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Wprowadzenie
Przekazujemy do ràk Czytelników broszur´ zawierajàcà prezentacje dobrych praktyk w zatrudnianiu
niepe∏nosprawnych pracowników w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy. Wybór zawiera
przyk∏ady dwudziestu firm i instytucji: dziesi´ciu dzia∏ajàcych w Polsce i dziesi´ciu w innych krajach
Europy. Prezentacje dobrych praktyk zosta∏y poprzedzone krótkim omówieniem za∏o˝eƒ polityki Unii
Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych.
Opisy dobrych praktyk przygotowano na podstawie materia∏u badawczego i dokumentacyjnego
zebranego w ramach projektu „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepe∏nosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki spo∏ecznej wobec niepe∏nosprawnoÊci”, kierowanego przez prof. dr hab.
Barbar´ Gàciarz. Projekt ten by∏ realizowany przez Wydzia∏ Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w latach 2012–2014 i finansowany przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych.
W ramach projektu realizowano m.in. modu∏ “Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepe∏nosprawnoÊciami. Dobre praktyki pracodawców. DoÊwiadczenia polskie i mi´dzynarodowe.” Jego cele
zdefiniowano nast´pujàco: zgromadzenie wiedzy, analiza i upowszechnienie najlepszych programów
i praktyk w zatrudnianiu niepe∏nosprawnych pracowników w firmach i instytucjach z otwartego rynku
pracy. W realizacj´ projektu zostali zaanga˝owani praktycy z firmy doradztwa personalnego HRK.
Broszur´ kierujemy przede wszystkim do pracodawców. Jej celem jest promocja dobrych praktyk
oraz organizacji, które odnios∏y sukces w zatrudnianiu niepe∏nosprawnych pracowników.
Zaprezentowane przyk∏ady sà dowodem na to, ˝e mo˝na prze∏amywaç stereotypy i uprzedzenia spo∏eczne oraz wdra˝aç udane rozwiàzania u∏atwiajàce osobom niepe∏nosprawnym dost´p do zatrudnienia. Pe∏na analiza wyników badaƒ uka˝e si´ w publikacji projektu w 2014 roku.
Mamy nadziej´, ˝e zaprezentowane praktyki stanà si´ inspiracjà dla pracodawców do wprowadzania
w ˝ycie rozwiàzaƒ, które sprawdzi∏y si´ w innych organizacjach, i sprawià, ˝e zasady równoÊci i niedyskryminacji przestanà byç tylko poj´ciami prawnymi, a stanà si´ codziennà praktykà przedsi´biorstw
i instytucji w Polsce.
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Wspieranie zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych w Unii Europejskiej
Modele polityki zatrudnienia w Europie
W krajach Europy wyst´pujà ró˝ne modele polityki zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych,
o odmiennych za∏o˝eniach koncepcyjnych i wykorzystywanych rozwiàzaniach. W ramach istniejàcych
modeli poszczególne paƒstwa stosujà ró˝ne formy interwencji kierowane do pracodawców i innych
podmiotów rynku pracy oraz do osób niepe∏nosprawnych. Ich wspólnym celem jest wsparcie zatrudnienia oraz aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepe∏nosprawnych. Dwa podstawowe systemy
to system kwotowy i system oparty na prawach obywatelskich1.
Polityka zatrudnienia oparta na systemie kwotowym dominuje w paƒstwach europejskich. Wyst´puje m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, W∏oszech, a tak˝e w Polsce. Nak∏ada na
pracodawców, którzy nie zatrudniajà wymaganej liczby niepe∏nosprawnych pracowników, obowiàzek
p∏acenia sk∏adki (kary) na wydzielony fundusz (w Polsce na PFRON). Pracodawcy osiàgajàcy norm´ zatrudnienia niepe∏nosprawnych pracowników mogà uzyskaç dodatkowe wsparcie finansowe ze Êrodków
publicznych. Celem tego rozwiàzania jest wymuszenie na pracodawcach z otwartego rynku pracy
(przy pomocy argumentów ekonomicznych), aby tworzyli nowe miejsca pracy dla osób niepe∏nosprawnych i utrzymywali te istniejàce.
Polityka zatrudnienia oparta na prawach obywatelskich polega na egzekwowaniu konstytucyjnie zagwarantowanych praw, jak prawo do pracy czy zakaz dyskryminacji. Wyst´puje m.in. w takich krajach,
jak Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja czy Holandia. W systemie opartym na prawach obywatelskich
obowiàzujàce normy (takie jak zrównanie prawa do pracy i wyrównanie szans w zatrudnieniu) sà konsekwencjà podzielanych przez spo∏eczeƒstwo wartoÊci, wzmacnianych przez ustawodawstwo antydyskryminacyjne.
Istniejà te˝ modele, które wykorzystujà rozwiàzania mieszane. Mo˝na do nich zaliczyç polityk´
zatrudnienia opartà na motywowaniu pracodawców, odwo∏ujàcà si´ do ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i obowiàzku przystosowania miejsc pracy oraz do szeroko rozumianej opinii spo∏ecznej2.
Rozwiàzania te wyst´pujà m.in. w Danii i Norwegii. System opiera si´ tam na dobrowolnoÊci dzia∏aƒ
pracodawców, gdy˝ nie ma sankcji finansowych za niezatrudnianie niepe∏nosprawnych pracowników.
Pracodawcy sà motywowani kampaniami informacyjnymi i wspierani ró˝nymi instrumentami, m.in.
w ramach aktywnej polityki rynku pracy czy zabezpieczenia spo∏ecznego. Podejmujà ró˝ne dzia∏ania
i inicjatywy w ramach tzw. dobrych praktyk w zatrudnianiu niepe∏nosprawnych pracowników.
Warto podkreÊliç, ˝e o ile systemy kwotowe (redystrybucyjne) w dalszym ciàgu dominujà w paƒstwach Europy, to w ustawodawstwach poszczególnych paƒstw, a tak˝e na szczeblu unijnym i mi´dzynarodowym coraz wi´kszego znaczenia nabiera podejÊcie antydyskryminacyjne i w∏àczanie osób
niepe∏nosprawnych w g∏ówny nurt polityki zatrudnienia.

1. Szersze omówienie w: M. A. Paszkowicz, Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepe∏nosprawnoÊciami, Uniwersytet Zielonogórski,
Zielona Góra 2009; M. Garbat, Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób z niepe∏nosprawnoÊcià w Europie, Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
2. Zob. M. Garbat, Zatrudnienie i rehabilitacja…, s. 120.

5 Wspieranie zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w UE

Europejska strategia w sprawie niepe∏nosprawnoÊci 2010–20203
„Europejska strategia w sprawie niepe∏nosprawnoÊci 2010–2020” jest dokumentem okreÊlajàcym
dzia∏ania podejmowane na poziomie Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich, których celem jest
umo˝liwienie osobom niepe∏nosprawnym korzystania z przys∏ugujàcych im praw i zwi´kszenie ich
uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym.
Do podstawowych obszarów dzia∏ania zaplanowanych do 2020 roku zalicza si´:
•

dost´pnoÊç – zapewnienie dost´pnoÊci towarów, us∏ug (tak˝e publicznych) oraz urzàdzeƒ wspomagajàcych dla osób niepe∏nosprawnych;

•

uczestnictwo – osiàgni´cie pe∏nego udzia∏u osób niepe∏nosprawnych w ˝yciu spo∏ecznym przez:
umo˝liwienie im korzystania ze wszystkich korzyÊci p∏ynàcych z obywatelstwa UE, usuni´cie barier
administracyjnych i wynikajàcych z postaw spo∏ecznych, zapewnienie us∏ug Êrodowiskowych wysokiej jakoÊci;

•

równoÊç – wyeliminowanie dyskryminacji ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç;

•

zatrudnienie – umo˝liwienie znacznie wi´kszej liczbie osób niepe∏nosprawnych zarabiania na ˝ycie
na otwartym rynku pracy;

•

kszta∏cenie i szkolenie – upowszechnienie kszta∏cenia otwartego i uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie dla
niepe∏nosprawnych uczniów i studentów;

•

ochrona socjalna – dzia∏anie na rzecz godnych warunków ˝ycia osób niepe∏nosprawnych;

•

zdrowie – zwi´kszenie równego dost´pu osób niepe∏nosprawnych do Êwiadczeƒ zdrowotnych
i powiàzanych us∏ug;

•

dzia∏ania zewn´trzne – promowanie praw osób niepe∏nosprawnych w ramach dzia∏aƒ zewn´trznych UE.

Problem zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych nale˝y do priorytetowych obszarów dzia∏ania polityki
paƒstw cz∏onkowskich. Wed∏ug szacunków w UE pracuje oko∏o 50% osób niepe∏nosprawnych. W Polsce
wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w wieku produkcyjnym nie przekracza 25%4. Celem przyj´tej strategii jest umo˝liwienie znacznie wi´kszej liczbie osób niepe∏nosprawnych wykonywania pracy
zawodowej i uzyskiwania dochodu, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.
Dzia∏ania wspierane przez UE to m. in.:
•

rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy i us∏ug w dziedzinie zatrudnienia;

•

walka z postawami i pu∏apkami zwiàzanymi z korzystaniem ze Êwiadczeƒ, które zniech´cajà osoby
niepe∏nosprawne do wchodzenia na rynek pracy;

•

zwi´kszanie dost´pnoÊci miejsc pracy i pomoc w integracji na rynku pracy;

•

wspieranie szkoleƒ w miejscu pracy;

•

promocja zarzàdzania ró˝norodnoÊcià w miejscu pracy;

•

wspieranie inicjatyw na rzecz przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej i samozatrudnienia.

3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego i Komitetu Regionów z dnia
15.11.2010 r., Europejska strategia w sprawie niepe∏nosprawnoÊci 2010-2020: Odnowione zobowiàzanie do budowania Europy bez
barier, Bruksela, KOM(2010) 636 wersja ostateczna.
4. AktywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci Polski IV kwarta∏, GUS, Warszawa 2013.
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Wykres 1. AktywnoÊç ekonomiczna osób niepe∏nosprawnych w Polsce, IV kwarta∏ 2012 r.

448 000
(23,2%)

Pracujący
Ogółem
1 930 000
(100%)

93 000
(4,8%)

Bezrobotni
Bierni
(lub nieaktywni)
zawodowo

1 389 000
(72,0%)

èród∏o: AktywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci Polski IV kwarta∏, GUS, Warszawa 2013, tabela 5.3, s. 252,
ludnoÊç w wieku produkcyjnym 18–59/64 lata.

Konwencja ONZ o prawach osób niepe∏nosprawnych
Konwencja o prawach osób niepe∏nosprawnych przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku to pierwszy prawnie wià˝àcy instrument w zakresie praw
cz∏owieka, którego stronami sà UE i paƒstwa cz∏onkowskie5. Konwencja ONZ zobowiàzuje paƒstwa
cz∏onkowskie do ochrony wszystkich praw cz∏owieka i praw podstawowych osób niepe∏nosprawnych.
W swoich podstawowych postanowieniach Konwencja uznaje prawo do pracy osób niepe∏nosprawnych na zasadzie równoÊci z innymi osobami. Prawo do pracy obejmuje mo˝liwoÊç zarabiania
na ˝ycie w swobodnie wybranym, integracyjnym i dost´pnym Êrodowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnieƒ w miejscu pracy, zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na niepe∏nosprawnoÊç we wszystkich sprawach dotyczàcych zatrudnienia, warunków pracy, praw zwiàzkowych, us∏ug instytucji rynku
pracy i szkolenia zawodowego.
W dokumencie podkreÊla si´, ˝e brak równych szans w dost´pie do zatrudnienia stanowi g∏ównà
przyczyn´ ubóstwa i wykluczenia osób niepe∏nosprawnych. Marginalizacja w sferze ekonomicznej ∏àczy
si´ cz´sto z wykluczeniem z innych sfer ˝ycia politycznego i spo∏ecznego.
Regulacje prawne sà wa˝nymi instrumentami, które mogà doprowadziç do zmiany postaw i praktyk
organizacyjnych w sferze pracy.

