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Scenariusz powstał w trakcie spotkania projektowego, które odbywało się w Kremnicy w 

ramach działań projektowych projektu „Lepsze wsparcie, lepszy wybór” realizowanego z 

programu Erasmus+.  

Partnerzy projektu:  

● Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim, Bratislava - Slovakia 

● Zakladna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu,  

Kremnica - Slovakia 

● Zavod za gluhe in naglusne Ljubljana - Slovenia 

● Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza 

Korczaka,Kraków - Poland 

Ujednolicona wersja angielskojęzyczna scenariusza została przetłumaczona na język polski i  

jest podstawą video przewodnika „Migaj dalej w Europie”,realizowanego w polskim języku 

migowym. Partnerzy przygotowali przewodnik w narodowych językach migowych. 

Linki do przewodników “Migaj dalej w Europie” w językach migowych poszczególnych 

partnerów: 

“Migaj dalej w Europie”- przewodnik w polskim języku migowym 

“Migaj dalej w Europie”- przewodnik w słowackim języku migowym 

“Migaj dalej w Europie”- przewodnik w słoweńskim języku migowym 

 

Scenariusz został opracowany przez partnerów projektu “Lepsze wsparcie, lepszy wybór”: 

Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim, Bratislava, Słowacja; Zakladna 

skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu,  Kremnica, Słowacja, 

Zavod za gluhe in naglusne Ljubljana,Slovenia, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, Kraków, Polska na licencji Creative Commons Licence 

(CC BY-NC-SA 4.0) w trakcie trwania projektu ( 05.09.2016 - 04.09.2018). 

 

Poniższa publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja Europejska oraz 

Agencja Narodowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji  

w niej zawartych. 

 

  

http://www.soswgrochowa.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=151
https://www.youtube.com/watch?v=PnyS8f5ygiM&feature=youtu.be
https://youtu.be/T4eNnrZrn2U
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

 „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+”   

 

Wprowadzenie 

● Świat jest otwarty dla Ciebie 

● Możesz podróżować, uczyć się, pracować za granicą 

● Jesteś osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą? Nie przejmuj się. To nie ma znaczenia. 

Możesz "Migać dalej w Europie" .. 

● Zobacz filmy, które dla Ciebie przygotowaliśmy 

o Dowiesz się, jak szukać pracy za pomocą Internetu 

o Uzyskasz informacje, jak przygotować i jak korzystać z Europass CV 

o Otrzymasz informacje, jakie dokumenty należy przygotować przed wyjazdem 

o Przekonasz się, jakie są (mogą pojawić się problemy) zagrożenia związane z 

wyjazdem za granicę i jak ich unikać 
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Odcinek 1 - Gdzie i jak szukać pracy? 

 

• Chcesz pracować za granicą? 

• Jeżeli szukasz pracy za granicą możesz skorzystać z 2 możliwości: 

1. Pomocy agencji pracy 

2. Szukać pracy samodzielnie / na własna rękę 

 

1. Pomoc agencji pracy 

• W twoim kraju jest wiele instytucji, które mogą pomóc Ci znaleźć pracę za granicą. 

• Ważne jest, aby zweryfikować wiarygodność agencji (ile lat jest na rynku, czy posiada 

właściwe referencje). Te agencje pracy można również znaleźć w Twoim mieście lub w 

Internecie. 

Wykaz agencji uprawnionych do świadczenia usług znajdziesz pod adresem: 
www.kraz.praca.gov.pl 
 

2. Szukanie pracy na własną rękę 

Masz kilka możliwości: 

• Możesz poprosić o pomoc znajomych, którzy już pracują za granicą. Może nie znajdą ci 

pracy, ale mogą ci przekazać ważne informacje. Informacje o wakatach (miejscach, gdzie 

poszukują pracowników) za granicą możesz również uzyskać w  lokalnym urzędzie pracy. 

