idealnym 
przykładem, że człowiek niepełnosprawny może być wartościowym pracownikiem.

Jak zacząć?

W dzisiejszych czasach bar-

dzo trudno jest znaleźć sta-

łe zatrudnienie. Dotyczy to 

zarówno osób starszych, jak  

i młodych – problem ten mają rów-

nież absolwenci uczelni wyższych, 

którzy dopiero skończyli studia. 

Pracodawcy zazwyczaj wymagają 

co najmniej 2-letniego doświad-

czenia na podobnym stanowisku. 

Tutaj pojawia się pytanie: jak oso-

by, które dopiero skończyły studia, 

mają je posiadać? Odpowiedź jest 

prosta – najczęściej jest to nie-

możliwe. Jak w takim przypadku 

młodzi absolwenci mają wkroczyć 

na rynek pracy? Można stwier-

dzić, że wyjściem na początek 

jest praca w ramach wolontariatu, 

wielu pracodawców oferuje prze-

cież różnego typu bezpłatne staże  

i praktyki. Tylko jak osoba, któ-

ra skończyła studia ma za-

robić na swoje utrzymanie  

w momencie, kiedy pracuje, nie 

otrzymując za to żadnego wyna-

grodzenia?

Przytoczone przeze mnie roz-

ważania są niezwykle istotne, ty-

czą się bowiem wszystkich ab-

solwentów opuszczających mury 

uczelni wyższych. Do grupy tej 

należą również osoby niepełno-

sprawne, które mimo przeciwno-

ści losu ukończyły studia i chcą  

w pełni wkroczyć w dorosłe życie, 

rozpoczynając pracę na stanowi-

sku zgodnym z ich profilem stu-

diów. Jednak – czy jest to w ogóle 

możliwe? Zawsze myślałam, że 

kwestia niepełnosprawności nie 

jest pożądana przez pracodawcę. 

Stąd też – może lepiej przed ewen-

tualnym pracodawcę informację 

tę lepiej zataić? W pewnym mo-

mencie mojego życia również ja 

musiałam zadać sobie to nurtujące 

pytanie. 

Już w trakcie studiów starałam 

się zdobyć doświadczenie. Z racji, 

iż studiowałam chemię, chciałam 

odbyć dodatkowe praktyki bądź 

dostać się na staż do laboratorium, 

w tym też celu rozesłałam swoje 

CV oraz list motywacyjny do kil-

ku laboratoriów znajdujących się  

w Łodzi. Większość z nich nie od-

powiedziała. Znalazło się jednak 

jedno, które zainteresowało się 

moją osobą. Podczas rozmowy  

z właścicielem firmy otrzymałam 

propozycję praktyk, oczywiście 

bezpłatnych. Początkowo przy-

chodziłam do pracy raz w tygodniu, 

potem dwa; w czasie wakacji poja-

wiałam się tam codziennie. W trak-

cie praktyk właściciel zapropono-

wał mi pracę na umowę zlecenie.  

W międzyczasie zdążyłam skoń-

czyć studia, więc trzeba było pomy-

śleć o stałym zatrudnieniu. Począt-

kowo miałam zostać przyjęta na 

staż laboratorium z Urzędu Pracy.  
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 Uzależnienie od narkotyków - 
czym jest?

Z. Cierpiałkowska (2006) dzie-
li uzależnienia na „substancjalne”  
i „niesubstancjalne”. W tym artyku-
le skupię się jednak na problemie 
uzależnienia „substancjal-
nego”, ściślej uzależnienia 
od narkotyków i dopalaczy 
(nowe substancje psychoak-
tywne – NPS). Według C. Ce-
kiery (1993, s. 10) narkomania 

„jest nałogowym odurzaniem 
się środkami uzależniający-
mi pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego”. Istnieje 
bardzo dużo definicji narko-
manii, a każda z nich różni 
się od siebie jakimś szcze-
gółem. Np. Zygfryd Juczyń-
ski (2002, s. 53, 54) definiuje 
uzależnienie od narkotyków 
tak: „Uzależnienie oznacza 
niezwykle silne przywiązanie do 
narkotyku i utratę kontroli nad 
jego przyjmowaniem. Głównym 
objawem zespołu uzależnienia 
jest silne pragnienie (czasem 
nazywane głodem), wyrażające 
się poczuciem przymusu przy-
jęcia substancji psychoaktywnej  
w celu osiągnięcia przyjemności, 
a najczęściej po to, by zapobiec 
objawom dyskomfortu fizycznego 

lub psychicznego z powodu braku 
środka w organizmie.”. Warto rów-
nież wspomnieć, że uzależnienie 
jest traktowane jako choroba. Jed-
nak podejście do tego problemu 
w ten właśnie sposób budzi wie-
le kontrowersji. Marzena Pasek 

(1998, s. 5) definiuje narkomanię 
jako chorobę „braku”: „(…) miłości 
i poczucia bezpieczeństwa. Braku 
pewności siebie i pewnych umie-
jętności, takich jak choćby orga-
nizowania sobie czasu czy pozna-
wania nowych ludzi”.  Jak widać 
w powyższych definicjach uza-
leżnienie od narkotyków to nie-
odparta chęć znajdowania się pod 
wpływem upragnionej substancji. 