5. Konwencja o prawach osób niepe∏nosprawnych sporzàdzona w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r., ratyfikowana przez UE 23.12.2010 r.,
przez Polsk´ 15.06.2012 r. (DZ.U. z 2012 r. poz. 1169).
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Dobre praktyki w zatrudnieniu niepe∏nosprawnych
Upowszechnianie dobrych praktyk mo˝e wp∏ynàç na zmiany postaw pracodawców i pracowników
w kwestii zatrudniania osób niepe∏nosprawnych. Opisane w broszurze firmy i instytucje to tylko wybrane
przyk∏ady organizacji, które zatrudniajà niepe∏nosprawnych pracowników i stosujà dobre rozwiàzania
w tym zakresie. Takich firm i instytucji jest wiele i z ka˝dym rokiem ich liczba roÊnie. Wp∏ywa na to wiele
czynników:
•

ustawodawstwo mi´dzynarodowe, wspólnotowe i krajowe, które zach´ca do dzia∏aƒ w kierunku
gwarantowania prawa do pracy i stosowania praktyk równoÊciowych w stosunku do osób niepe∏nosprawnych, a niekiedy je wymusza;

•

polityka spo∏eczna paƒstw nastawiona na wspieranie dzia∏aƒ w zakresie aktywnoÊci zawodowej
i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych;

•

dzia∏ania przedsi´biorstw i instytucji wdra˝ajàcych z sukcesem programy i polityki zatrudniania
niepe∏nosprawnych pracowników i promujàcych te przedsi´wzi´cia, wspierane koncepcjami zrównowa˝onego rozwoju, spo∏ecznie odpowiedzialnego biznesu, polityki ró˝norodnoÊci, zarzàdzania
niepe∏nosprawnoÊcià w miejscu pracy;

•

rozwój organizacji obywatelskich zrzeszajàcych osoby niepe∏nosprawne i/lub dzia∏ajàcych na rzecz
zatrudnienia osób z dysfunkcjami – wspierajàcych pracodawców i niepe∏nosprawnych kandydatów
do pracy i pracowników;

•

zmiany w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i postawach ludzi „normalizujàcych” problem niepe∏nosprawnych pracowników w miejscu pracy, a tak˝e zmiana postaw samych osób niepe∏nosprawnych
wobec w∏asnej aktywnoÊci zawodowej.

Przedstawione w broszurze studia przypadków firm i instytucji, które majà dobre praktyki w zatrudnianiu niepe∏nosprawnych pracowników, zosta∏y opracowane na podstawie wywiadów i analizy dokumentów w drugiej po∏owie 2012 roku. Badania realizowa∏ zespó∏ konsultantów z firmy HRK S.A.
z udzia∏em ekspertów projektu Wydzia∏u Humanistycznego AGH. Dobór firm i instytucji zosta∏ przeprowadzony na podstawie analizy dokumentów i konsultacji eksperckich. Jego celem by∏o zaprezentowanie
pracodawców, których dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych sà rozpoznawalne
na rynku krajowym i europejskim.
Wybór obejmuje:
Praktyki firm/instytucji w Polsce:
•

Altix

•

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

•

Carrefour Polska

•

Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Rudek

•

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

•

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

•

Centralne Laboratorium Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa

•

Sodexo

•

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

•

Hutchinson
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Praktyki firm/instytucji w innych krajach europejskich:
•

Allehånde Køkken – Dania

•

Électricité Réseau Distribution France – Francja

•

Ford-Werke GmbH – Niemcy

•

Ikea Deutschland – Niemcy

•

Marionnaud Parfumeries – Francja

•

Max Hamburgerrestauranger – Szwecja

•

Parlament Europejski – Belgia/Luksemburg

•

Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities – Cypr

•

Rehab Station Stockholm – Szwecja

•

Thales Group – Francja

Materia∏ zaprezentowany w broszurze ma charakter informacyjny. Dzi´kujemy firmom i instytucjom
za zgod´ na jego upowszechnienie. Zapraszamy do zapoznania si´ z wynikami badaƒ i studiami przypadków dobrych praktyk w publikacji projektu, która uka˝e si´ w 2014 roku.
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Praktyki polskie
Niepe∏nosprawni w firmie? To dla nas ca∏kowicie normalne
Altix
Altix jest najwi´kszà w Polsce firmà zajmujàcà si´ dystrybucjà
elektronicznego sprz´tu dla inwalidów wzroku i jednà z wi´kszych o tym profilu w Europie. Firma jest równie˝ pionierem
tyfloinformatyki (informatyki dla niewidomych) w naszym kraju.
Jej twórcy doskonale rozumiejà potrzeby swoich klientów, sami
bowiem sà osobami niewidomymi.
Niepe∏nosprawni, w wi´kszoÊci z dysfunkcjà wzroku, sà zatrudnieni na wszystkich poziomach firmowej hierarchii – od pracowników wykonawczych po zarzàd – i na niemal wszystkich
stanowiskach. Sà w Altix m.in. informatykami, handlowcami
i telemarketerami. Firma posiada równie˝ grup´ niewidzàcych
wspó∏pracowników, którzy testujà oferowany przez nià sprz´t
i oprogramowanie. Altix korzysta z dofinansowania PFRON-u
do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych.

• Bran˝a: informatyczna
• Lokalizacja: Warszawa
• Liczba zatrudnionych: 47
• Niepe∏nosprawni: 14 osób
(30% zatrudnionych)

O zatrudnieniu w firmie Altix decydujà kompetencje kandydata i jego nastawienie do pracy.
Kandydaci wype∏niajà test wiedzy bran˝owej i ogólnej, w tym z zakresu tematyki niepe∏nosprawnoÊci,
rozwiàzujà te˝ zadania matematyczne. Rozmow´ rekrutacyjnà prowadzi przedstawiciel zarzàdu. Podczas rozmowy obecny jest pe∏nosprawny pracownik. Nowo zatrudnieni otrzymujà „pakiet na wejÊcie”,
czyli zbiór wszystkich potrzebnych w pracy informacji i dokumentów. Pracownicy niewidzàcy otrzymujà go w wersji braille’owskiej.
Altix wyró˝nia bardzo wysoki poziom dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Firma zapewnia im nowoczesny sprz´t – monitory braille’owskie, syntezatory mowy,
urzàdzenia mówiàce. Charakterystyczne dla firmy Altix jest podejÊcie do organizacji pracy – cz´Êç osób
pracuje w elastycznym czasie pracy lub w systemie telepracy. U∏atwieniem w pracy jest wewn´trzny system informatyczny, który ewidencjonuje czas pracy, umo˝liwia przesy∏anie notatek i wiadomoÊci oraz
zak∏adanie grup dyskusyjnych na wybrane tematy. S∏u˝y równie˝ do wyznaczania zadaƒ i zarzàdzania
projektami. Korzystajà z niego wszyscy zatrudnieni, bez wzgl´du na to, czy sà osobami pe∏no- czy niepe∏nosprawnymi.
Niepe∏nosprawni pracownicy w firmie Altix mogà liczyç na awans oraz uczestniczà w tych samych
szkoleniach co pe∏nosprawni pracownicy. Wybierajàc lokalizacj´ na potrzeby szkolenia, firma bierze
pod uwag´ bezpieczeƒstwo i wygod´ pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià. Dba te˝ o dost´pnoÊç materia∏ów szkoleniowych: zapewnia braille’owskie lub elektroniczne wersje treÊci szkoleniowych, a tak˝e
sprz´t i technologie do ich odczytu (np. syntezatory mowy). Mened˝erowie dok∏adajà staraƒ, by wszystkich traktowaç w ten sam sposób. Niektóre osoby potrzebujà wi´kszej uwagi czy coachingu, nie ma to
jednak zwiàzku z ich niepe∏nosprawnoÊcià.
Wyró˝nikiem firmy jest szeroko zakrojony program odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, który obejmuje
m.in. wolontariat pracowniczy. W 1992 roku Altix za∏o˝y∏ fundacj´ „Szansa dla Niewidomych”, która
wspiera rehabilitacj´, aktywizacj´ i rozwój zawodowy osób z dysfunkcjà wzroku. Firma prowadzi tak˝e
program wolontariatu pracowniczego i utrzymuje 10 Tyflopunktów (punktów informacyjno-rehabilitacyjnych), które sà elementem programu aktywizacji zawodowej niewidomych i wspierajà zak∏adanie
przez nich w∏asnych firm.
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To sà Êwietni ludzie, fantastyczni pracownicy
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Zatrudnianie niepe∏nosprawnych w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich jest naturalnà konsekwencjà pe∏nionej przez
Rzecznika roli niezale˝nego organu ds. równego traktowania6
i jednym z wielu dzia∏aƒ podejmowanych przez niego na rzecz
wyrównywania szans osób niepe∏nosprawnych.
W Biurze pracujà osoby niepe∏nosprawne z ró˝nym stopniem i rodzajami niepe∏nosprawnoÊci, w tym z upoÊledzeniem
umys∏owym oraz chorobami neurologicznymi przebiegajàcymi
ze znacznym upoÊledzeniem narzàdów ruchu. Sà one zatrudniane g∏ównie na stanowiskach specjalistów i g∏ównych specjalistów. We wspó∏pracy z urz´dami pracy Biuro prowadzi tak˝e
rekrutacje na sta˝e dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià, w tym
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Niektóre pracujà poczàtkowo z pomocà trenera pracy.

• Sektor publiczny
• Lokalizacja: Warszawa
• Liczba zatrudnionych: 279
• Niepe∏nosprawni: 15
(5,4% zatrudnionych)

Prowadzone w BRPO nabory umo˝liwiajà wzi´cie w nich udzia∏u osobom niepe∏nosprawnym,
a w publikowanych og∏oszeniach Biuro zach´ca osoby niepe∏nosprawne do sk∏adania aplikacji. Zatrudni∏o m.in. osob´ ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci na stanowisku referenta prawnego.
Dzi´ki dofinansowaniu z PFRON-u stanowisko pracy referenta zosta∏o dostosowane do specyficznych
potrzeb osoby poruszajàcej si´ na wózku – oddzielny pokój na parterze budynku z ∏atwym dost´pem
do toalety, zakup niezb´dnego sprz´tu komputerowego (skaner, specjalna podk∏adka pod myszk´).
Ze wzgl´du na znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci pracownik wykonuje cz´Êç obowiàzków w domu.
Pracujàc w Biurze, korzysta ze wsparcia osobistego asystenta.
Budynek BRPO jest dost´pny dla osób poruszajàcych si´ na wózku, strona internetowa ma odpowiednià czcionk´, kolory i kontrast, które sprawiajà, ˝e mogà z niej korzystaç osoby niedowidzàce.
Biuro zorganizowa∏o dla swoich pracowników kurs j´zyka migowego, a tak˝e szkolenie dotyczàce
sposobu komunikowania si´ z osobami niepe∏nosprawnymi, podczas którego pracownicy poznali
zasady dost´pnoÊci poczty elektronicznej i dokumentów elektronicznych dla osób niedowidzàcych i niewidomych.
Prze∏o˝eni starajà si´ oceniaç wszystkich pracowników w ten sam sposób. Do ka˝dego podchodzà
jednak indywidualnie, majà bowiem ÊwiadomoÊç dodatkowych barier, jakie muszà w pracy pokonaç
osoby niepe∏nosprawne.

6. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdro˝eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania powierzy∏a
Rzecznikowi Praw Obywatelskich wykonywanie zadaƒ dotyczàcych realizacji zasady równego traktowania. Niezale˝nie od Rzecznika
podobne zadania wykonuje tak˝e Pe∏nomocnik ds. Osób Niepe∏nosprawnych.
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Niepe∏nosprawnoÊç przesta∏a byç tematem wstydliwym
Carrefour Polska
Carrefour jest liderem wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na Êwiecie. Ponad 9800 sklepów Carrefour dzia∏a w ponad 30 krajach Europy, Azji i Ameryki Po∏udniowej, zatrudniajàc
∏àcznie ok. 410 tys. pracowników.
Globalnie Carrefour prowadzi polityk´ zrównowa˝onego
rozwoju, która zak∏ada harmonijny rozwój w dziedzinie gospodarki, ochrony Êrodowiska i spo∏eczeƒstwa. W obszarze spo∏ecznym realizuje jà m.in. poprzez zatrudnianie niepe∏nosprawnych.
W firmie pracujà osoby z ró˝nymi rodzajami niepe∏nosprawnoÊci – fizycznà, umys∏owà i psychicznà. Znajdujà one zatrudnienie zarówno w sklepach sieci (stanowiska kasjerów i pracowników
sklepu), jak i w centrali (np. ksi´gowi, graficy).

