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Dokładnie z tych samych powodów co osoby widzące. Praca dla osoby
niepełnosprawnej ma dodatkowo znaczenie terapeutyczne: daje jej poczucie własnej 
wartości i większej niezależności,  zwiększa szanse na kontakt z innymi ludźmi.

W broszurze wydanej w ramach realizowanego przez Polski Związek Niewidomych
projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie”
znajdują się wskazówki dla pracodawców. Dla osób niewidomych i słabowidzących 
udział w projekcie to szansa na zmianę dotychczasowego stylu życia, kompleksowa 
opieka specjalistyczna, kursy i szkolenia oraz aktywizacja zawodowa. To także szansana 
podniesienie samooceny i zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, któremu od 
lat podlegają. Szukamy pracodawców, którzy chcą mieć odpowiednio przygotowanego 
do pracy, kompetentnego pracownika i satysfakcję, że przyczynili się do zwiększenia 
zatrudnienia osób ze schorzeniami wzroku.

Problemy ze wzrokiem spowodowane są różnymi chorobami, np. dystrofią siatkówki, 
zespołem Marfana, zespołem Ushera. Skomplikowana nazwa jednostki chorobowej 
uwarunkowanej genetycznie nie musi być związana z uszkodzeniem wykluczającym 
aktywność zawodową. Jeśli osoby z uszkodzonym wzrokiem posiadają odpowiednie 
narzędzia i możliwości, jakość świadczonej przez nich pracy jest taka sama, jak osób
w pełni sprawnych.

Jeszcze do niedawna osoby z niepełnosprawnością wzroku wykonywały głównie
proste prace manualne. Dziś, dzięki rozpowszechnieniu komputerów, zmieniła się
sytuacja zawodowa bardzo wielu osób niewidomych. Uzyskały one dostęp do zawodów, 
które dawniej były dla nich niedostępne.

Pracują z powodzeniem m.in. jako informatycy, operatorzy baz danych, telemarketerzy 
czy pracownicy biurowi. Są kompetentnymi pracownikami również przy wykonywaniu 
prac fizycznych, w takich zawodach jak metalowcy czy introligatorzy.

Dlaczego osoby niewidome
i słabowidzące chcą pracować?
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Pracodawcy nie powinni obawiać się wprowadzenia osoby niewidomej lub
słabowidzącej do swojej firmy. Taki pracownik może być i zazwyczaj jest równie
dobrym pracownikiem jak osoba widząca. Pracodawcy osób niewidomych są
jednomyślni: zatrudniając ich, pozyskują personel mający często o wiele większą
motywację do pracy niż osoby w pełni sprawne. Obserwują również, że osoby
niewidome rzadziej niż osoby sprawne poszukują innej, nowej pracy. Zatrudniając
osoby niewidome przyjmuje się pracowników, którzy wiążą się z firmą na dłużej, co 
zdecydowanie wpływa na zmniejszenie kosztów szkoleń i przyuczania w przypadku 
zmieniającego się personelu.

Dodatkowo koszty szkolenia pracownika niewidomego mogą zostać
zrefundowane przez PFRON.

Ania, 42 lata, Zespół Marfana,
pracownik biurowy

Od czterech lat jestem pracownikiem biurowym. Obsługuję korespondencję elektroniczną, 
piszę pisma, prowadzę kalendarz spotkań. Jedyne czego potrzebuję do pracy to komputer
z oprogramowaniem udźwiękawiającym. Nigdy nie miałam problemów w kontaktach
międzyludzkich, a praca w środowisku osób widzących sprawia, że również oni inaczej niż 
do tej pory postrzegają osoby niewidome.



tym idzie – wydajność i przydatność dla firmy.

Podobnie jak problemy wzrokowe powodują różne ograniczenia, tak różne są też
możliwości uczynienia przyjaznym miejsca pracy osoby niewidomej, a jeszcze
inne - osoby słabowidzącej.

Najlepiej i najprościej jest porozmawiać z zatrudnianą osobą z uszkodzeniem narządu 
wzroku, na temat jej problemów oraz czynników, które mogą pomóc lub przeszkadzać 
w wykonywaniu pracy. Efektem będzie wspólne znalezienie optymalnych możliwości 
rozwiązania tych problemów przez przystosowanie stanowiska pracy.
W jednym przypadku będzie to np. usytuowanie miejsca pracy tyłem do okna, instalacja 
żaluzji w oknach – wyeliminuje się wówczas lub zmniejszy niekorzystny efekt olśnienia. 
W innym przypadku bardzo przydatne okaże się zamontowanie dodatkowego
oświetlenia.