• Najprostszym sposobem na znalezienie pracy za granicą jest internet. Istnieje wiele 

prywatnych stron z ofertami pracy. 

o Na przykład:  

♣ http://www.praca-za-granica.pl/ 

♣ https://www.jobs.pl/praca-za-granica 

♣ http://praca.gratka.pl/zagranica/ 

♣ https://www.pracuj.pl/praca/zagranica 

♣ https://www.jober.pl/zagranica/ 

• W UE istnieje sieć EURES (https://eures.praca.gov.pl/), która dysponuje bazą danych o 

wakatach w całej UE. Oprócz ofert pracy można również znaleźć informacje na temat 

warunków życia i pracy w krajach UE / EOG, informacje o sytuacjach na poszczególnych 

rynkach pracy, procedury rejestracji, kwestie podatków, sprawy socjalne i opiekę zdrowotną. 

http://www.kraz.praca.gov.pl/
http://www.praca-za-granica.pl/
https://www.jobs.pl/praca-za-granica
http://praca.gratka.pl/zagranica/
https://www.pracuj.pl/praca/zagranica
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(Komentarz: teraz powinno być krótkie wideo instruktażowe, jak znaleźć pracę za granicą na 

stronie https://eures.praca.gov.pl/) 

o Otwórz https://eures.praca.gov.pl/ 

o Możesz łatwo znaleźć pracę, wchodząc na stanowisko pracy i kraj, w którym chcesz 

pracować. (wideo jest kontynuowane po wyszukaniu określonej pracy) 

o Jeśli chcesz znaleźć odpowiednie stanowisko pracy, które uwzględnia wszystkie twoje 

kwalifikacje i zainteresowania, zarejestruj się. (kontynuacja wideo przy rejestracji) 

Rejestracja: 

Poszukiwanie pracy w UE poprzez portal EURES: 

1. Wejdź na stronę www.europa.eu.int/eures lub 

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/jobseekers-dashboard.  Aby wybrać język polski kliknij 

„pl”. 

2. W dziale „Osoby poszukujące pracy” kliknij opcję „Znajdź pracę”. 

3. W puste okienko wpisz nazwę zawodu np. kucharz. W rubryce poniżej możesz dodać np. 

słowo „restauracja” lub „hotel”, wtedy pokażesz w jakim miejscu szukasz pracy. 

5. Dodatkowo wybierz rodzaj umowy o pracę np. pełny etat (zakładki po lewej stronie) w 

zakładce Flaga EURESS zaznacz opcję z flagą (są to miejsca sprawdzone przez organizację) 

6. Wybierz kraj, w którym chcesz pracować. 

7. Wybierz twój poziom wykształcenia (który możesz potwierdzić świadectwem, dyplomem). 

8. Można również zaznaczysz swoje doświadczenie, ale jeśli go nie masz to nic nie zaznaczaj 

9. Kliknij „Szukaj”. Zostaną wyświetlone oferty pracy, które spełniają określone przez Ciebie 

warunki. 

10. Jeśli zainteresuje cię jakaś oferta pracy kliknij przycisk „Rozwiń” tam znajdziesz dokładny 

opis wymagań. Jeśli chcesz zgłosić chęć podjęcia tej pracy napisz odpowiedz klikają na adres 

mailowy pracodawcy i dołącz swoje CV.  

 

 

  

http://www.europa.eu.int/eures
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/jobseekers-dashboard
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Umieszczanie CV w bazie poszukujących pracy w UE na portalu EURES 

1. Wejdź na stronę ec.europa.eu/eures  

By wybrać język polski, kliknij „pl”. 

2. W dziale „Osoby poszukujące pracy” kliknij „Moje CV” 

3. Następnie dokonaj „bezpłatnej rejestracji” - uzupełnij formularz. Postępuj krok po kroku 

zgodnie ze wskazówkami. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. 
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Odcinek 2 - Jak przygotować i jak korzystać z EuropassCV 

Europass CV to profesjonalny dokument, który umożliwi ci  znalezienie pracy na ternie 

państw Unii Europejskiego.  Każdy Europass CV powinien zawierać: 

● dane osobowe: imię nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania itp. 