• Bran˝a: sieci handlowe
• Lokalizacja: centrala
w Warszawie/ca∏a Polska
• Liczba zatrudnionych:
14000
• Niepe∏nosprawni: 700
(5% zatrudnionych)

Carrefour posiada kodeks etyki zawodowej (ka˝dy pracownik przy zatrudnieniu podpisuje kart´ etyki)
i komitet etyki zawodowej, który w razie potrzeby rozwiàzuje problemy pracownicze. W kodeksie etyki
jest zawarty m.in. punkt o poszanowaniu godnoÊci i akceptacji ró˝norodnoÊci, rozumiany równie˝ jako
tworzenie równych szans, sprzeciw wobec dyskryminacji, zastraszeniu czy mobbingowi w miejscu pracy.
W firmie obowiàzujà procedury antymobbingowe z oddzielnym, bezpiecznym kana∏em komunikacji.
Przy zatrudnianiu niepe∏nosprawnych firma wspó∏pracuje z ró˝nymi organizacjami pozarzàdowymi,
m.in. Stowarzyszeniem „Niepe∏nosprawni dla Ârodowiska EKON” i Platformà Integracji Osób Niepe∏nosprawnych (PION). Niepe∏nosprawni sà najcz´Êciej zatrudniani na mocy umowy trójstronnej mi´dzy
pracownikiem, organizacjà a firmà. Bez wzgl´du na form´ zatrudnienia posiadajà te same prawa i obowiàzki oraz otrzymujà te same Êwiadczenia dodatkowe, choç finansowane z innych êróde∏, np. „paczki
Êwiàteczne” dla pracowników sklepu sà finansowane z funduszu socjalnego, natomiast dla pracowników zatrudnionych na mocy umowy trójstronnej – z obrotu sklepu, w którym pracujà. Organizacje przeprowadzajà tak˝e preselekcj´ kandydatów i sà dla Carrefoura êród∏em informacji o zmianach prawnych.
Wdro˝enie pracownika rozpoczyna si´ od badaƒ medycyny pracy. Lekarz opiniuje, czy pracownik
mo˝e pracowaç na danym stanowisku i jakich potrzebuje dostosowaƒ. Sam proces wdro˝enia obejmuje g∏ównie integracj´ i instruktarz stanowiskowy, którym zajmuje si´ bezpoÊredni prze∏o˝ony (czasem
z pomocà t∏umacza j´zyka migowego). Firma przygotowuje zespó∏ na przyj´cie niepe∏nosprawnego
pracownika. Je˝eli jest to pierwsza osoba niepe∏nosprawna w zespole, proces ten przebiega d∏u˝ej
(pracownicy cz´sto myÊlà, pos∏ugujàc si´ stereotypami, które trzeba prze∏amaç). We wspó∏pracy
z organizacjà EKON w firmie prowadzone sà tak˝e szkolenia na temat niepe∏nosprawnoÊci dla kadry
mened˝erskiej.
Pracownik niepe∏nosprawny jest w ten sam sposób rozliczany z realizacji celów jak pe∏nosprawny.
Bierze te˝ udzia∏ w tych samych formach integracji i szkoleniach. Natomiast w przypadku niektórych
niepe∏nosprawnoÊci nie jest mo˝liwy awans pionowy. Pracownicy mogà natomiast „awansowaç”
poprzez zmian´ czy rozszerzenie zakresu obowiàzków.
Kierownicy sklepów sà nagradzani premià za osiàgni´cie okreÊlonego wskaênika zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych w podleg∏ej im placówce.
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Reagujemy na potrzeby
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest znanym polskim
producentem kosmetyków, a marka Dr Irena Eris jednà z najcenniejszych polskich marek.
W zak∏adzie produkcyjnym Laboratorium w Piasecznie sà zatrudnione osoby z ró˝nym stopniem i rodzajem niepe∏nosprawnoÊci: g∏uchoniemi, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà,
wzrokowà i psychicznà. Poczàtkowo pracowali g∏ównie w dziale produkcji, obecnie sà zatrudniani tak˝e w administracji czy
na samodzielnych stanowiskach.

• Bran˝a: kosmetyczna
• Lokalizacja: Piaseczno
• Liczba zatrudnionych: 386
• Niepe∏nosprawni: 36
(10% zatrudnionych)

W latach 1993–2002 Laboratorium dzia∏a∏o jako zak∏ad pracy
chronionej. W tym czasie wprowadzono wiele udogodnieƒ dla
osób niepe∏nosprawnych, m.in. zamontowano por´cze, specjalne
ergonomiczne krzes∏a obrotowe, podnoÊniki do pakowania kartonów; dobudowano podjazdy i windy; wprowadzono specjalne strefy komunikacyjne dla osób pos∏ugujàcych si´ j´zykiem migowym. Wszystkie maszyny
w zak∏adzie wyposa˝ono w sygnalizacj´ Êwietlnà (nie wszyscy pracownicy s∏yszà sygna∏y dêwi´kowe).
Proces rekrutacji w zak∏adzie zawsze przebiega tak samo bez wzgl´du na to, czy kandydat jest pe∏noczy niepe∏nosprawny. Aktualnie firma wdra˝a program „W∏àcz si´”, którego celem jest wspieranie osób
wykluczonych (w tym niepe∏nosprawnych). Program jest prowadzony we wspó∏pracy z Konfederacjà
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Ka˝dy pracownik po przyj´ciu do pracy przechodzi szkolenie
adaptacyjne, podczas którego zapoznaje si´ z zasadami BHP, wewn´trznymi regulacjami, procedurami
i politykami obowiàzujàcymi w firmie. Musi te˝ podpisaç dokument poÊwiadczajàcy znajomoÊç wartoÊci firmowych. Podczas szkolenia pe∏nosprawni pracownicy sà informowani o mo˝liwoÊci wspó∏pracy
z osobami niepe∏nosprawnymi. Gdy do pracy przyjmowana jest osoba z niepe∏nosprawnoÊcià, dzia∏ HR
przekazuje zespo∏owi informacje o mo˝liwych trudnoÊciach wynikajàcych z niepe∏nosprawnoÊci nowego pracownika (np. w przypadku osób nies∏yszàcych).
Laboratorium dostosowuje organizacj´ czasu pracy do potrzeb niepe∏nosprawnych pracowników.
Zgodnie z Kodeksem Pracy oferuje im wi´kszà liczb´ dni urlopowych i skrócony czas pracy. Grafik pracy w dziale produkcji jest przygotowywany dla wszystkich w taki sam sposób. Osoby pracujàce
w zmniejszonym wymiarze godzin wczeÊniej wychodzà do domu. Cz´Êç pracowników to osoby z niepe∏nosprawnoÊcià s∏uchowà, dlatego na ka˝dym spotkaniu kierownictwa firmy z pracownikami obecny
jest t∏umacz j´zyka migowego. W codziennej pracy nie ma problemów z komunikacjà. Osoby g∏uchonieme czytajà z ruchu warg lub zapisujà informacje na kartkach, rol´ t∏umaczy pe∏nià te˝ pracownicy,
którzy znajà j´zyk migowy. Laboratorium stara si´ zapewniç pracownikom mo˝liwoÊç rotacji na stanowiskach, np. poprzez zakup specjalnych wózków dla niepe∏nosprawnych ruchowo, które umo˝liwiajà
im prac´ „na stojàco”.
Pracownicy niepe∏nosprawni majà taki sam dost´p do szkoleƒ jak ich pe∏nosprawni koledzy. Na ka˝dym szkoleniu obecny jest t∏umacz j´zyka migowego. Pe∏no- i niepe∏nosprawni pracownicy biorà udzia∏
w organizowanych przez firm´ spotkaniach integracyjnych. W trudnych sytuacjach pracownicy mogà
zg∏aszaç si´ bezpoÊrednio do dyrektora HR lub te˝ kontaktowaç si´ z Forum Pracowników. W sk∏ad Forum wchodzi pi´ciu pracowników reprezentujàcych pi´ç obszarów firmy, wybranych w wyborach powszechnych.
Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych zosta∏o wpisane do Katalogu Dobrych Praktyk Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris. Jest równie˝ odnotowywane w raportach odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej.
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Nastawienie na pracownika
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Rudek
Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Rudek z Rzeszowa
posiada cztery gabinety rehabilitacji, w których Êwiadczy us∏ugi
fizjoterapeutyczne oraz specjalistycznà poradni´ rehabilitacyjnà.
Twórcà firmy jest Andrzej Rudek – osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci z tytu∏u utraty wzroku. W zespole NZOZ Rudek pracuje 24 niepe∏nosprawnych, wi´kszoÊç
z chorobami narzàdu wzroku. Pracujà g∏ównie na stanowiskach
masa˝ystów, fizjoterapeutów oraz w administracji.

• Bran˝a: opieka medyczna
• Lokalizacja: Rzeszów
• Liczba zatrudnionych: 111

• Niepe∏nosprawni: 24
Ze wzgl´du na to, ˝e klientami firmy sà cz´sto osoby z ogra(22% zatrudnionych)
niczeniami ruchowymi, jej placówki sà dostosowane do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych. Firma adaptuje jednak tak˝e stanowiska pracy do potrzeb pracowników z dysfunkcjami – gabinety
osób niewidzàcych i niedowidzàcych sà mniejsze, dzi´ki czemu
∏atwiej jest im si´ poruszaç i wszystkie potrzebne przyrzàdy majà w zasi´gu r´ki. Ponadto sà one wyposa˝one w elektronicznie sterowane sto∏y do masa˝u, które u∏atwiajà odpowiednie u∏o˝enie pacjenta
oraz dajà mo˝liwoÊç wygodniejszej pracy osobom majàcym problemy z kr´gos∏upem.
Przy zatrudnianiu pierwszej osoby niepe∏nosprawnej NZOZ Rudek skorzysta∏ z dofinansowania
do przystosowania stanowiska pracy, obecnie otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeƒ z PFRON-u.
Zwolniony jest tak˝e z wp∏at na fundusz.
W NZOZ Rudek przyj´∏o si´, ˝e w ka˝dym gabinecie (zespole) pracuje jedna osoba niepe∏nosprawna. Na dobór ludzi wp∏yw majà ich kompetencje, zaanga˝owanie i ch´ç pomocy innym. Osoby niepe∏nosprawne, które chcà podjàç prac´ w NZOZ Rudek, muszà te warunki spe∏niaç. Sà to nie tylko ludzie
kompetentni, ale tak˝e aktywni, posiadajàcy w∏asne zainteresowania i cele. Ka˝dy pracownik (pe∏noi niepe∏nosprawny) na koƒcu procesu rekrutacyjnego spotyka si´ z w∏aÊcicielem firmy, który jest osobà
niedowidzàcà. Taka rozmowa przygotowuje go do pracy w ró˝norodnym zespole.
Nowo przyj´ci pracownicy sà oprowadzani po firmie, przedstawiani kolegom oraz zaznajamiani
z zasadami BHP i wewn´trznymi regu∏ami obowiàzujàcymi w firmie. Niektóre z zasad organizacyjnych
sà wprowadzane z uwagi na zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzàcych
(np. zasady dotyczàce zachowania porzàdku w pokojach socjalnych – odstawianie naczyƒ na miejsce, specjalny sposób przechowywania sztuçców i no˝y).
Kultura organizacyjna firmy cechuje si´ otwartoÊcià i niskim poziomem sformalizowania. Ka˝dy
przypadek jest rozwa˝any indywidualnie, czemu sprzyja niewielki poziom zatrudnienia w poszczególnych placówkach i zespo∏ach. Pracownicy niepe∏nosprawni sà pe∏noprawnymi cz∏onkami zespo∏u.
Biorà udzia∏ w tych samych szkoleniach, sà te˝ dla nich otwarte te same mo˝liwoÊci awansu. Zajmujà
w firmie zarówno stanowiska szeregowe, jak i kierownicze.
Zró˝nicowanie zespo∏u ma korzystny wp∏yw na pracowników – uczy ich wra˝liwoÊci i zrozumienia,
a poniewa˝ osoby niepe∏nosprawne sà klientami NZOZ Rudek, pozytywnie wp∏ywa tak˝e na jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug.
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Zgodnie z kwalifikacjami
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach posiada 35 filii,
które sà rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. Poza wypo˝yczaniem ksià˝ek Biblioteka prowadzi rozleg∏à dzia∏alnoÊç edukacyjnà.

• Sektor publiczny
• Lokalizacja: Katowice

WÊród niepe∏nosprawnych zatrudnionych w MBP w Katowicach sà pracownicy z zaburzeniami mowy, s∏uchu, upoÊledzeniami
narzàdów ruchu, narzàdu oddechowego oraz jedna osoba
niewidoma. Wszyscy niepe∏nosprawni pracujà na stanowiskach
merytorycznych – bibliotekarzy, pracowników dzia∏u gromadzenia zbiorów, kierowników filii itp. Prawie wszyscy to osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem.