Przy tworzeniu czy adaptacji stanowiska pracy, na którym wykorzystywany będzie
komputer, powinno się przede wszystkim brać pod uwagę zdanie zatrudnianej osoby 
niewidomej czy słabowidzącej. To ona najlepiej zna własne problemy wzrokowe
i powinna określić swoje potrzeby – tak, aby sprzęt był naprawdę przydatny i w pełni 
umożliwiał wykonywanie pracy.

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niewidomej może być sfinansowane w 
całości ze środków PFRON.

Gdzie leży przyczyna niskiego wskaźnika 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
narządu wzroku?

4 5

Przyczyn należy szukać zarówno po stronie samych niewidomych i słabowidzących,
jak i ewentualnych pracodawców, a także agencji rynku pracy.

Pracodawcy i agencje rynku pracy, pośredniczące w zatrudnianiu, zazwyczaj nie
posiadają wystarczającej wiedzy na temat możliwości osób niewidomych
i słabowidzących, a całkowity brak wzroku, lub też poważne jego uszkodzenie,
traktują jako barierę uniemożliwiającą wykonywanie jakiejkolwiek pracy.

Osoby niewidome i słabowidzące chcą, mogą
i potrafią wydajnie pracować!

Warto podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością wzroku, decydujące się na  podjęcie 
pracy zawodowej, nie mają większych problemów w wykonywaniu czynności i zadań 
życiowych ani zawodowych. Osoby całkowicie niewidome i te, u których resztki
widzenia są mało użyteczne, mają opanowane techniki bezwzrokowe, wykorzystujące 
dotyk, słuch oraz pomoce techniczne o charakterze kompensacyjnym. Są one
samodzielne, zarówno jeśli chodzi o orientację,  poruszanie się w przestrzeni, jak
i o dostęp czy przetwarzanie informacji. Swobodnie wykonują czynności życia
codziennego oraz te, potrzebne w pracy zawodowej. Osoby, u których widzenie jest
w większym stopniu użyteczne, mogą  opierać się jeszcze na tym zmyśle, wspomagając 
się, dla sprawnego funkcjonowania, pomocami optycznymi i technicznymi oraz
modyfikując otoczenie fizyczne np. przez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia
czy rozwiązań kolorystycznych.

Przystosowanie stanowiska pracy dla niewidomych i słabowidzących pracowników ma 
olbrzymi wpływ na ich samopoczucie, samodzielność, poczucie bezpieczeństwa, a co za 



Korzyści z zatrudniania osób
z uszkodzonym wzrokiem

6 7

Warto zapoznać się ze szczegółami  na jaką pomoc pracodawca może liczyć
w konkretnej sytuacji. Informację można znaleźć na przykład na stronach internetowych 
PFRON oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Zapraszamy także na naszą stronę www.pzn.org.pl

Maria, 58 lat, zespół Ushera,
tłumacz

Pracuję jako tłumacz języka angielskiego w prywatnej firmie. Skanuję teksty, korzystając
z programu udźwiękawiającego. Zazwyczaj pracuję zdalnie, ale w zakładzie pracy mam 
również dostosowane do moich potrzeb stanowisko.

Marek, 28 lat, barwnikowe zwyrodnienie
siatkówki, programista

Programowanie to moja pasja. Cieszę się, że mogę połączyć swoje hobby z pracą
zawodową. Na początku miałem pewne trudności, gdyż przejąłem stanowisko pracy po 
widzącym koledze i nie było ono zorganizowane w odpowiedni sposób. Kilka prostych
zabiegów pozwoliło mi na samodzielną i efektywną pracę.

Marcin, 35 lat, choroba Stargardta,
masażysta

Moja praca daje mi dużo satysfakcji. Wykonuję masaże relaksacyjne i masaże lecznicze
kręgosłupa. Problem wzrokowy nie przeszkadza mi w dobrym wykonywaniu moich
obowiązków, co potwierdzają korzystający z moich usług pacjenci.

dofinansowanie do wynagrodzenia
niepełnosprawnego pracownika

finansowanie części składek
na ubezpieczenie społeczne

zwrot kosztów na przystosowanie
stanowisk pracy oraz adaptację
pomieszczeń i urządzeń

zwrot kosztów zatrudnienia osób
pomagających niepełnosprawnemu
pracownikowi

zwrot kosztów szkolenia
niepełnosprawnych
pracowników

ulgi we wpłatach na PFRON



Różnorodność problemów ze wzrokiem

Brak ostrości widzenia - postrzegane 
przedmioty widziane są niewyraźnie, jak 
przez mgłę, występują zatem trudności
z czytaniem, zwłaszcza drobnego druku, 
a także z prawidłowym widzeniem dali.