● preferowane miejsca zatrudnienia (charakter pracy) 

● doświadczenie zawodowe 

● wykształcenie i odbyte szklenia 

● umiejętności i kompetencje 

● znajomość języków obcych 

● informacje dodatkowe 

 

Jak przygotować swój Europass CV – masz dwie możliwości: 

 

1. Wejdź na stronę www.europass.cedefop.eu, gdybyś miał problemy z wejściem na tą 

stronę to wpisz w wyszukiwarkę googl słowo „EUROPASS CV” . Na stronie zobaczysz nazwę 

Curriculum Vitae i 4 zakładki wejdź w „Formularz i wskazówki” . Wyświetlą się formularze w 

różnych językach – wybierz język polski. Wejdź w CV Wskazówki i zapisz ten dokument na 

swoim komputerze, tam znajduje się opis jak dokładnie wypełnić takie CV i co będzie 

potrzebne. Następnie wróć na tą samą stronę i pobierz CV – Formularz. Następnie spokojnie 

kolejno wypełniaj formularz, gdyby pojawiły się trudności poproś o pomoc np. doradcą 

zawodowego. Kiedy już będziecie wiedzieć jak wypełnić ten formularz wydrukuj go a 

następnie z jego pomocą wypełnij formularz online. 

2. Drugi sposób to wypełnienie formularza online. Po wejściu na stronę 

www.europass.cedefop.eu wybierz zakładkę „Wypełnij swoje CV (+list motywacyjny)online” i 

wypełnij kolejno rubryki zgodnie z instrukcją Dla ułatwienia obok każdej rubryki można 

wyświetlić objaśnienia, które tłumaczą co w danym miejscu trzeba wpisać. Mogą się tam 

jednak pojawić nieznane wam słowa, które utrudnią wypełnienie CV więc polecamy raczej 

pierwszy sposób wypełnienia CV. 

 

Do tak przygotowanego CV możesz dołączyć inne dokumenty Europassu. Sprawami 

związanymi z dokumentami Europass zajmuje się Krajowe Centrum Europass w Polsce. 

Adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

http://www.europass.cedefop.eu/
http://www.europass.cedefop.eu/
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          Krajowe Centrum EUROPASS 

         ul. Mokotowska 43 

      00-551 Warszawa 

     tel: 022 46 -32-510 

    mail: europass@frse.org.pl 

Możesz tam uzyskać pomoc w sprawie dokumentacji Europass. 

 

O czym trzeba pamiętać przygotowując swoje CV: 

● należy dostosować swoje CV do stanowiska o które się ubiegasz 

● wypisać tylko rzeczy ważne 

● pisz jasno i zwięźle (krótko ale na temat) 

● zachowaj strukturę formularza 

● zadbaj o techniczny wygląd Twojego CV: układ, czcionka, ortografia 

● po wypełnieniu druku sprawdź jeszcze raz wpisane informacje. 

  

mailto:europass@frse.org.pl
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Odcinek 3 - Dokumenty 

WPROWADZENIE 

Teraz chcielibyśmy powiedzieć, jakie dokumenty należy zabrać ze sobą, gdy planujesz podjąć 

pracę za granicą 

DOKUMENTY 

1. Weź paszport lub dowód osobisty. W krajach UE potrzebny jest tylko krajowy dowód 

tożsamości. 

2. Aby wjechać do niektórych krajów potrzebujesz wizę. Wizę musisz wyrobić przed 

wyjazdem w ambasadzie kraju, do którego się udajesz lub kupić przy wjeździe do kraju. 

Każdy kraj ma inne warunki. Informacje na temat wiz możesz znaleźć na stronie Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych: https://polakzagranica.msz.gov.pl/ 

3. Jeśli chcesz pozostać w UE dłużej niż 3 miesiące, musisz mieć tymczasowy lub stały pobyt. 

4. Nie potrzebujesz pozwolenia na pracę w UE, z wyjątkiem Chorwacji. Jeśli planujesz wyjazd 

do kraju spoza UE do sprawdź na stronie MSZ czy potrzebujesz zezwolenia na pracę: 

http://www.msz.gov.pl/ 

5. Wyciąg z rejestru karnego, który potwierdza, że nie miałeś konfliktu z prawem i jesteś 

osoba niekaraną (ponieważ niektóre organizacje mogą wymagać tego dokumentu do 

wykonania pracy). 

6. Kiedy już pracujesz za granicą, zadbaj swoją umowę o pracę. Umowa o pracę musi 

zawierać: warunki pracy, nazwę stanowiska i zadania zawodowe, adres wykonywania pracy, 

wysokość wypłaconego wynagrodzenia, sposób wypłaty wynagrodzenia, opłacenie 

obowiązkowych składek, długość zatrudnienia itp. Podpisuj umowę o pracę tylko w języku, 

który rozumiesz. 