Zażywanie substancji psychoak-
tywnych niesie za sobą poważne 
konsekwencje. Chęć znajdowania 
się pod wpływem narkotyku jest 
tak silna, że człowiek nie zwra-
ca uwagi  na to jakie przyniesie  
to skutki w przyszłości. 

Jak rozpoznać uzależnienie

Uzależnienie powsta-
je dopiero wtedy, gdy 
ktoś wcześniej często  
i dość długo zażywał substan-
cje psychoaktywne – jest to 
kolejny etap, w który wkracza 
osoba intensywnie używają-
ca narkotyków/dopalaczy. Aby 
mieć pewność czy ktoś nad-
używa substancji, czy jest już 
od nich uzależniony można 
skorzystać z systemu klasyfi-
kującego zaburzenia psychicz-
ne jakim jest DSM – IV (Dia-

gnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, wydanie czwar-
te).

Jakie są przyczyny uzależnień od 
narkotyków i dopalaczy?

Myślę, że ważną rzeczą przy mó-
wieniu o uzależnieniach od narko-
tyków i dopalaczy są ich przyczyny. 
Dorastanie jest bardzo trudnym 

Uzależnienie od  
narkotyków

W dzisiejszych czasach występuje wiele rodzajów i typów uzależnień. Ludzie mogą uza-
leżnić się praktycznie od wszystkiego: od zakupów, rzeczy, Internetu, telewizji, jedzenia. 

W trakcie ustaleń pojawiła się jednak również inna 
opcja zatrudnienia. 

Przepisy mówią…
 
Zgodnie z przepisami prawa za oso-

by niepełnosprawne zatrudnione na umowę  
o pracę pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów 
związanych z jego zatrudnieniem. Wielkość dofinan-
sowania kosztów zatrudnienia takiego pracownika 
zależy od stopnia jego niepełnosprawności. Ze wzglę-
dów finansowych opcja zatrudnienia osoby niepeł-
nosprawnej jest zatem korzystna. Przez cały czas, 
kiedy przychodziłam na praktyki czy pracowałam  
w ramach umowy zlecenia, nie ujawniałam jednak 
faktu, że jestem osobą niepełnosprawną. Nie chcia-
łam stracić szansy na jakiekolwiek zatrudnienie czy 
choćby staż w tym laboratorium, w pewnym mo-
mencie postanowiłam jednak zaryzykować i wyjawić 
prawdę. Choruję na epilepsję i astmę oskrzelową tak-
że praca w chemii stanowi dla mnie wiele potencjal-
nych zagrożeń – od pogorszenia stanu zdrowia, aż po 
wypadki podczas pracy. Przyjmuję na stałe leki, ale 
nigdy nie wiadomo, czy nie dostanę ataku padaczki  
w trakcie pracy ze stężonymi kwasami. Osoba taka jak 
ja na stanowisku laboranta może stwarzać wokół sie-
bie niebezpieczeństwo. Ku mojemu zdziwieniu pra-
codawca postanowił dać mi jednak szansę. Zamiast 
przyjąć na staż z Urzędu Pracy – zatrudnił mnie na 
umowę o pracę. Dodatkowo skorzystaliśmy z dofinan-
sowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na doposażenie stanowiska pra-
cy dla nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej za-
rejestrowanej w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobot-
na. Pomogło ono zakupić nowy sprzęt, który stanowi 
moje stanowisko pracy.

Na umowę o pracę jestem zatrudniona od sierpnia 
2015 roku i dzięki temu, że firma skorzystała z dodat-
kowego dofinansowania na doposażenie stanowiska 
pracy, ma obowiązek zatrudniać mnie przez okres co 
najmniej 3 lat. Opłacało się zaryzykować, gdyż przez 
ten czas mogę zdobywać doświadczenie otwierają-
ce mi drzwi na nowe możliwości, bez obawy o swoją 
przyszłość. Nie dość, że udało mi się zacząć pracować 
w zawodzie, czym może pochwalić się niewiele osób,  
z którymi równocześnie kończyłam studia, to moja 
praca daje mi satysfakcję. Cieszę się, idąc rano do 
pracy, bo wiem, że czekają na mnie nowe wyzwania,  
a dodatkowo zachęca mnie do tego atmosfera  panują-
ca wśród pracowników oraz szefostwa. 

Podsumowując, jeśli jakiś student czy absolwent 
nadal waha się jak postąpić to zachęcam, aby nie 
bać się swojej niepełnosprawności. Nie oznacza 
ona bycia gorszym, wręcz przeciwnie – możemy 
być lepsi, bardziej efektywni i ambitni. Przy odrobi-
nie dobrych chęci jesteśmy w stanie wiele zdziałać  
i zrewolucjonizować rynek pracy. Wspólnie możemy 
pokazać jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, jednocze-
śnie w pełni korzystając z naszych praw. Uczmy się, 
szkólmy, pracujmy, a zrealizujemy wszystkie nasze 
cele i sięgniemy szczytu.

Antoni Naglik
pedagog, konsultant w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym (profilaktyka,  poradnic-
two z zakresu uzależnień) dla studentów i pracowników PŁ
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