Widzenie właściwe

Zawężenie pola widzenia -
- tzw. widzenie lunetowe. Osoba widzi 
jak przez dziurkę od klucza. Przy takim 
fragmentarycznym widzeniu może być 
zachowana ostrość widzenia (np. nie ma 
większych trudności z czytaniem), są 
natomiast problemy z poruszaniem się - 
- niezauważane mogą być różne
przeszkody znajdujące się z boku,
w pobliżu głowy lub na poziomie stóp 
(np. słupy, schody, krawężniki).
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Mroczki w polu centralnym -
- zaburzają, a nawet całkowicie znoszą 
ostrość widzenia - osoby takie nie będą 
widzieć szczegółów, występują zatem 
problemy z czytaniem, rozpoznawaniem 
twarzy itp., zdarza się, że w centrum
widzenia takich osób jest stała czarna
czy szara plama.

Mroczki rozsiane - widzenie jest
zmienne, może pojawić się zamglenie 
obrazu i utrata obwodowego pola
widzenia (co jest powodem trudności
w poruszaniu się i może przeszkadzać
w wykonywaniu różnych czynności).

Zaburzenia w rozróżnianiu kolorów - 
- nie są rozróżniane niektóre barwy,
zdarza się, że widzenie jest czarno-białe
z różnymi odcieniami szarości.

Omówione wyżej zaburzenia w funkcjonowaniu wzrokowym
mogą się nakładać.



Są pewne zasady, które warto poznać, by przystosować miejsce pracy dla osób
niewidomych i słabowidzących (tym bardziej, że nakłady na ten cel nie muszą być
bardzo wysokie, a koszt adaptacji stanowiska pracy i jego otoczenia może być
w znacznym stopniu zrefundowany). Poza tym, niektóre rozwiązania mogą okazać
się pomocne, przydatne i przyjazne także w przypadku pozostałych pracowników.

                                               Podstawowe zasady

Jak można przystosować miejsce pracy
dla pracowników niewidomych
i słabowidzących?

Przestrzeganie
stałości miejsca 
oraz modyfikacji 
środowiska
fizycznego

Stosowanie
odpowiedniego
oświetlenia

Stosowanie
powiększeń

Stosowanie 
kontrastów
i kolorystykiększpowi
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Nie można myśleć o osobach z dysfunkcją wzroku jako o jednolitej grupie społecznej
i przypisywać im jakichkolwiek uogólnionych cech. 

Chociażby ze względu na stopień widzenia jest to bardzo zróżnicowana populacja. 
Osoby całkowicie niewidome stanowią tylko około 5,5 procent ogólnej liczby członków 
Polskiego Związku Niewidomych (do PZN są przyjmowane osoby, które mają
orzeczony co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na stan 
narządu wzroku, traktowany na równi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy 
i dawną II grupą inwalidzką). Większość członków PZN to osoby, które w mniej lub 
bardziej użyteczny sposób korzystają jeszcze ze wzroku. Niektóre z nich mają jedynie 
poczucie światła, widzą więc tylko jaśniejsze i ciemniejsze miejsca bez wyraźnych
konturów obiektów. Inne  osoby widzą  zarysy konturów, ale nie dostrzegają
szczegółów. Jeszcze inne dostrzegają szczegóły, ale tylko z określonej, często bardzo 
bliskiej odległości. Są też takie osoby, które  widzą wyraźnie, ale tylko to co aktualnie 
znajdzie się w ich  polu widzenia, ograniczonym tak, jak gdyby patrzyły przez lunetę
(a więc w danym momencie nie widzą niczego, co znajduje się wokół „ich lunety”).

Andrzej, 58 lat, dystrofia siatkówki,
stroiciel fortepianów

Zaraz po rozpoczęciu pracy zorientowałem się, że same umiejętności stroiciela nie
wystarczą. Znakomita większość instrumentów wymaga jednoczesnej naprawy
mechanizmów, uzupełnienia lub wymiany elementów. (...) Fortepian traktuję jak
wymagającego zabiegu pacjenta –  muszę być lekarzem w wielu specjalnościach.