7. Możesz potrzebować świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Potwierdzają 

one twoje doświadczenie zawodowe. Jednak dokumenty te muszą być przetłumaczone na 

język kraju, do którego podróżujesz oraz poświadczone przez notariusza. 

8. Oryginały dyplomów i certyfikatów zawodowych, które poświadczają twoje kwalifikacje 

zawodowe. Dokumenty te należy również przetłumaczyć na język kraju, do którego 

podróżujesz i poświadczyć przez notariusza. 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/
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9. W UE obywatele mają prawo wykonywać swój zawód w każdym państwie. Ale każdy kraj 

nadal ma swoje własne przepisy. UE dzieli zawody na dwie grupy: zawody regulowane i 

nieuregulowane. Zawód regulowany to zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko 

po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu). Jeżeli 

chcesz wykonywać zawód regulowany, musisz ubiegać się o oficjalne uznanie swoich 

kwalifikacji zawodowych (wykształcenie i doświadczenie zawodowe) w kraju przyjmującym. 

Możesz wykonywać nieuregulowane zawody bez kwalifikacji  To, czy twój zawód jest 

regulowany w kraju, do którego chcesz wyjechać, można znaleźć w bazie danych zawodów 

regulowanych na stronie www.europa.eu (wideo). 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-

professions/index_pl.htm 

 

Jeśli twój zawód jest regulowany, musisz ubiegać się o uznanie kwalifikacji w kraju, do 

którego chcesz się udać. Listę organizacji, w których można zasięgnąć porady na temat 

wniosku i dokumentów, które należy do niego dołączyć, można znaleźć na stronie 

www.europa.eu (wideo) 

10. Jeśli chcesz korzystać z prawa jazdy, zabierz je ze sobą. W UE wystarczy twoje prawo 

jazdy. Ale jeśli podróżujesz poza UE, musisz mieć międzynarodowe prawo jazdy. Możesz 

ubiegać się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy w miejscu, w którym wydano Ci 

krajowe prawo jazdy. 

 

 

INNE RZECZY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ: 

 

• Należy poinformować wszystkie odpowiednie instytucje (m. in. banki, biura, pocztę) o 

wyjeździe za granicę. Musisz poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Daj swojej rodzinie i przyjaciołom dokładne dane, gdzie będziesz przebywał zagranicą 

(kontakt) 

• Zabierz ze sobą wystarczającą ilość pieniędzy na pierwszy miesiąc utrzymania w kraju 

docelowym i wystarczającą sumę pieniędzy, która pozwoli Ci na powrót do domu. 

• Spróbuj zarezerwować zakwaterowanie przed wyjazdem do kraju docelowego. Zarezerwuj 

pokój w hotelu. Bądź przygotowany, aby wpłacić depozyt za kilka miesięcy z góry. 

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_pl.htm
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• Zarezerwuj bilet na autobus lub samolot z wyprzedzeniem. 
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Odcinek 4 - Zagrożenia i dobre rady 

 

Wprowadzenie 

• Podróżując za granicę musisz zdawać sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw. 

• Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak chronić się przed tymi niebezpieczeństwami. 

 

1. Problemy z agentem pracy 

• pośrednik pracy lub firma, która pomogła ci znaleźć pracę, nie może domagać się o 

pieniądze za znalezienie pracy i nie może odebrać ci paszportu. 

• Pamiętaj, że pośrednik musi podpisać z Tobą pisemną umowę. Jeśli ktoś zatrzymał twoje 

dokumenty i nie chce Ci ich zwrócić, to powiadom urząd konsularny i policję. 

2. Problemy z pracodawcą 

Podpisz umowę o pracę z pracodawcą. Umowa musi zawierać: 

• imię i nazwisko pracodawcy, jego adres; 

• okres zatrudnienia; 

• rodzaj i warunki pracy, czynności zawodowe; 

• wysokość wynagrodzenia oraz świadczenia społeczne danej osoby; 

Pracodawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wynagrodzenia. Jeśli nie 

otrzymasz wynagrodzenia w określonym czasie, poinformuj o tym policję i konsulat 

3. Praca bez umowy 

Pamiętaj, że kiedy pracujesz bez umowy: 