• Liczba zatrudnionych: 185
• Niepe∏nosprawni: 11
(5,9% zatrudnionych)

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach prowadzi szerokà dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowiska osób
niepe∏nosprawnych. We wspó∏pracy z Warsztatem Terapii Zaj´ciowej w Katowicach Promyk na terenie
Biblioteki prowadzone sà warsztaty aktywizujàce, których uczestnicy wykonujà pod kierunkiem opiekuna proste prace, uczà si´ samodzielnoÊci i budujà poczucie w∏asnej wartoÊci. W ramach wspó∏pracy
z Punktem Aktywizacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym w filiach
MBP, pod okiem trenera, odbywajà si´ dwutygodniowe praktyki zawodowe dla osób niepe∏nosprawnych intelektualnie.
Kierownictwo przywiàzuje du˝à wag´ do tego, by jak najwi´ksza liczba filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach by∏a dostosowana do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Przede wszystkim
chodzi tu o czytelników, ale wdra˝ane przy tej okazji rozwiàzania sprawiajà, ˝e w kolejnych filiach znikajà bariery na drodze do zatrudniania osób niepe∏nosprawnych. Dzi´ki dofinansowaniu z PFRON-u
Biblioteka zakupi∏a komputer, skaner i drukark´ oraz oprogramowanie przystosowane dla osób niepe∏nosprawnych wzrokowo. Stanowisko to jest dost´pne w Oddziale Ksià˝ki Mówionej, a pomocy fachowej
udziela klientom niewidomy pracownik. Pomaga im nie tylko w dotarciu do informacji i w obs∏udze
stanowiska, ale tak˝e udziela porad dotyczàcych ubiegania si´ o wsparcie ze Êrodków publicznych.
Za∏o˝eniem polityki personalnej katowickiej MBP jest zatrudnianie niepe∏nosprawnych pracowników
na stanowiskach merytorycznych, które wymagajà wysokich kwalifikacji i wykszta∏cenia. W rezultacie
nie sà oni postrzegani przez wspó∏pracowników i prze∏o˝onych przez pryzmat swojej niepe∏nosprawnoÊci, lecz przez pryzmat kompetencji. Konsekwencjà takiego podejÊcia jest równe traktowanie, rozumiane nie tylko jako brak dyskryminacji, ale tak˝e jako zarzàdzanie niepe∏nosprawnymi bez stosowania
wobec nich taryfy ulgowej. Niepe∏nosprawnym pracownikom, którzy dowiedli swoich kompetencji,
powierza si´ dodatkowe zadania bez obaw, ˝e sobie nie poradzà.
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Sà cz´Êcià spo∏eczeƒstwa, wi´c sà tak˝e cz´Êcià naszego zak∏adu
Zak∏ad firmy Hutchinson w Bielsku-Bia∏ej
Hutchinson jest mi´dzynarodowà firmà nale˝àcà do grupy
Total. W Polsce ma swoje zak∏ady w ˚ywcu, Bielsku-Bia∏ej i w ¸odzi. Jako pierwszy osoby z dysfunkcjami zaczà∏ zatrudniaç zak∏ad w Bielsku-Bia∏ej. Zatrudnianie niepe∏nosprawnych zosta∏o
wpisane na list´ wartoÊci tego zak∏adu. W 2010 roku firma
otrzyma∏a tytu∏ “Lodo∏amacza” w kategorii “Otwarty rynek pracy” (Êlàska edycja konkursu).

• Bran˝a motoryzacyjna
• Lokalizacja: Bielsko-Bia∏a

• Liczba zatrudnionych: 520
Hutchinson zatrudnia osoby niepe∏nosprawne ruchowo,
• Niepe∏nosprawni: 34
w tym poruszajàce si´ na wózkach, niepe∏nosprawne mentalnie,
(6,5% zatrudnionych)
z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci ze wzgl´du na ró˝ne przewlek∏e choroby, a tak˝e nies∏yszàce i niedos∏yszàce. Pracujà w dziale produkcji, a tak˝e logistyki, jakoÊci, badaƒ i rozwoju (R&D),
w administracji oraz na stanowiskach ni˝szego szczebla mened˝erskiego (liderzy zespo∏ów, brygadziÊci). Wskaêniki zatrudnienia niepe∏nosprawnych w∏àcza si´ w proces sprawozdawczoÊci i raportowania w firmie Hutchinson, która monitoruje te˝ poziom satysfakcji
pracowników zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie zak∏adu.
Hutchinson przygotowuje mened˝erów do zarzàdzania niepe∏nosprawnymi pracownikami, korzystajàc z pomocy zewn´trznej firmy szkoleniowej (jednodniowe szkolenie z ró˝norodnoÊci i indywidualnego podejÊcia do pracownika, realizowane w ramach programu “Tak pe∏nosprawni”).
Ka˝dorazowo przy rekrutacji firma bierze pod uwag´ mo˝liwoÊç zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej, dzi´ki czemu ma dost´p do dodatkowej puli kandydatów. JeÊli oferta dotyczy stanowiska
w obszarze produkcji, dzia∏ kadr przesy∏a informacj´ o niej do zaprzyjaênionego zak∏adu aktywizacji
zawodowej. Przy wyborze kandydata do pracy dla firmy najwa˝niejsze sà jego kompetencje i cechy
osobowoÊci. Zdarza si´, ˝e o to samo stanowisko konkurujà ze sobà osoby pe∏no- i niepe∏nosprawne.
Z niepe∏nosprawnymi kandydatami, którzy przeszli pomyÊlnie wczeÊniejsze etapy rekrutacji, spotyka si´
zawsze mened˝er ds. HR, odpowiedzialny za polityk´ firmy wobec niepe∏nosprawnych. W trakcie rozmowy poruszane sà kwestie niepe∏nosprawnoÊci kandydata i rodzaju pracy, jakà przy swoim stanie
zdrowia mo˝e wykonywaç. Decyzja o zatrudnieniu na konkretnym stanowisku jest zawsze konsultowana ze specjalistà ds. BHP i lekarzem. Ustala si´ te˝ od razu, czy sà konieczne jakieÊ dzia∏ania dostosowawcze ze strony firmy. Cz´Êç pracowników (pe∏no- i niepe∏nosprawnych) Hutchinson zatrudnia
bezpoÊrednio u siebie, cz´Êç natomiast poprzez agencj´ pracy czasowej. Firma wspó∏pracuje z Bielskim
Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”, które prowadzi dwa Zak∏ady AktywnoÊci Zawodowej.
Stowarzyszenie przysy∏a osoby niepe∏nosprawne na praktyki do firmy Hutchinson, czego efektem jest
czasem oferta zatrudnienia.
W szkoleniu wst´pnym uwzgl´dniono procedur´ antymobbingowà, która porusza kwesti´ równego traktowania. Ka˝dy nowo zatrudniony pracownik musi si´ z nià zapoznaç i potwierdziç ten fakt swoim podpisem. Firma opracowa∏a te˝ specjalny Informator dla nowo zatrudnionych pracowników, który
zawiera m.in. informacje na temat polityki zatrudniania niepe∏nosprawnych oraz mo˝liwoÊci sk∏adania
skarg i wniosków (tak˝e anonimowych) dotyczàcych mobbingu i dyskryminacji. Niepe∏nosprawni majà
swojego reprezentanta w radzie pracowniczej, a ewentualne problemy sà rozwiàzywane na bie˝àco.
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Podzia∏ zadaƒ i wyznaczanie celów ró˝nicujà obszar i stanowisko zatrudnienia, a nie pe∏nosprawnoÊç i niepe∏nosprawnoÊç pracownika. Nieco innà norm´ majà jedynie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià
ruchowà, na wózkach, pracujàce na wydzielonych stanowiskach. Norma ta zosta∏a dostosowana do ich
mo˝liwoÊci (okreÊlanych w porozumieniu z lekarzem) i do cyklu pracy. Jedyna ró˝nica w systemie ocen
niepe∏nosprawnych i pe∏nosprawnych pracowników polega na nieco innej interpretacji wskaênika
mobilnoÊci w obszarze produkcji. Pracownicy pe∏nosprawni sà oceniani za rzeczywistà umiej´tnoÊç obs∏ugi wielu stanowisk pracy (tzw. poliwalencj´), natomiast pracownicy niepe∏nosprawni za gotowoÊç
do nabywania takich umiej´tnoÊci.
Ju˝ na etapie rozmowy rekrutacyjnej kompetencje kandydata ocenia si´ nie tylko pod kàtem wymagaƒ konkretnego stanowiska, ale tak˝e pod kàtem jego potencja∏u. W rezultacie wielu pracowników,
w tym tak˝e niepe∏nosprawnych, awansuje w firmie ju˝ po kilku miesiàcach pracy.
Zatrudnianie niepe∏nosprawnych przynosi firmie wymierne oszcz´dnoÊci – Hutchinson otrzymuje
dofinansowanie do wynagrodzeƒ osób z dysfunkcjami i nie p∏aci sk∏adek na PFRON.
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Dla nas to jest po prostu pracownik. Kwestia dopasowania i zgrania zespo∏u
Sodexo
Sodexo jest mi´dzynarodowà firmà oferujàcà kompleksowà
obs∏ug´ nieruchomoÊci komercyjnych. Dzia∏a w 80 krajach Êwiata i zatrudnia oko∏o 430 tys. pracowników. Sodexo globalnie
prowadzi polityk´ równych szans „Diversity&Inclusion”. W Polsce polityka ta obejmuje programy adresowane do kobiet i osób
w wieku 45 plus, a tak˝e program zatrudniania niepe∏nosprawnych. Firma jest równie˝ sygnatariuszem Karty Ró˝norodnoÊci.
W polskim oddziale Sodexo niepe∏nosprawni pracujà g∏ównie
w jednostkach Êwiadczàcych obs∏ug´ ˝ywieniowà. Sà to osoby
z ró˝nymi dysfunkcjami, w tym z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà. Niepe∏nosprawni pracujà tak˝e w centrali spó∏ki.

• Bran˝a: obs∏uga
nieruchomoÊci
komercyjnych
• Lokalizacja: Warszawa
• Liczba zatrudnionych: 2115
• Niepe∏nosprawni: 90
(4% zatrudnionych)

Program zatrudniania niepe∏nosprawnych zosta∏ uruchomiony w 2004 roku. Poprzedzi∏y go d∏ugie
przygotowania. Pomys∏odawczyni programu wzi´∏a udzia∏ w szkoleniu na poziomie Grupy Sodexo we
Francji. Przeprowadzono równie˝ szkolenia zwi´kszajàce ÊwiadomoÊç kadry kierowniczej w zakresie komunikacji, praw i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych osobom niepe∏nosprawnym. Wprowadzono niezb´dne
zmiany w procedurach wewn´trznych. Informacje o programie pojawia∏y si´ w e-mailach do pracowników oraz w specjalnych folderach. Na comiesi´cznych spotkaniach kadry kierowniczej przedstawiano
sprawozdania i informacje dotyczàce programu. Obecnie nie prowadzi si´ ju˝ specjalnych akcji informacyjnych, natomiast wszyscy nowo zatrudnieni dowiadujà si´, ˝e w ich zespo∏ach mogà si´ znaleêç
osoby z dysfunkcjami.
Aby dotrzeç ze swojà ofertà do niepe∏nosprawnych, firma podj´∏a wspó∏prac´ z Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania Osób Niepe∏nosprawnych Intelektualnie „Centrum DZWONI”. DziÊ wspó∏pracuje z fundacjami i organizacjami z ca∏ej Polski, m.in. z Fundacjà Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych „Razem”, Fundacjà Integracja,
ChrzeÊcijaƒskim Stowarzyszeniem Osób Niepe∏nosprawnych Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko” oraz z urz´dami pracy. Cz´Êç niepe∏nosprawnych pracowników pozyskuje si´ tak˝e przez og∏oszenia, w których
firma zaznacza, ˝e praca odbywa si´ w „Êrodowisku pracy przyjaznym osobom niepe∏nosprawnym”.
Wdro˝enie do pracy pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià fizycznà nie ró˝ni si´ niczym od wdro˝enia
pracowników pe∏nosprawnych. Natomiast wdro˝enie pracowników niepe∏nosprawnych intelektualnie
przebiega z udzia∏em trenera pracy, który pomaga im przez pierwszy okres zatrudnienia (6 miesi´cy).
Koszty zatrudnienia trenera pracy pokrywajà zwykle fundacje lub urz´dy pracy.
Przy przydzielaniu zadaƒ bierze si´ pod uwag´ predyspozycje, kompetencje, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia pracownika. W przypadku osób niepe∏nosprawnych uwzgl´dnia si´ tak˝e wynikajàce
z niepe∏nosprawnoÊci ograniczenia, np. zakaz podnoszenia obcià˝eƒ powy˝ej 20 kg. Osobom niepe∏nosprawnym intelektualnie przydzielane sà prace prostsze i powtarzalne, jak zawijanie sztuçców czy
porcjowanie sa∏atki. Pracownicy pe∏no- i niepe∏nosprawni dobrze si´ uzupe∏niajà; niepe∏nosprawni
intelektualnie ch´tnie wykonujà czynnoÊci, których nie chcà wykonywaç pracownicy pe∏nosprawni.
Cele pracowników wynikajà z ich zakresu obowiàzków. Wszyscy sà oceniani wed∏ug jednakowych
kryteriów. Ocena osób niepe∏nosprawnych intelektualnie odbywa si´ na bie˝àco, ju˝ bez udzia∏u trenera
pracy. Pracownicy niepe∏nosprawni fizycznie majà taki sam dost´p do szkoleƒ i awansów jak pe∏nosprawni,
natomiast osoby z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà mogà awansowaç jedynie do pewnego poziomu.
Wszyscy pracownicy sà zapraszani do udzia∏u w spotkaniach integracyjnych. W przypadku pracowników niepe∏nosprawnych intelektualnie o zgod´ na udzia∏ w integracji bywajà proszeni ich rodzice.