W przypadku osób z poważną dysfunkcją wzroku bardzo ważną sprawą jest eliminacja 
niebezpiecznych sytuacji oraz uczulenie współpracowników, by na szlakach
komunikacyjnych tych osób nie zmieniać bez ich wiedzy ustawienia przedmiotów
oraz przestrzegać  stałości miejsca (np. krzesła powinny być dosunięte do biurka czy 
stołu, szuflady i drzwi od szaf zamknięte). W przypadku drzwi wejściowych ważne jest, 
by były  zawsze zamknięte lub całkowicie otwarte (uchylone mogą być przyczyną
bolesnych uderzeń).

Na ciągach komunikacyjnych nie powinny znajdować się przedmioty niskie, wystające 
czy zwisające (np. donice z kwiatami, słupy, reklamy). Jeśli nie można takich przeszkód 
całkowicie wyeliminować, należy je odpowiednio zabezpieczyć, czy np. wyróżnić
z otoczenia stosując kontrastowy kolor (ważne dla osób słabowidzacych).

Na podłogach pomocne mogą się okazać oznaczenia szlaków komunikacyjnych
utworzone poprzez zastosowanie innego rodzaju faktury – ułatwia to orientację
osobom niewidomym. Wprowadzenie  innego koloru będzie także dodatkowym
ułatwieniem dla osób słabowidzących.

Schody, jeśli są śliskie, powinny być wyłożone antypoślizgową wykładziną lub na
krawędziach stopni należy przytwierdzić paski z gumy.   Bezpieczeństwo wzrasta
znacznie, gdy osoby z dysfunkcją wzroku mają świadomość istnienia różnicy poziomów. 
Słabowidzącym pomaga, gdy krawędź pierwszego i ostatniego stopnia, na powierzchni 
poziomej i pionowej, oznaczony jest kontrastowym kolorem (można pomalować go na 
żółto lub przykleić pasek w tym kolorze). Dla osób niewidomych natomiast pomocne 
jest zastosowanie na pierwszym i ostatnim schodku odmiennej faktury. Ważne jest
również, by poręcze przy schodach były wygodne, a ich kolor kontrastował ze ścianami.

Niebezpieczeństwo dla osób niewidomych i z dużymi problemami wzrokowymi mogą 
stanowić okna otwierające się na całej wysokości  do środka pomieszczenia. Znacznie 
lepszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie ich oknami uchylnymi.

Duże, przeszklone powierzchnie (drzwi, przepierzenia) mogą okazać się niebezpieczne 
(ponieważ niezauważalne) dla osób  słabowidzących. Jeśli nie można z nich
zrezygnować, należy na takiej „szklanej pułapce”, na wysokości oczu ( 1,4m – 1,7m)
nakleić lub namalować wyraźny element graficzny.

To w jaki sposób środowisko fizyczne zostanie zmodyfikowane pod względem potrzeb 
osób z dysfunkcją wzroku zależne jest nie tylko od chęci, ale i możliwości pracodawcy. 
Małe zmiany, jak usunięcie niebezpiecznych przedmiotów z ciągów komunikacyjnych, 
użycie kontrastowych kolorów przy organizacji stanowiska pracy, nie wymagają dużego 
nakładu środków. Te modyfikacje, które wiązałyby się z dużą reorganizacją przestrzeni 
można wykonać przy okazji ogólnego remontu, a ich brak nie uniemożliwia
wykonywania pracy osobie z problemem wzrokowym.

W przypadku osób słabowidzących sprawa oświetlenia jest bardzo indywidualna. Wiele 
osób potrzebuje większej ilości światła, by z pomocą wzroku móc wykonywać pewne 
czynności, ale są też takie, które mają światłowstręt i mocne oświetlenie stanowi dla 
nich dyskomfort. Zjawisko to nie zależy wyłącznie od zbyt rażącego światła, ale
związane może być także z tzw. olśnieniem. Mogą je powodować np. błyszczące blaty 
biurek, kafelki, lustra, lśniąca podłoga, błyszczące powierzchnie ścian (np. malowane 
farbą z połyskiem), monitory komputerowe, nieosłonięte żarówki w lampach i oprawach 
sufitowych, a także okna beż żaluzji czy firanek.

Oświetlenie ogólne i dodatkowe

Dla osób słabowidzących ważne jest takie rozwiązanie oświetlenia ogólnego, by światło 
było rozproszone i nie powodowało cieni. Dla tych osób, które wymagają dodatkowego 
doświetlenia miejsca pracy, najlepsze są przenośne lampy z ruchomym ramieniem
pozwalają regulować kierunek i natężenie światła w zależności od  potrzeb. Osobom, 
które  potrzebują  dużo światła powinno się zapewnić stanowisko pracy w miejscu
dobrze oświetlanym, także  światłem dziennym.