• Nie jesteś chroniony przez prawo, a Twój pracodawca może Cię wykorzystać 

• Nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, więc w przypadku choroby lub wypadku będziesz 

musiał zapłacić za pobyt w szpitalu i leczenie 

4. Utrata dokumentów 

• Nigdy nie oddawaj oryginałów orz kopii dokumentów pośrednikowi, przewoźnikowi lub 

pracodawcy 

• Jeżeli zgubiłeś dokumenty lub zostały skradzione to zgłoś ten fakt na policji i w urzędzie 

konsularnym. Otrzymasz tymczasowy paszport, który pozwoli Ci wrócić do Polski. Nowy 

dokument musisz wyrobić w swoim kraju zamieszkania. 
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• Jeśli nie posiadasz polskiego urzędu konsularnego, musisz skontaktować się z konsulatem 

najbliższego państwa członkowskiego UE, który wyda Ci dokument podróży awaryjnej. 

5. Strata pieniędzy 

• Skontaktuj się z rodziną i poproś o przesłanie pieniędzy na swoje konto 

6. Zatrzymanie / aresztowanie / uwięzienie 

Jeśli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub pozbawiony wolności, masz prawo poprosić o 

kontakt z konsulem. Konsul w Twoim imieniu: 

• powiadomi rodzinę o aresztowaniu; 

• uzyska od władz lokalnych informację o powodach aresztowania, zgodnie z przepisami o 

karach karnych 

• może utrzymywać kontakt z zatrzymanym. 

7. Porwanie 

• Warto zarejestrować swoją podróż w usłudze konsularnej "Odyseusz". Możesz 

zarejestrować pojedynczą wycieczkę lub utworzyć konto na profilu. Dzięki temu będziesz 

mógł otrzymywać aktualne informacje o zagrożeniach w kraju, który odwiedzasz. Umożliwi 

to szybki kontakt z MSZ. 

• Przed wyjazdem umów się z najbliższą osobą, kiedy i jak się z Tobą skontaktować. Zostaw 

adres i nazwę pracodawcy oraz miejsce zamieszkania. 

8. Handel ludźmi 

Jak to wygląda? 

• zostaniesz niewolnikiem 

• oszuści wezmą ci dokumenty 

• twoje dokumenty będą wykorzystywane w banku do zaciągnięcia pożyczki, którą będziesz 

spłacać do końca swojego życia 

•  pracodawca nie pozwoli Ci na kontakt z rodziną. 

• będziesz musiał pracować ponad siły bez wynagrodzenia, będziesz żył w okropnych 

warunkach. 

• możesz zostać zmuszony do prostytucji. 

Handel ludźmi często zaczyna się od: 

• oferty atrakcyjnej pracę bez umowy, 

• obietnicy bardzo wysokiej pensji, 

• oferty pracy wyłącznie dla kobiet, 
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• oferty pracy bez konieczności znajomości języka, kwalifikacji; 

• natychmiastowy wyjazd; 

• propozycji zapłaty za koszty podróży, zakwaterowania i inne koszty. 

9. Narkotyki 

W wielu krajach posiadanie, transport i sprzedaż narkotyków jest karana długoletnią karą 

pozbawienia wolności lub karą śmierci. Więc: 

• zawsze samodzielnie pakuj swój bagaż, nigdy nie pozostawiaj go bez opieki; 

• nie przekraczaj granicy z bagażem nieznanego pochodzenia, 

• nie przekraczaj granicy z ludźmi, których nie znasz; 

10. Terroryzm 

Jeśli jesteś w kraju szczególnie podatnym na ataki terrorystyczne, bądź czujny na obecność 

wielu obcokrajowców (metro, koncerty itp.). 

 

Dodatkowe wskazówki 

 

Pobierz aplikację iPolak na telefon komórkowy, dzięki której: 

• zostaniesz poinformowany o zagrożeniach w Twojej okolicy. 

• tam możesz również sprawdzić wszystkie informacje o kraju, w którym się znajdujesz. 
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Odcinek 5 - Podsumowanie 

Przewodnik wideo "Carry on signing" powstał jako jeden z projektów "Lepsze wsparcie, 

lepsze opcje". 

Filmy zostały przygotowane przez partnerskie szkoły: 

θ Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim, 

Bratysława - Słowacja 

θ Zakladna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu, Kremnica - 

Słowacja 

θ Zavod za gluhe in naglusne Ljubljana - Słowenia 

θ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka, Kraków 

- Polska 

 