Praktyki polskie 18

Dane dotyczàce zatrudniania niepe∏nosprawnych sà odnotowywane w raportach rocznych sk∏adanych przed Grupà Sodexo we Francji, w comiesi´cznych raportach wewn´trznych, a tak˝e w procedurach
BHP dotyczàcych wdra˝ania pracowników niepe∏nosprawnych. Tematyka ta jest tak˝e poruszana na okresowych spotkaniach kadry kierowniczej, podczas których mened˝erowie mogà zg∏osiç pojawiajàce si´
problemy czy ch´ç zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych. Sodexo organizuje tak˝e wewn´trzne akcje
informacyjne dotyczàce praw pracowniczych, w razie wàtpliwoÊci czy problemów zatrudnione w firmie
osoby mogà si´ skonsultowaç z dyrektor HR (pracownik mo˝e pozostaç anonimowy).
Prowadzony przez Sodexo Polska program zatrudniania niepe∏nosprawnych jest wzorem dla oddzia∏ów firmy zlokalizowanych w innych krajach.
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W naszej firmie jest inna wra˝liwoÊç
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA jest wiodàcà spó∏kà Grupy Ergo Hestia.
Poczàtki zatrudniania niepe∏nosprawnych w STU wià˝à si´
z za∏o˝eniem przez Ergo Hestia w 2004 roku fundacji Integralia.
Fundacja aktywizuje osoby niepe∏nosprawne, oferuje im bezp∏atne szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy. Dzia∏a te˝ jako
agencja poÊrednictwa pracy, pozyskujàc niepe∏nosprawnych
pracowników na potrzeby Grupy Ergo Hestia i innych pracodawców z ca∏ej Polski.
W Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeƒ pracuje 14 osób
z ró˝nymi rodzajami i stopniami niepe∏nosprawnoÊci. Sà to osoby
o wysokich kwalifikacjach, wykonujàce odpowiedzialne zadania
na samodzielnych stanowiskach.

• Bran˝a ubezpieczeniowa
• Lokalizacja: Sopot
• Liczba zatrudnionych: 1730
• Niepe∏nosprawni: 14
(1% zatrudnionych)

Siedziba STU charakteryzuje si´ wysokim stopniem przystosowana do potrzeb osób niepe∏nosprawnych:
1. na zewnàtrz budynku znajdujà si´ specjalnie oznakowane miejsca parkingowe na ich u˝ytek;
2. w budynku sà toalety przystosowane do potrzeb osób poruszajàcych si´ na wózkach, oznaczone
alfabetem Braille`a;
3. stanowiska pracy sà odpowiednio adaptowane w zale˝noÊci rodzaju dysfunkcji:
•

w przypadku osób niewidomych – wyposa˝a si´ je w program komputerowy Jaws, s∏uchawki,
segregatory oznaczone alfabetem Braille`a, miejsce dla psa przewodnika;

•

w przypadku osób z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà – wysokoÊç biurka jest dostosowana do wzrostu pracownika na wózku;

•

w przypadku osób z upoÊledzeniem narzàdu s∏uchowego – oferuje si´ im stanowiska, na których
istotne sà przede wszystkim umiej´tnoÊci analityczne, np. rozliczanie umów z agentami. W razie
koniecznoÊci finansowane sà dla nich aparaty s∏uchowe.

Poczàtkom zatrudniania niepe∏nosprawnych w STU towarzyszy∏a wewn´trzna akcja informacyjna;
prowadzono tak˝e szkolenia dotyczàce komunikacji z osobami niepe∏nosprawnymi.
Pracownicy sà zatrudniani zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a ich zadania sà dostosowane
do posiadanych umiej´tnoÊci. Du˝à wag´ przyk∏ada si´ do tego, by zakres obowiàzków nie kolidowa∏
z mo˝liwoÊciami osób z konkretnymi dysfunkcjami. Lekarz medycyny pracy decyduje o tym, czy w przypadku pracownika sà jakieÊ przeciwwskazania do pracy na konkretnym stanowisku. Poza tym wszystkie
stanowiska sà dost´pne dla pe∏no- i niepe∏nosprawnych pracowników. W prowadzonych rekrutacjach
wykorzystuje si´ dodatkowe êród∏o pozyskiwania kandydatów, jakim sà sta˝e i szkolenia organizowane
w firmie przez fundacj´ Integralia.
Nowy pracownik jest oprowadzany po biurze, przedstawiany kolegom oraz zaznajamiany z obowiàzkami; podlega szkoleniu i programowi adaptacyjnemu. W przypadku osoby niepe∏nosprawnej
prze∏o˝ony prosi o wskazówki dotyczàce np. sposobu komunikacji lub mo˝liwoÊci u∏atwienia jej pracy.
JeÊli niepe∏nosprawnoÊç jest widoczna lub mo˝e wp∏ywaç na kontakty z kolegami, zostajà o niej uprzedzeni wspó∏pracownicy. W przeciwnym razie jedynymi osobami w firmie, które majà wiedz´ na jej temat, sà prze∏o˝ony i osoby z dzia∏u kadr zaanga˝owane w proces rekrutacji lub administrujàce danymi
osobowymi.
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Wszyscy pracownicy sà rozliczani z obowiàzków w ten sam sposób. Nie ma te˝ ró˝nic w dost´pie
do szkoleƒ czy awansu. Bywa, ˝e niepe∏nosprawni cz´Êciej uczestniczà w szkoleniach, bo mogà korzystaç dodatkowo z oferty fundacji Integralia.
Swój wizerunek firma buduje m.in. poprzez szerokà dzia∏alnoÊç CSR (ang. Corporate Social Responsibility – spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu), w tym wolontariat pracowniczy. Od 2009 roku w Grupie
Ergo Hestia dzia∏a Klub Wolontariusza, w ramach którego pracownicy prowadzà warsztaty dla niepe∏nosprawnych.
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Rodzinna atmosfera
Centralne Laboratorium Paƒstwowej Inspekcji
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa jest
urz´dem administracji rzàdowej obs∏ugujàcym G∏ównego
Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa. PIORiN jest jednà
z pi´ciu instytucji publicznych w Polsce z najwi´kszym odsetkiem
osób niepe∏nosprawnych wÊród pracowników. Wi´kszoÊç niepe∏nosprawnych pracuje w Centralnym Laboratorium w Toruniu,
gdzie wykonuje si´ badania i analizy dotyczàce stanu roÊlin
i nasion oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Inspekcji.
Poza jednym pracownikiem nabyli oni orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci ju˝ w okresie zatrudnienia. Specyfika Centralnego
Laboratorium, jego niewielkie rozmiary i niski poziom rotacji
sprawiajà, ˝e nowe procesy rekrutacyjne uruchamiane sà rzadko.
Gdy to nastàpi, PIORiN jest otwarty na osoby niepe∏nosprawne.

• Sektor publiczny
• Lokalizacja: Toruƒ
• Liczba zatrudnionych: 67
(w Laboratorium 20)
• Niepe∏nosprawni: 4
(4,5% zatrudnionych)

Proces rekrutacji do s∏u˝by cywilnej regulujà ustawa oraz kodeks s∏u˝by cywilnej. Informacje o wakatach sà publikowane w og∏oszeniach na stronach internetowych, tablicach og∏oszeƒ oraz w stosownych biuletynach. W procesie rekrutacji weryfikuje si´ g∏ównie kompetencje merytoryczne, niekiedy
na spotkaniu z dzia∏em HR kandydaci rozwiàzujà test sprawdzajàcy ich wiedz´ z danego obszaru.
Pracownik jest zatrudniany na 12 miesi´cy i po tym okresie nast´puje ocena jego pracy, której wynik
wp∏ywa na decyzj´ o przed∏u˝eniu umowy.
Siedziba Centralnego Laboratorium posiada podjazdy dla wózków. Wielu pracowników ze wzgl´du
na swojà niepe∏nosprawnoÊç nie mo˝e podnosiç wi´kszych ci´˝arów, dlatego Laboratorium wynajmuje
zewn´trzne podmioty do ich przenoszenia czy transportu. Zakupiono te˝ specjalny sprz´t komputerowy dla pracownika z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà oraz dofinansowano pierwszy i wspó∏finansowano
drugi aparat s∏uchowy osoby z niedos∏uchem.
By uniknàç stygmatyzacji oraz zadbaç o dobre samopoczucie nowego pracownika w miejscu pracy, nie informuje si´ wspó∏pracowników o jego niepe∏nosprawnoÊci. Jedynie w przypadku zatrudnienia
osób z ograniczeniami fizycznymi, które mogà mieç znaczenie w pracy, pracownicy otrzymujà informacje, jakich czynnoÊci nowa osoba nie mo˝e wykonywaç z przyczyn zdrowotnych. Pracownicy niepe∏nosprawni, jeÊli tak zadecydowa∏ lekarz, pracujà w skróconym czasie pracy. Kierownictwo PIORiN-u stara
si´ podchodziç do ludzi w sposób indywidualny i elastyczny, ustalajàc np. ruchomy czas pracy tym, którzy z ró˝nych wzgl´dów zdrowotnych nie mogà pracowaç w standardowo wyznaczonych godzinach.
Umo˝liwia te˝ niepe∏nosprawnym pracownikom korzystanie z dodatkowych urlopów rehabilitacyjnych.
Niepe∏nosprawnoÊç jest brana pod uwag´ przy wyznaczaniu celów i zadaƒ, ale traktuje si´ jà jako
jednà z cech pracownika (podobnie jak umiej´tnoÊci czy cechy osobowoÊci), a nie jego ograniczenie.
Cele i zadania sà wyznaczane indywidualnie, co jest mo˝liwe z uwagi na ma∏à liczb´ zatrudnionych.
Ze swoich zadaƒ pracownicy sà rozliczani na bie˝àco (co miesiàc) przez prze∏o˝onego, a ponadto
– zgodnie z ustawà o s∏u˝bie cywilnej – podlegajà ocenie co 12 i 24 miesiàce. Ka˝dorazowo ocenia
si´ zaanga˝owanie, realizacj´ zadaƒ oraz kryteria wybrane przez naczelnika wydzia∏u. Pracownicy
niepe∏nosprawni majà taki sam dost´p do szkoleƒ i awansu jak ich pe∏nosprawni koledzy. Zajmujà
w PIORiN-ie zarówno stanowiska specjalistyczne, jak i kierownicze. Niepe∏nosprawnoÊç nie jest ograniczeniem w pracy czy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych, a jeÊli stwarza trudnoÊci, znajduje si´ dla nich
rozwiàzania (np. w przypadku osoby, która ma problemy ze s∏uchem, pracownicy komunikujà si´ z nià,
mówiàc g∏oÊniej albo przekazujàc jej informacje na piÊmie).
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Praktyki zagraniczne
Do tego zostaliÊmy stworzeni
Allehånde Køkken
Firma Allehånde Køkken prowadzi restauracj´ i kawiarni´
oraz dostarcza catering do przedsi´biorstw i osób prywatnych.
Firma mieÊci si´ w Kopenhadze i dzia∏a g∏ównie na jej terenie.
Ideà przyÊwiecajàcà za∏o˝ycielom przedsi´biorstwa by∏o stworzenie odpowiedzialnej spo∏ecznie firmy, która dzia∏a∏aby na rzecz
niepe∏nosprawnych i ich aktywizacji zawodowej, a jednoczeÊnie
konkurowa∏aby z innymi firmami na otwartym rynku pracy.

• Paƒstwo: Dania
• Bran˝a: restauracyjna
• Liczba zatrudnionych: 28

Firma zatrudnia m∏ode, niepe∏nosprawne osoby i uczy
je zawodu, wspó∏pracujàc przy tym z duƒskimi organizacjami
zrzeszajàcymi osoby niepe∏nosprawne. Cz´Êç swoich zysków
Allehånde przeznacza na dzia∏alnoÊç charytatywnà na rzecz niepe∏nosprawnych.