12 13

Odpowiednie oświetlenie

Przestrzeganie stałości miejsca
oraz modyfikacja środowiska fizycznego



Niektóre osoby słabowidzące mają problemy z adaptacją do zmiany oświetlenia
(np. przy przechodzeniu z dobrze oświetlonego korytarza na ciemne schody).
Rozwiązaniem tego problemu jest w miarę możliwości równomierne oświetlenie całego 
ciągu przejść w miejscu pracy i doświetlenie miejsc ciemnych.

Przykłady eliminacji lub zmniejszenia efektów olśnienia

  

Ważną rolę w przypadku osób słabowidzących odgrywa także zastosowanie
odpowiedniej kolorystyki i kontrastu. Zróżnicowanie kolorów, poprzez wyróżnienie
z tła pewnych elementów, może poprawić orientację i organizację pracy. Należy używać  
w tym celu jednolitych, jaskrawych barw (kolory pastelowe są słabo różnicowane przez 
osoby z niepełnosprawnością wzroku). Wyraźnie widoczne są nasycone czerwienie, 
żółcie, pomarańcze.

Właściwy kontrast kolorystyczny, ułatwiający funkcjonowanie osobom słabowidzącym, 
uzyskuje się zestawiając kolory tworzące wyraźne różnice zarówno jeśli chodzi o barwy 
(np. żółty zestawiony z czarnym lub ciemnoniebieskim) jak i ich nasycenie
(np. ciemnozielony obiekt na jasno seledynowym tle). Nie będzie tu dobrym
rozwiązaniem zestawianie kolorów z sąsiadujących części koła barw – np. żółtego
z pomarańczowym, czy fioletowego z niebieskim. 

Przykłady zastosowania kontrastów i kolorystyki: 

Stosowanie różnego rodzaju powiększeń (dodatkowo z zastosowaniem odpowiedniego 
oświetlenia, kolorów i kontrastów) może umożliwić pracę osobom słabowidzącym.

Przykłady stosowania powiększeń:

 

Takie wymuszone zachowanie porządku zdyscyplinuje również pozostałych
pracowników i znacznie przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Państwa firmy.

instalacja w oknach żaluzji, rolet (lub przynajmniej zawieszenie firanek),
zastosowanie matowego wykończenia podłóg i ścian (przynajmniej na ciągach
komunikacyjnych),
zapewnienie biurek, stołów o matowej powierzchni blatów (ew. matowych
podkładek na błyszczące blaty),
odpowiednie usytuowanie stanowiska w stosunku do okna, tak by możliwe było
siedzenie do niego tyłem lub bokiem (nigdy na wprost).

drzwi w kolorze kontrastowym w stosunku do ścian, a klamka w stosunku do koloru 
drzwi; jeśli kolor drzwi zbliżony jest do koloru ścian, to można je „wyróżnić” poprzez 
pomalowanie kontrastowym kolorem framug,
dobrze odróżniające się od tła poręcze przy schodach, listwy przy podłodze oraz 
listwy prowadzące przy ścianach (można łatwo je przemalować),
kontrastujące z tłem wyłączniki prądu, przyciski w windzie, kolorowe elementy
w łazience,
wyróżnienie stanowiska pracy np. poprzez naklejenie taśmy w kolorze kontrastowym  
na brzegu biurka (ew. na brzegu szuflady – nawet wysunięta będzie wtedy dobrze 
widoczna).

powiększone numery pokoi i inne napisy najlepiej umieszczone na poziomie wzroku,
do przekazywania informacji, np. na tablicach ogłoszeń pisanie dużymi, wyraźnymi, 
kontrastującymi z tłem literami (może to być czarna czcionka na białym,
matowym tle),
umożliwienie korzystania słabowidzącemu pracownikowi z dużego monitora lub 
powiększonego tekstu (o prostym kroju czcionki i wielkości np. 18 punktów),
zapisywanie różnych informacji grubym flamastrem i dużymi literami
(np. na teczkach, kopertach, segregatorach).
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Przykłady adaptacji otoczeniaDosunięte do biurek krzesła, zawsze pozamykane lub szeroko otwarte drzwi,
pozamykane szafy i szuflady będą sprawiały wrażenie powszechnie panującego ładu 
oraz wywrą pozytywny wpływ na odwiedzających firmę klientów i partnerów.

