
Zatrudnianie osób niesłyszących  
i niedosłyszących wiąże się z wieloma 

korzyściami, ale też pewnymi obowiązkami. Gąszcz 
przepisów prawnych sprawia, że pracodawcy oba-
wiają się zaoferować pracę ludziom niepełnospraw-
nym. Myślą, że będzie to „inwestycja” zupełnie nie-
opłacalna dla ich firmy. Obawy te wynikają zarówno 
z niewiedzy, jak i niskiej świadomości społecznej na 
temat współpracy z osobami z wadami słuchu. Są 
jednak pracodawcy, którzy w swoich firmach potra-
fili znaleźć miejsce dla osób z niepełnosprawnością 
słuchową. Jednym z nich jest Dariusz Kunikowski – 
współwłaściciel szczecińskiej restauracji „Zamkowa”.

– Dlaczego wśród pracodawców panuje pewnego 
rodzaju strach przed zatrudnianiem osób niesłyszących 
lub niedosłyszących?

– Większość pracodawców nie chce sobie utrudniać ży-
cia. Dla nas osoba niesłysząca jest osobą w pełni sprawną, 
bowiem jej zdolności manualne nie różnią się niczym od 
innych pracowników, a często są lepsze. 

– Jakie korzyści przysługują pracodawcy z racji za-
trudniania osoby niepełnosprawnej?

– Z punktu widzenia pracodawcy taki pracownik jest 
„tańszy”, gdyż do jego wynagrodzenia można otrzymać 
dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Wysokość tych dopłat zależy od stopnia 
niepełnosprawności danego pracownika. Nowelizacja ze 
stycznia b.r. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych dopłaty te znacznie zmniejszyła, lecz nadal są 
one dla pracodawcy bardzo istotną kwestią. Nie korzysta-

my z innych możliwych form pomocy państwowej, takich 
jak zwrot kosztów za szkolenie pracownika niepełno-
sprawnego czy zwrot kosztów przystosowania i wyposa-
żenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, bo 
nie odczuwamy takiej potrzeby. Wada słuchu nie jest pro-
blemem i nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych 
obowiązków.

– Zatrudnianie osób z wadą słuchu to korzyści, jak  
i obowiązki. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

– Zatrudnianie osób niepeł-
nosprawnych to również 
obowiązki dla praco-
dawcy. Taka osoba, po 
przedłożeniu odpowied-
niego zaświadczenia 
lekarskiego powinna być 
zatrudniona w 7-godzinnym 
wymiarze czasu pracy. Przysłu-
guje jej prawo do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego.

– W pracy istotna jest wzajemna komuni-
kacja. Jak wygląda porozumiewanie się osób 
niesłyszących z innymi pracownikami?

– Komunikacja zależy od codziennych re-
lacji międzyludzkich. Wszyscy nasi pracownicy 
byli przygotowani i świadomi, że w ich zespole bę-
dzie osoba niesłysząca lub niedosłysząca. Do pew-
nych zachowań, jak zwracanie się do takiej osoby twarzą  
w twarz, czy mówienie do niej wolno i wyraźnie trzeba się 
po prostu przyzwyczaić. To trochę trwa, nie uda się tego 
zrobić z dnia na dzień, ale wszystkiego można się nauczyć. 
Tym bardziej, że technologia aparatów słuchowych, in-

nych nośników informacyjnych, które można zamontować 
na stanowiskach pracy poszła na tyle do przodu, że wspo-
maga zatrudnianie osób z wadami słuchu. 

– Jak praca zmieniła Pańskich niesłyszących i niedo-
słyszących podwładnych?

– Cieszy mnie fakt, że osoby niepełnosprawne słucho-
wo, które u nas pracują, same się przekonały, że mogą być 
traktowane na równi z innymi, sprawnymi pracownikami. 
Wymagania w stosunku do nich niczym nie różnią od wy-
magań stawianych ich pełnosprawnym współpracowni-

kom. Praca zmieniła ich postrzeganie samych siebie.

Więcej o korzyściach płynących  
z zatrudnienia osób niesłyszących 

i niedosłyszących oraz współ-
pracy z pracownikami z wadą 

słuchu można dowiedzieć 
się podczas dyżurów radcy 
prawnego i doradcy za-
wodowego, jak również  
z publikacji, spotkań oraz 
innych działań realizowa-

nych w ramach projektu 
„Przełam Barierę Dźwięku 

– kampania informacyjno-pro-
mocyjna na rzecz zatrudnienia 

skierowana do pracodawców oraz osób 
niesłyszących i niedosłyszących”. 

www.pracujbezbarier.pl 
Czasem warto złamać stereotypy!

Nie słyszą, ale świetnie pracują!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