• Niepe∏nosprawni: 17
(72% zatrudnionych)

W Allehånde Køkken pracujà g∏ownie osoby nies∏yszàce lub niedos∏yszàce. Obejmujà one stanowiska
takie jak szef kuchni, kucharz, pomocnik kucharza czy sta˝ysta. Praca sta˝ystów jest finansowana przez
duƒskie Ministerstwo Spraw Spo∏ecznych. Allehånde Køkken nie stosuje dla niepe∏nosprawnych pracowników taryfy ulgowej nawet na etapie wdro˝enia. Dla m∏odych osób jest to cz´sto pierwsza praca
i muszà si´ nauczyç nowej roli spo∏ecznej – osób zaradnych ˝yciowo i odpowiedzialnych. Niekiedy
pomaga im w tym osobisty trener pracy. Koszty zatrudnienia trenera pokrywa paƒstwo. Równe traktowanie w Allehånde dotyczy wszystkich procesów w firmie, w tym wyznaczania celów i rozliczania z ich
realizacji.
Najwi´kszym wyzwaniem dla firmy jest komunikacja pomi´dzy osobami s∏yszàcymi i nies∏yszàcymi,
zw∏aszcza gdy pracujà pod presjà czasu. Dlatego Allehånde organizuje kursy j´zyka migowego dla pracowników prowadzone przez osoby nies∏yszàce. Na poczàtku swojej dzia∏alnoÊci firma organizowa∏a
szkolenia na temat ró˝nic mi´dzy osobami pe∏no- i niepe∏nosprawnymi. Teraz ju˝ nie ma takiej potrzeby.
Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych dobrze dzia∏a na zespó∏, buduje poczucie dumy z pracy
w Allehånde Køkken i jest sposobem na zdobycie uznania klientów. Dodatkowo wyró˝nia firm´ i u∏atwia nawiàzanie relacji.
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Przyjdê taki, jaki jesteÊ
Électricité Réseau Distribution France
Électricité Réseau Distribution France zarzàdza 95% sieci
dystrybucji energii elektrycznej we Francji. Firma posiada polityk´
ró˝norodnoÊci, która obejmuje zró˝nicowanie narodowoÊciowe,
wiekowe, etniczne, pod wzgl´dem p∏ci i niepe∏nosprawnoÊci.
W zakresie zatrudniania niepe∏nosprawnych firma podpisa∏a
umow´ o wspó∏pracy z regionalnym oddzia∏em Ministerstwa
Pracy, wspó∏pracuje tak˝e z CAP Emploi – krajowà siecià specjalistów zatrudnienia osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
ERDF zatrudnia osoby niepe∏nosprawne w ca∏ej strukturze
organizacyjnej. Sà wÊród nich niewidomi lub niedowidzàcy,
nies∏yszàcy lub niedos∏yszàcy, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià procesów poznawczych, niepe∏nosprawni ruchowo oraz osoby
z problemami uk∏adu kostno-mi´Êniowego.

• Paƒstwo: Francja
• Bran˝a: energetyczna
• Liczba zatrudnionych:
36000
• Niepe∏nosprawni: ok. 1000
(3% zatrudnionych)

W 2009 roku utworzony zosta∏ departament ds. ró˝norodnoÊci i wtedy polityka firmy wobec ró˝norodnoÊci zosta∏a skodyfikowana. Jej elementem jest program zatrudniania niepe∏nosprawnych.
Polityka zatrudniania osób niepe∏nosprawnych by∏a komunikowana pracownikom bezpoÊrednio po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Pracy i rok póêniej, kiedy przyszed∏ czas na podsumowanie i przedstawienie dalszych planów. Na list´ celów firma wpisa∏a zatrudnianie minimum 30 osób niepe∏nosprawnych
ka˝dego roku oraz przyj´cie rocznie co najmniej 16 osób uczàcych si´ lub studiujàcych na praktyki lub sta˝e. Program zatrudniania osób niepe∏nosprawnych w ERDF ewoluowa∏ od poszukiwania odpowiedniej
osoby na dane stanowisko do poszukiwania odpowiedniego stanowiska dla danej osoby.
Du˝ym problemem dla firmy jest znalezienie odpowiednich kandydatów wÊród osób z niepe∏nosprawnoÊcià, dlatego podj´∏a wspó∏prac´ z organizacjami dzia∏ajàcymi na rzecz niepe∏nosprawnych
studentów i pomaga im w zdobyciu wiedzy i doÊwiadczenia. Proces rekrutacji osób niepe∏nosprawnych
jest prowadzony przez dedykowanych konsultantów. Osoby niepe∏nosprawne mogà si´ zg∏aszaç
do ERDF za poÊrednictwem specjalnego adresu e-mail – ich CV jest wtedy weryfikowane przez osob´
zajmujàcà si´ rekrutacjà osób niepe∏nosprawnych. Firma dba równie˝, by przebieg rozmowy rekrutacyjnej by∏ dostosowany do mo˝liwoÊci niepe∏nosprawnego kandydata, np. w razie potrzeby zapewnia t∏umacza j´zyka migowego.
Gdy pracownik niepe∏nosprawny zostanie zatrudniony, przedstawiciel firmy odbywa z nim rozmow´
dotyczàcà przystosowania stanowiska pracy. Ustalajà wspólnie, jakich narz´dzi, oprogramowania
i rozwiàzaƒ w zakresie organizacji pracy potrzebuje. Je˝eli pracownik niepe∏nosprawny zgodzi si´, zespó∏
jest informowany o jego niepe∏nosprawnoÊci na spotkaniu, w którym mo˝e równie˝ on sam uczestniczyç. W razie potrzeby mened˝er zespo∏u i jego podw∏adni majà zapewnionà pomoc psychologa.
W firmie wprowadzono polityk´ antydyskryminacyjnà. Pracownicy majà do dyspozycji specjalny
adres e-mail oraz numer telefonu, pod którymi mogà zg∏aszaç pojawiajàce si´ problemy czy nadu˝ycia.
W razie potrzeby jest te˝ formowana grupa pracowników, którzy dyskutujà nad problemem oraz starajà
si´ znaleêç rozwiàzanie. ERDF zach´ca równie˝ swoich pracowników do udzia∏u w specjalnych szkoleniach.
W przypadku osób niepe∏nosprawnych szczególnie istotne okazujà si´ wdro˝enie do pracy i integracja z zespo∏em. Nowe osoby z niepe∏nosprawnoÊcià biorà udzia∏ w regularnych rozmowach, które
stanowià swego rodzaju „punkty kontrolne”.
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Decyzja o udziale pracownika w szkoleniu czy o jego awansie nale˝y do prze∏o˝onego i jest zwiàzana z piastowanym przez danego pracownika stanowiskiem, jego zakresem zadaƒ i kompetencjami.
Okresowo dzia∏ HR porównuje sytuacje pe∏no- i niepe∏nosprawnych pracowników przyj´tych w tym samym czasie, na podobne stanowiska, z podobnym wykszta∏ceniem, w obr´bie tych samych zespo∏ów.
Je˝eli pracownik niepe∏nosprawny znajduje si´ w gorszej zawodowo sytuacji, mened˝er musi wyjaÊniç,
czym to jest spowodowane.
Osoby niepe∏nosprawne sà rozliczane z realizacji celów na takich samych zasadach jak inni pracownicy, aczkolwiek cele sà dostosowywane do ich mo˝liwoÊci. Podczas oceny rocznej porusza si´ równie˝
temat niepe∏nosprawnoÊci. Mened˝erowie pytajà podw∏adnych, czy potrzebujà jakichÊ dodatkowych
udogodnieƒ i czy uwa˝ajà, ˝e ich cele sà dostosowane do ich mo˝liwoÊci. JeÊli mened˝er ma problemy
z poruszaniem tematu niepe∏nosprawnoÊci w rozmowie z pracownikiem, mo˝e zaprosiç do udzia∏u
w niej osob´ z dzia∏u HR lub zewn´trznego eksperta specjalizujàcego si´ w tej tematyce.
Firma zaopatruje si´ równie˝ u dostawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne oraz w zak∏adach pracy chronionej. Bierze tak˝e udzia∏ w konsultacjach dotyczàcych rozwiàzaƒ prawnych w zakresie
niepe∏nosprawnoÊci i rynku pracy.
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Jeden Ford – jeden zespó∏ – jeden plan – jeden cel
Ford-Werke GmbH
Ford-Werke GmbH jest niemieckim oddzia∏em amerykaƒskiego koncernu Ford Motor Company. Ford globalnie promuje
polityk´ ró˝norodnoÊci i zrównowa˝onego rozwoju. W Europie
jako pierwszy wprowadzi∏ do swojej struktury stanowisko mened˝era ds. niepe∏nosprawnoÊci (2003). Jako pierwsza firma
na naszym kontynencie uzyska∏ te˝ certyfikat potwierdzajàcy
spe∏nianie standardów International Disability Management
Standards Council‘s IDMSC (2006).

• Paƒstwo: Niemcy
• Bran˝a: energetyczna
• Liczba zatrudnionych:
22101

W firmie Ford-Werke niepe∏nosprawnoÊç nigdy nie stanowi• Niepe∏nosprawni: 1768
∏a przeszkody w zatrudnieniu. Obecnie firma koncentruje si´
(8% zatrudnionych)
jednak na zarzàdzaniu niepe∏nosprawnoÊcià wczeÊniej zatrudnionych osób, by nie traciç wyszkolonych pracowników, którzy
z powodu chorób czy wypadku stali si´ niepe∏nosprawni. Celem
programu jest tak˝e zmiana paradygmatu myÊlenia o niepe∏nosprawnoÊci: przekszta∏cenie osoby niepe∏nosprawnej z biernego klienta systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych w aktywnego na wielu polach
cz∏onka spo∏eczeƒstwa.
W proces zarzàdzania niepe∏nosprawnoÊcià anga˝uje si´ wiele osób. W obszarze strategii (procesów i metod) sà to: mened˝er ds. niepe∏nosprawnoÊci, przewodniczàcy rady pracowniczej, reprezentant zarzàdu, reprezentant osób niepe∏nosprawnych oraz reprezentant s∏u˝by zdrowia. W przypadku
konkretnego pracownika zarzàdzaniem niepe∏nosprawnoÊcià zajmuje si´ zespó∏ sk∏adajàcy si´ z bezpoÊredniego prze∏o˝onego, przedstawiciela rady pracowniczej, reprezentanta niepe∏nosprawnych, reprezentanta s∏u˝by zdrowia, reprezentanta HR, reprezentanta zespo∏u zarzàdzania niepe∏nosprawnoÊcià
w centrali i niepe∏nosprawnego pracownika.
Firma podejmuje dzia∏ania adaptacyjne w przypadku ka˝dej osoby, której absencja z powodów
zdrowotnych wynios∏a 30 dni w ciàgu 12 miesi´cy (mo˝e to byç absencja ciàg∏a lub skumulowana).
Program rehabilitacji zawodowej pracownika rozpoczyna si´ od badania przez lekarza zak∏adowego.
Ma ono na celu okreÊlenie mo˝liwoÊci pracownika, jego stanu zdrowia i koniecznych adaptacji. Nast´pnie ewaluacji poddawane jest Êrodowisko pracy – identyfikowane sà wymagania stanowiska, obszary,
w których konieczne b´dzie podj´cie dzia∏aƒ dostosowawczych. Kolejnym krokiem jest wprowadzanie
koniecznych dostosowaƒ – adaptacja stanowiska pracy, zmiana kwalifikacji pracownika, przesuniecie
pracownika na inne stanowisko, przekwalifikowanie, wprowadzenie telepracy lub elastycznego czasu
pracy. Ford-Werke korzysta przy tym ze wsparcia finansowego instytucji publicznych. Potem nast´puje
stopniowa reintegracja pracownika ze Êrodowiskiem pracy oraz rehabilitacja zawodowa, cz´Êciowo
finansowana z firmowego ubezpieczenia zdrowotnego. Rehabilitacja obejmuje równie˝ weryfikacj´
zastosowanych Êrodków. Wa˝nym krokiem jest rehabilitacja w miejscu pracy, a wiec powrót do pracy
na okreÊlonych wczeÊniej warunkach. W procesie rehabilitacji pracownika firma wspó∏pracuje ze szpitalami, specjalistami s∏u˝by zdrowia, instytucjami rzàdowymi, placówkami rehabilitacyjnymi i innymi
podmiotami. Proces wdro˝enia koƒczy si´ ewaluacjà i ankietà satysfakcji.
Ford-Werke prowadzi tak˝e akcje informacyjne i szkolenia dotyczàce polityki ró˝norodnoÊci i polityki wobec niepe∏nosprawnoÊci, adresowane do pracowników i mened˝erów. Pracownicy majà równie˝
do dyspozycji szkolenie on-line dotyczàce równego traktowania.
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To, co jest dobre dla spo∏eczeƒstwa, jest dobre dla nas
IKEA Deutschland
IKEA Deutschland jest cz´Êcià szwedzkiej sieci IKEA, zatrudniajàcej 131 tysi´cy pracowników w 41 krajach Êwiata.
Firma zajmuje si´ produkcjà i sprzeda˝à detalicznà mebli oraz
artyku∏ów dekoracyjnych. IKEA globalnie prowadzi polityk´ ró˝norodnoÊci „Diversity & Inclusion”, w którà wpisuje si´ zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych. Jednà z wartoÊci firmowych
jest odwaga bycia innym. Pracownicy sà obj´ci programem
szkoleƒ dotyczàcych dyskryminacji. Szkolenia te zawierajà informacje z zakresu prawa, reakcji na dyskryminacj´, jej mo˝liwych
przejawów, ale tak˝e stereotypów dotyczàcych ró˝nych grup
spo∏ecznych oraz uprzedzeƒ z nimi zwiàzanych. W zakresie
zatrudniania niepe∏nosprawnych IKEA kieruje si´ doÊç precyzyjnym prawodawstwem niemieckim oraz mi´dzynarodowym.
Prawo niemieckie nak∏ada na pracodawców obowiàzek 5%
udzia∏u osób niepe∏nosprawnych w ogólnym zatrudnieniu,
jednoczeÊnie gwarantujàc im szerokie wsparcie finansowe
i instytucjonalne.