Brak przeszkód na ciągach komunikacyjnych ułatwi szybkie przemieszczanie się
wszystkich pracowników, a wyraźne oznaczenia umożliwią osobom z zewnątrz
poruszanie się po firmie bez konieczności pytania o drogę i odrywania od pracy
zatrudnionych tam ludzi.

Wyraźnie oznaczone progi i duże szklane powierzchnie, schody wyłożone
antypoślizgową wykładziną i dobrze oświetlone zakamarki zwiększą bezpieczeństwo 
wszystkich pracowników, a także osób przychodzących z zewnątrz.

Żywe, nasycone i kontrastujące barwy przyczynią się do powstania pogodniejszej
atmosfery, a dobre tj. rozproszone i nie rażące oświetlenie zmniejszy poczucie
znużenia całego personelu.

1. Równomierne oświetlenie.

2. Regulowane żaluzje.

3. Lampa jarzeniowo-żarowa.

4. Komputer z odpowiednim oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.

5. Drukarka/skaner.

6. Matowy blat biurka.

7. Oznaczenie krawędzi taśmą w kontrastującym kolorze.

8. Mówiący zegar z dużymi cyframi.

9. Szuflada na pomoce: magnetofon, lupy, ramkę do pisania, ramki do podpisów, itp.

10. Powiększalnik telewizyjny.

11. Telefon z dużymi cyframi.

12. Podłoga kontrastująca z meblami.
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Przykłady adaptacji otoczenia

1. Równomierne bezcieniowe oświetlenie.

2. Jasne matowe ściany.

3. Listwy przypodłogowe pomalowane na kolor kontrastujący z kolorem podłogi i ścian

4. Kontrastująca taśma na poziomej i pionowej krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia.

5. Fragment podłogi o kontrastującym kolorze i odmiennej fakturze informujący o schodach.

6. Duża kontrastująca z kolorem ściany cyfra oznaczająca numer piętra.

7. Poręcze kontrastujące z kolorem ściany, dla bezpieczeństwa wyprowadzone dalej niż schody.

8. Matowa, przeciwpoślizgowa powierzchnia stopni.

1. Równomierne bezcieniowe oświetlenie jarzeniowe z matową kratką dla rozpraszania światła.

2. Matowe podłogi.

3. Matowe jasne ściany.

4. Chodnik biegnący środkiem korytarza, o kontrastującym kolorze i fakturze.

5. Listwy przypodłogowe w kolorze kontrastującym z kolorem podłogi i ścian.

6. Drzwi w kolorze kontrastującym z kolorem ścian i podłogi.

7. Klamki kontrastujące z kolorem drzwi.

8. Znaki z powiększonymi literami w kolorze kontrastującym z kolorem tła, umieszczone na poziomie oczu.
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to organizacja osób niewidomych i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie ich potrzeb. 
To skuteczny, kompetentny i niezależny finansowo rzecznik spraw tego środowiska.

PZN został powołany do życia w 1951 roku. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim
i organizacją samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.
Jako organizacja zrzesza ponad 62000 osób - dorosłych i dzieci - niepełnosprawnych
z powodu dysfunkcji wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, a jej członkowie to:

Jesteśmy organizacją kompetentną, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogą
osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne
i zawodowe. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do 
nowych warunków życia na terenie całego kraju. Udzielamy porad i informacji.
Zapewniamy odnalezienie sensu życia poprzez wsparcie psychologiczne w procesie 
rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy 
standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy 
ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko i jesteśmy 
jego rzecznikiem. PZN jest członkiem międzynarodowych organizacji: Światowej Unii 
Niewidomych (WBU) i Europejskiej Unii Niewidomych (EBU).

Cele działalności PZN:

Polski Związek Niewidomych

osoby niewidome (osoby, które urodziły się niewidome lub straciły wzrok przed 
ukończeniem 5 roku życia),
osoby ociemniałe (utraciły wzrok w wyniku wypadków i schorzeń po 5 roku życia),
osoby słabowidzące (te, które tracą wzrok w przebiegu różnych schorzeń).

objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą wzrok,
nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania różnych
czynności technikami pozawzrokowymi, 
przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie w aktywny nurt 
życia społeczno-zawodowego.
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Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami:

Polski Związek Niewidomych
00-216 Warszawa, ul.  Konwiktorska 9

tel.: 22 635 52 84
rehabilitacja@pzn.org.pl

www.pzn.org.pl


