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ZAWODY WSKAZANE I NIEWSKAZANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM, CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA 

PSYCHICZNE ORAZ  EPILEPSJĘ 

 

 Doradztwo zawodowe dla  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

z problemami zdrowotnymi i  różnego rodzaju niepełnosprawnościami, powinno skupiać się 

nie tyle na wskazywaniu uczniowi przeciwwskazań zdrowotnych, ile na wskazywaniu mu 

zawodów,  które może  zdobyć i możliwych rodzajów aktywności zawodowej.  

 

Uwagi, dopuszczalne prace. Ogólne przeciwwskazania do pracy. 

Niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia 

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim, 

metodą długotrwałego przyuczenia 

przeprowadzonego treningowo, mogą 

nauczyć się podstawowych czynności 

życiowych, a także poprzez specjalny 

system szkolenia przyuczyć się do zawodu. 

W pracy zawodowej dopuszczalne są:   

• prace niewymagające ciągłego 
napięcia nerwowego (np. szycie, 
pakowanie, gotowanie),  

• proste prace powtarzalne 
(montowanie nieskomplikowanych 
elementów, krawiectwo – szycie, 
gotowanie), cukiernictwo, lakiernik 
samochodowy),  

• prace, które można wykonać bez lub 
z krótkim przyuczeniem (portier, 
szatniarz, dozorca, sprzątaczka),  

•  prace, w których jest możliwość 
konsultowania się i odpowiedzialność 
nie spoczywa tylko na jednej osobie,  

• prace jedno- lub dwuzmianowe 
dzienne,  

• prace niewymagające stosowania 
ochron osobistych, utrudniających 
poruszanie się lub upośledzających 
odbiór informacji.  

 

• praca w stałym stresie (gdy procesy 
decyzyjne przekraczają 60% czasu 
pracy) 

• prace szczególnie skomplikowane lub 
wymagające nauki (wymagające 
długotrwałego i skomplikowanego 
przygotowania zawodowego, 
określonych umiejętności)  

• prace samodzielne. 
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Dostosowanie stanowiska pracy  

w różnych zawodach: może polegać na 

odpowiednim wyborze zadań i czynności 

zawodowych możliwych do wykonania 

przez osobę niepełnosprawną w lekkim 

stopniu.  

 

Uwagi, dopuszczalne prace. Ogólne przeciwwskazania do pracy. 

Choroby psychiczne (np. psychozy, depresje, uszkodzenia mózgu, urazy czaszki, 

zaburzenia w ukrwieniu mózgu). 

• zaburzenia psychotyczne 

• zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia  

• utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia  

• zespoły otępienie  

W/w zaburzenia mogą nieść określone ograniczenia w sferze aktywności zawodowej.  

W ustaleniu ewentualnych przeciwwskazań do pracy w określonych zawodach należy wziąć 

pod uwagę: trudności w procesach orientacyjnych – ocenie sytuacji występujących 

w przebiegu pracy, radzenie sobie w podejmowaniu decyzji a przede wszystkim normalnym 

funkcjonowaniu i zachowaniu się w sytuacjach pracy. W doradztwie wymagane jest tu 

indywidualne podejście (rodzaj choroby, nasilenie objawów, przebieg leczenia itd.). 

Choroby te charakteryzują się zaburzeniami 

pamięci i koncentracji uwagi. Największe 

trudności ze znalezieniem pracy mają osoby, 

u których występują duże defekty sfery 

emocjonalnej w zakresie inicjatywy, 

z urojeniami i halucynacjami, z brakiem 

zdolności do kontaktu z otoczeniem 

i brakiem wytrwałości w pracy. W większości 

przypadków chorzy psychicznie winni być 

zatrudnieni w zakładach pracy chronionej 

gdzie mają zapewnioną opiekę medyczną.  

W pracy zawodowej dopuszczalne są:   

• prace niewymagające ciągłego 
napięcia nerwowego (np. szycie, 
pakowanie, gotowanie, kasjerka w 

Ogólne przeciwwskazania do pracy:  

• praca w stałym stresie - praca 
przebiegająca w napięciu nerwowym  

• ciężka praca fizyczna,  

• prace na wysokości, 

• przy niebezpiecznych maszynach  
w ruchu,  

• w kontakcie ze środkami 
neurotoksycznymi,  

• odpowiedzialna. 
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kinie, ogrodnik, florystyka,  
wizażystka, architekt wnętrz),   

• prace jedno - lub dwuzmianowe 
dzienne,  

• prace niewymagające stosowania 
ochron osobistych, utrudniających 
poruszanie się lub upośledzających 
odbiór informacji. 

Dostosowanie stanowiska pracy w 

różnych zawodach:  może polegać na 

odpowiednim organizacji zadań i czynności 

zawodowych nie wymagających pracy 

w stałym stresie.  

W okresie remisji praca i czynności 

zawodowe możliwe bez specjalnego 

dostosowania wykonywania przez chorego 

psychicznie. 

 

Uwagi, dopuszczalne prace. Ogólne przeciwwskazania do pracy. 

Epilepsja (padaczka) 

Zawód powinien być tak dobrany, aby w przypadku wystąpienia ataku nie doszło do 

zagrożenia zdrowia lub życia chorego lub innych osób. W ciężkich przypadkach konieczna 

jest praca w warunkach chronionych.  

Przykładowe zawody dopuszczalne: bibliotekarz, ekonomista, fotograf, koszykarz, 

krawiec, ogrodnik itd. 

W pracy zawodowej dopuszczalne są:   

• prace w pozycji siedzącej 
niewymuszonej (np. architekt 
wnętrz), 

• prace w obecności innych ludzi,  

• prace bez narażenia na maszyny w 
ruchu (np. pracownik biurowy, monter 
drobnych elementów, programista, 
projektant mody, dziennikarz 
radiowy, specjalista ds. rekrutacji),  

• praca jedno - lub dwuzmianowa 
dzienna.  

 

Przeciwwskazaniem są:  

• zawody przemysłowe,  

• wymagające obsługi maszyn 
 i urządzeń będących w ruchu,  

• prowadzenia pojazdów,  

• pracy na wysokościach,  

• szybkiego tempa działań,  

• praca przy maszynach pod wysokim 
napięciem elektrycznym, ponadto 
wszędzie tam, gdzie występuje 
ryzyko porażenia prądem,  

• praca samodzielna w porze nocnej 

• ekspozycji na promieniowanie,  

• czynniki toksyczne, hałas, 
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Dostosowanie stanowiska pracy 

w przypadku epilepsji możliwe jest np. 

poprzez: specjalne fotele umożliwiające 

czynności zawodowe np. montaż, szycie 

ręczne - chory może wykonywać wówczas 

tego rodzaju pracę.  

• przy nagłych zmianach temperatury.  
 

 

Opracowały:  

Dagmara Marut i Bogumiła Sankowska - doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Tczewie 

 

 

 