• Paƒstwo: Niemcy
• Bran˝a: sieci handlowe
• Liczba zatrudnionych:
14500
• Niepe∏nosprawni: 580
(4% zatrudnionych)

Niepe∏nosprawni sà zatrudniani na wszystkich stanowiskach: pe∏nià funkcje administracyjne, pracujà w call center, w dziale kadr, sprzeda˝y i IKEA GreenTech (spó∏ce IKEA inwestujàcej w nowe, przyjazne
Êrodowisku technologie). W firmie pracujà osoby z ró˝nymi rodzajami i stopniami niepe∏nosprawnoÊci
– niewidome, z chorobami wewn´trznymi, niepe∏nosprawne intelektualnie, ruchowo i poruszajàce si´
na wózkach. Osoby niepe∏nosprawne w ka˝dym ze sklepów IKEA majà swojego przedstawiciela,
a w przypadku naruszenia ich praw mogà zg∏osiç si´ do HR mened˝era, który odpowiada za przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej.
W rekrutacji liczà si´ kompetencje, ale du˝y nacisk k∏adzie si´ tak˝e na wartoÊci, którymi kieruje si´
pracownik. Dla firmy jest wa˝ne, by by∏y one spójne z jej w∏asnym systemem wartoÊci. Proces wdro˝enia nowego pracownika z dysfunkcjami zale˝y od rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Rozpoczyna si´
zwykle od dostosowania stanowiska pracy – firma przebudowuje toalety, instaluje podjazdy dla wózków
inwalidzkich, wprowadza automatyczne rozwiàzania w budynkach (np. automatycznie otwierane drzwi),
dokonuje zakupu odpowiedniego sprz´tu, oprogramowania czy wyposa˝enia biura. Zanim pracownik
z dysfunkcjà rozpocznie prac´, zespó∏ jest zwykle informowany o jego ograniczeniach fizycznych oraz
oczekiwanej pomocy. Je˝eli wymaga tego niepe∏nosprawnoÊç pracownika, zespó∏ dostaje instrukcj´, jak
si´ z nim komunikowaç. W procesie wdro˝enia uwzgl´dnia si´ niepe∏nosprawnoÊç pracownika
(np. osoby niewidome sà przez pierwszy tydzieƒ oprowadzane po siedzibie firmy, by dok∏adnie zapami´ta∏y poszczególne miejsca oraz mog∏y szybciej i lepiej orientowaç si´ w przestrzeni). Pracownik
z dysfunkcjà jest czasem wdra˝any do pracy przez oddelegowanych do tego pracowników, przeszkolonych, w jaki sposób pomagaç niepe∏nosprawnym.
Przy wyznaczaniu zadaƒ bierze si´ pod uwag´ niepe∏nosprawnoÊç pracownika. Je˝eli nie mo˝e wykonywaç okreÊlonych czynnoÊci (o czym uprzednio poinformuje prze∏o˝onego i wspó∏pracowników), jego zadania wykonywane sà przez inne osoby. Je˝eli ma problemy z wype∏nianiem swoich obowiàzków,
opracowuje si´ dla niego indywidualne rozwiàzanie. Niektórzy niepe∏nosprawni majà nieco ni˝szà efektywnoÊç przy realizowaniu okreÊlonych zadaƒ (np. osoby niewidome przy desk research’u – analizie
wtórnych danych), ale rekompensujà to wy˝szà efektywnoÊcià przy wykonywaniu innych (np. telefonowanie, zapami´tywanie informacji, dok∏adnoÊç).
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Firma oferuje równy dost´p do szkoleƒ, co wià˝e si´ z dostosowaniem programu, miejsca i organizacji
szkolenia do potrzeb niepe∏nosprawnych. Osoby z dysfunkcjami mogà si´ ubiegaç si´ o awans pionowy lub
poziomy w ramach rekrutacji wewn´trznej – ich kandydatury sà rozpatrywane tak jak osób pe∏nosprawnych.
IKEA posiada tak˝e specjalny program praktyk dla osób niepe∏nosprawnych dofinansowany przez paƒstwo.
Firma jest sygnatariuszem UN Global Compact i co roku w swoich raportach zamieszcza dane
ma temat post´pów w podejÊciu do Êrodowiska, praw cz∏owieka i standardów zatrudnienia. Jednym
z monitorowanych obszarów jest eliminowanie przejawów dyskryminacji. IKEA prowadzi te˝ dzia∏alnoÊç
charytatywnà za poÊrednictwem w∏asnej fundacji (IKEA Stiftung), której cz´Êç dzia∏aƒ jest skierowana do osób niepe∏nosprawnych.
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Ka˝dy z nas mo˝e byç niepe∏nosprawny
Marionnaud Parfumeries
Marionnaud to najwi´ksza sieç perfum i kosmetyków w Europie. W 2009 roku we francuskim oddziale Marionnaud zrodzi∏a si´
idea usystematyzowania dzia∏aƒ zwiàzanych z zatrudnianiem
osób niepe∏nosprawnych i uj´cia ich w spójnà polityk´. Opracowano akcj´ komunikacyjnà do pracowników i przygotowano dwa
programy szkoleniowe:

• Paƒstwo: Francja
• Bran˝a: kosmetyczne
sieci handlowe

•

szkolenie wst´pne dla niepe∏nosprawnych pracowników
po∏àczone z integracjà,

• Liczba zatrudnionych: 3800

•

szkolenie poÊwi´cone tematyce niepe∏nosprawnoÊci
i wspó∏pracy z osobami niepe∏nosprawnymi dla pozosta∏ych.

• Niepe∏nosprawni: 91
(2,4% zatrudnionych)

Marionnaud zatrudnia g∏ównie niepe∏nosprawnych z powodu przewlek∏ych i nieuleczalnych
chorób, takich jak AIDS, choroba LeÊniowskiego-Crohna, cukrzyca, zapalenia Êci´gien, tetraplegia,
stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, a tak˝e grup´ osób z niepe∏nosprawnoÊcià s∏uchowà
i wzrokowà. Pracujà oni na ró˝nych stanowiskach i szczeblach hierarchii organizacyjnej. Przy ich rekrutacji firma korzysta ze wsparcia rzàdowej agencji poÊrednictwa pracy.
Niepe∏nosprawny pracownik po zatrudnieniu przechodzi trzydniowe szkolenie integracyjne
dotyczàce firmy i pracy oraz instrukta˝ stanowiskowy. Na poczàtku mo˝e pracowaç z pomocà trenera
pracy, który ma doÊwiadczenie we wspieraniu pracowników z okreÊlonym rodzajem niepe∏nosprawnoÊci. Wymiar godzinowy i zakres obowiàzków pracownika sà uzgadniane z lekarzem. Pracownikom
niepe∏nosprawnym firma w razie potrzeby zapewnia dojazd do pracy. Ze wzgl´du na rodzaj niepe∏nosprawnoÊci pracowników (w wi´kszoÊci przewlek∏e choroby) zakres niezb´dnych przystosowaƒ miejsca
pracy jest niewielki, w razie potrzeby jednak firma inwestuje w zmiany.
Niepe∏nosprawnoÊç jest brana pod uwag´ przy wyznaczaniu celów i ocenie pracownika, ogólnie
jednak procesy te przebiegajà dla wszystkich podobnie. Niepe∏nosprawni majà mo˝liwoÊç udzia∏u
w szkoleniach i awansowania. Ka˝dorazowo zmian´ stanowiska uzgadnia si´ z lekarzem.
Dzia∏ HR monitoruje proces wdro˝enia i poziom satysfakcji nowych pracowników, zwracajàc szczególnà uwag´ na osoby niepe∏nosprawne. W razie naruszenia praw pracownika, w tym jakiejkolwiek
formy dyskryminacji, mo˝e on zg∏osiç ten fakt w dziale HR.
Marionnaud prowadzi szeroko zakrojone dzia∏ania z obszaru odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, m.in.
wspiera organizacje dzia∏ajàce na rzecz osób przewlekle chorych.
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JesteÊmy rodzinà
Max Hamburgerrestauranger
Max Hamburgerrestauranger to najwi´ksza sieç restauracji
szybkiej obs∏ugi w Szwecji. Firma zosta∏a za∏o˝ona w 1968 roku
przez Curta Bergforsa i do dziÊ pozostaje firmà rodzinnà.
W 2000 roku w firmie utworzono stanowisko „gospodarza” (serving host), którego obowiàzki obejmowa∏y m.in.
zajmowanie si´ goÊçmi oraz dba∏oÊç o utrzymanie czystoÊci
w restauracji. Firma mia∏a jednak problemy ze znalezieniem
kandydatów na to stanowisko. W 2003 roku postanowi∏a swojà ofert´ skierowaç do osób niepe∏nosprawnych, w tym z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà. Na partnera programu wybra∏a
organizacj´ Samhall, która zajmuje si´ aktywizacjà zawodowà
osób z dysfunkcjami.

• Paƒstwo: Szwecja
• Bran˝a: restauracyjna
• Liczba zatrudnionych: 3000
• Niepe∏nosprawni: 170
(5,6% zatrudnionych)

Program zatrudniania niepe∏nosprawnych by∏ wdra˝any przez dwa lata. Rozpocz´∏o go dwudniowe
szkolenie dla pracowników, prowadzone wspólnie z organizacjà Samhall. Mia∏o ono pomóc w przezwyci´˝eniu stereotypów i przekazaç wiedz´ na temat wspó∏pracy z niepe∏nosprawnymi. Stworzono
równie˝ kompetencyjne testy dopasowania pracownika do stanowiska. Drugim etapem by∏o wprowadzenie pilota˝owego programu w dwóch najmniejszych restauracjach. Osoby zatrudnione w ramach
pilota˝u do dziÊ pracujà w firmie. Trzeci etap obejmowa∏ wdro˝enie programu zatrudniania niepe∏nosprawnych we wszystkich restauracjach sieci. Wszyscy mened˝erowie przeszli szkolenie na temat niepe∏nosprawnoÊci, dyskryminacji i przywództwa w zró˝nicowanym zespole (1,5 dnia) oraz wzi´li udzia∏
w warsztatach prowadzonych przez wewn´trznych trenerów z zakresu zarzàdzania zespo∏em, wspierania i motywowania pracowników (0,5 dnia). Szkolenie to pomaga∏o prze∏o˝yç standardy zarzàdzania
firmy Max Hamburgerrestauranger na zarzàdzanie niepe∏nosprawnoÊcià. Po wdro˝eniu programu firma
obsadzi∏a wszystkie stanowiska, a jej wizerunek w oczach pracowników uleg∏ widocznej poprawie
– wzros∏a ich lojalnoÊç i zmniejszy∏a si´ rotacja w zespole.
Kluczowym elementem procesu zatrudnienia jest dopasowanie kandydata do stanowiska, które
obejmuje testy kompetencyjne i okres próbny. Po ok. oÊmiu tygodniach firma ju˝ wie, czy pracownik
mo˝e wykonywaç swoje obowiàzki. Czasami ich zakres po tym okresie ulega modyfikacjom.
Przystàpienie do programu przez poszczególne restauracje odbywa si´ na zasadach dobrowolnoÊci. Dzi´ki temu niepe∏nosprawni nie spotykajà si´ z niech´cià ze strony mened˝erów i szeregowych
pracowników. Docelowo firma chcia∏aby zatrudniaç co najmniej dwie osoby niepe∏nosprawne w ka˝dej
restauracji.
Pracownicy niepe∏nosprawni zatrudniani sà g∏ównie na stanowiskach serving host, choç – je˝eli pozwala na to stopieƒ ich niepe∏nosprawnoÊci – mogà równie˝ pracowaç w kuchni czy wykonywaç inne
zaj´cia. Awans w przypadku pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià umys∏owà ma miejsce sporadycznie.
Du˝ym wsparciem dla firmy jest dofinansowanie wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych ze strony
paƒstwa, które wynosi mi´dzy 40% a 60% pensji pracownika.
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Kto, jeÊli nie my
Parlament Europejski
Parlament Europejski jest organem prawodawczym Unii
Europejskiej. Jego dzia∏alnoÊç wspiera Sekretariat Parlamentu.
Jednym z za∏o˝eƒ polityki HR Parlamentu jest to, by jego struktura zatrudnienia, a tak˝e struktura zatrudnienia Sekretariatu
odzwierciedla∏y ró˝norodnoÊç spo∏eczeƒstwa Unii, równie˝
w obszarze niepe∏nosprawnoÊci. W Parlamencie nie prowadzi
si´ natomiast statystyk dotyczàcych pracowników z niepe∏nosprawnoÊcià. Ze wzgl´du na ograniczenia prawne dane dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci sà poufne.

• Paƒstwo:
Belgia/Luxemburg
• Sektor publiczny
• Liczba zatrudnionych: 8452

• Niepe∏nosprawni:
dane obj´te tajemnicà
Od poczàtku istnienia Parlamentu Europejskiego w instytuze wzgl´du na polityk´
cji tej byli zatrudniani niepe∏nosprawni. Zgodnie z regulacjami
antydyskryminacyjnà.
wewn´trznymi nie mo˝na ich dyskryminowaç przy zatrudnieniu.
W razie potrzeby dostosowuje si´ miejsca pracy do ich potrzeb.
Konieczne dzia∏ania dostosowawcze podejmuje si´ te˝, gdy pracownik nabywa niepe∏nosprawnoÊç
w okresie zatrudnienia. Co jakiÊ czas prowadzi si´ specjalne nabory osób niepe∏nosprawnych na praktyki, sta˝e lub do pracy. W og∏oszeniach o prac´ pojawiajà si´ odwo∏ania do polityki równych szans,
sà one rozsy∏ane do specjalistycznych publikacji i organizacji (jak Europejskie Forum Niepe∏nosprawnoÊci czy Europejska Agencja ds. Rozwoju Szkolnictwa Specjalnego). Parlament wyda∏ tak˝e publikowany
w Dzienniku Urz´dowym informator dla kandydatów, który zawiera wzór zawiadomienia o konkursie
na wakujàce stanowisko oraz rozdzia∏ przeznaczony dla kandydatów z niepe∏nosprawnoÊcià, informujàcy o Kodeksie Dobrej Praktyki. W formularzach zg∏oszeniowych kandydaci z niepe∏nosprawnoÊcià
mogà wpisaç, jakich udogodnieƒ potrzebujà, by wziàç udzia∏ w testach rekrutacyjnych. Departament
odpowiedzialny za rekrutacj´ ma obowiàzek do∏o˝yç staraƒ, by ewentualne bariery zosta∏y zlikwidowane
(np. powinien zapewniç niepe∏nosprawnym dost´p do budynku, przydzieliç dodatkowy czas na wykonanie zadaƒ itd.). Budynki Parlamentu sà przystosowane do potrzeb osób poruszajàcych si´ na wózkach i niewidomych. Osoby niepe∏nosprawne posiadajà równie˝ techniczne wyposa˝enie stanowisk
pracy, które umo˝liwia im sprawne wykonywanie obowiàzków.
Wdro˝enie niepe∏nosprawnego pracownika rozpoczyna si´ od ustalenia czasu i organizacji pracy.
Mo˝e on pracowaç w elastycznym czasie pracy, w skróconym wymiarze, korzystaç z cz´stszych przerw
i pracowaç zdalnie (telepraca).
Na proÊb´ prze∏o˝onego zespo∏u, do którego do∏àcza niepe∏nosprawny pracownik, przeprowadza
si´ jednodniowe szkolenie, które obejmuje:
•

zagadnienia dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci – definicje, postrzeganie, sposoby pozyskiwania informacji o niepe∏nosprawnoÊci,

•

polityki, procedury i ustawodawstwo dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci,

•

medyczne i spo∏eczne podejÊcie do niepe∏nosprawnoÊci,

•

dobre praktyki i dostosowanie stanowiska pracy,

•

„zasady etykiety” w kontakcie z osobami niepe∏nosprawnymi – sposób komunikacji, poruszanie zagadnieƒ dotyczàcych niepe∏nosprawnoÊci.

Okresowo prowadzone sà równie˝ szkolenia podnoszàce ÊwiadomoÊç pracowników w obszarze
ró˝norodnoÊci – p∏ci, narodowoÊci, sprawnoÊci fizycznej.
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Na etapie ustalania zakresu obowiàzków bierze si´ pod uwag´ to, ˝e osoba niepe∏nosprawna nie
mo˝e wykonywaç zadaƒ szkodliwych dla jej stanu zdrowia czy zbyt trudnych ze wzgl´du na jej ograniczenia fizyczne. Bywa, ˝e osoba, która otrzyma∏a okreÊlone stanowisko, okazuje si´ niezdolna do
wykonywania przydzielonych obowiàzków ze wzgl´du na swojà niepe∏nosprawnoÊç. Wtedy zapada
decyzja o jej przekwalifikowaniu. Podobnie jest w przypadku awansu – obowiàzki sà ka˝dorazowo
uzgadniane, a pracownik mo˝e zg∏osiç potrzeb´ konkretnych usprawnieƒ. Odbywa si´ to podczas
indywidualnych konsultacji. Podobna procedura ma miejsce w przypadku, gdy pracownik Parlamentu
nabywa okreÊlony stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci w trakcie pracy.
Osoby niepe∏nosprawne majà taki sam dost´p do szkoleƒ jak pe∏nosprawni pracownicy. Sekretariat
Parlamentu bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za taki sposób organizacji szkolenia, by mog∏y w nim
uczestniczyç osoby niepe∏nosprawne (np. poprzez odpowiednie przygotowanie materia∏ów czy miejsca
szkolenia). Podobnie jest w przypadku zebraƒ zespo∏ów. Parlament Europejski prowadzi równie˝ wiele
dzia∏aƒ promujàcych solidarnoÊç i zró˝nicowanie spo∏eczne oraz równoÊç szans w zatrudnieniu.
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Musimy dawaç przyk∏ad
Departament Integracji Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych
Departament Integracji Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych
formu∏uje, wprowadza i koordynuje cypryjskà polityk´ wobec
niepe∏nosprawnoÊci. Jest tak˝e odpowiedzialny za wprowadzanie reform umo˝liwiajàcych pe∏nà integracj´ spo∏ecznà osób
niepe∏nosprawnych.

• Paƒstwo: Cypr
• Sektor publiczny

Departament zatrudniania pracowników z niepe∏nosprawno• Liczba zatrudnionych: 20
Êcià ruchowà i wzrokowà. W zakresie ich zadaƒ sà: wspó∏praca
z instytucjami mi´dzynarodowymi, przygotowywanie raportów,
• Niepe∏nosprawni: 3
monitorowanie regulacji prawnych (Social Inclusion Officer);
(15% zatrudnionych)
prace administracyjne i organizacyjne, reprezentowanie Departamentu na spotkaniach i konferencjach (Clerical Staff); obs∏uga
telefoniczna klientów, udzielanie informacji o Departamencie
i organizowanych przez niego akcjach, wspieranie ró˝nych instytucji publicznych dzia∏ajàcych na rzecz niepe∏nosprawnych (Telephone Operator). W 2011 roku instytucja przenios∏a si´ do nowego budynku, który jest w pe∏ni dostosowany do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Dodatkowo pracownicy niepe∏nosprawni majà zapewnione miejsca parkingowe bezpoÊrednio
przy wejÊciu do budynku.
Cypryjskie prawo umo˝liwia niepe∏nosprawnym ubieganie si´ o prac´, jeÊli tylko spe∏niajà kryteria
rekrutacyjne i sà zdolni wykonywaç zadania na danym stanowisku. Ponadto ustawa o s∏u˝bie cywilnej
z 1990 roku daje osobom niepe∏nosprawnym pierwszeƒstwo w zatrudnieniu w administracji, w przypadku gdy posiadajà takie same kompetencje jak inni kandydaci. W instytucjach publicznych, edukacyjnych i samorzàdach lokalnych niepe∏nosprawni powinni stanowiç minimum 10% ogó∏u pracowników.
Proces rekrutacji do Departamentu Integracji Spo∏ecznej Osób Niepe∏nosprawnych zaczyna si´
zawsze od badaƒ lekarskich, które majà potwierdziç, ˝e kandydat mo˝e wykonywaç prac´ na danym
stanowisku. Nast´pnie zdaje on egzaminy i bierze udzia∏ w dwóch rozmowach kwalifikacyjnych, które
przeprowadza departament HR i przysz∏y prze∏o˝ony. Podczas rozmowy analizuje si´ dotychczasowe
doÊwiadczenia zawodowe kandydata i jego kompetencje. Na bazie zebranych informacji podejmuje si´
decyzj´ o z∏o˝eniu oferty wybranej osobie.
Opini´ ka˝dego pracownika, w tym niepe∏nosprawnego, bierze si´ pod uwag´ przy wyznaczaniu
celów i podejmowaniu decyzji. JeÊli okazuje si´, ˝e osoba niepe∏nosprawna z jakiegoÊ powodu nie mo˝e zrealizowaç postawionego jej zadania, wówczas – podobnie jak ka˝dy inny pracownik – mo˝e liczyç
na wsparcie prze∏o˝onego i kolegów z zespo∏u. Ka˝dy w Departamencie ma takie same szanse
na awans i rozwój zawodowy.
Dla organizacji, której misjà jest wspieranie integracji osób z dysfunkcjami, ogromnà wartoÊç stanowi wiedza pracowników na temat problematyki niepe∏nosprawnoÊci i ró˝nego rodzaju barier, jakie
napotykajà w codziennym ˝yciu.
Podobnie jak inne instytucje publiczne na Cyprze Departament publikuje w oficjalnych dokumentach informacj´ o liczbie zatrudnionych niepe∏nosprawnych w danym roku.
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Mamy szcz´Êcie, ˝e niepe∏nosprawni sà w naszym zespole
Rehab Station Stockholm
Firma Rehab Station Stockholm zajmuje si´ rehabilitacjà
osób niepe∏nosprawnych. Specjalizuje si´ w rehabilitacji po pora˝eniach mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kr´gowego.
Zatrudnianie osób niepe∏nosprawnych wpisuje si´ w polityk´
firmy, która promuje aktywnoÊç zawodowà i spo∏ecznà osób
z dysfunkcjami. Niepe∏nosprawni pracownicy pracujà m.in.
na stanowiskach rehabilitantów, przez co mogà stanowiç wzór
dla pacjentów w zakresie aktywnoÊci zawodowej i spo∏ecznej. Sà
te˝ zatrudniani na stanowiskach pracowników socjalnych, kontrolerów, specjalistów IT i lekarzy.

• Paƒstwo: Szwecja
• Bran˝a: opieka medyczna
• Liczba zatrudnionych: 120
• Niepe∏nosprawni: 18
(15% pracowników)

W∏aÊciciel firmy jest osobà niewidomà, od lat bardzo aktywnà sportowo. Poczàtkowo dzia∏alnoÊç firmy koncentrowa∏a si´
na trenowaniu dru˝yn i osób niepe∏nosprawnych. Jednym ze spostrze˝eƒ za∏o˝yciela firmy by∏o to,
˝e niepe∏nosprawni aktywni w sporcie sà aktywni tak˝e w innych dziedzinach ˝ycia. Uzna∏ zatem za dobry pomys∏ zatrudnianie w zespo∏ach rehabilitacji takich w∏aÊnie osób. Obecnie w ka˝dym zespole sà
zatrudnione osoby z dysfunkcjami.
Pracownicy zg∏aszajà si´ do firmy w odpowiedzi na og∏oszenie o prac´ lub sà zatrudniani „z polecenia”. Niektórzy z instruktorów rozpocz´li prac´ po tym, jak ich aktywnoÊç sportowa lub spo∏eczna
zosta∏a dostrze˝ona przez firm´ Rehab. P∏aszczyznà do kontaktów z potencjalnymi kandydatami sà dla
firmy wydarzenia oraz kluby sportowe dla niepe∏nosprawnych.
Ze wzgl´du na potrzeby klientów firma Reahab Station musia∏a od poczàtku mieç infrastruktur´ dostosowanà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Poza przygotowaniem odpowiedniego stanowiska pracy, które jest dzia∏aniem standardowym, komfort niepe∏nosprawnych pracowników i klientów bierze si´
równie˝ pod uwag´ podczas planowania przestrzeni (np. miejsca dla osób niepe∏nosprawnych sà bardzo
blisko wejÊcia i majà wi´ksze rozmiary). Niepe∏nosprawni pracownicy mogà te˝ korzystaç przy dojeêdzie
do pracy z taksówek – ich koszt jest zwracany przez paƒstwo. Niektórzy pracujà na cz´Êç etatu, inni majà ruchomy czas pracy. Rzàd pokrywa koszty dostosowania stanowiska pracy. Pracownik mo˝e wystàpiç
o dofinansowanie sprz´tu technicznego, którego potrzebuje. Firma Rehab jako pracodawca wyst´puje
niekiedy o dofinansowanie asystenta osoby niepe∏nosprawnej. Pomaga tak˝e swoim pracownikom – firma sponsoruje m.in. sprz´t sportowy (np. specjalne wózki inwalidzkie do uprawiania sporów). CzeÊç
pracowników firmy reprezentuje Szwecj´ na paraolimpiadach, których Rehab Station jest sponsorem.
Szkolenia z zakresu niepe∏nosprawnoÊci dotyczà g∏ównie personelu lekarskiego i piel´gniarskiego,
raz na jakiÊ czas obejmowani sà nimi tak˝e mened˝erowie zespo∏ów. Rehabilitanci i fizjoterapeuci
posiadajà zwykle potrzebne kompetencje.
Cele sà wyznaczane poczàtkowo w odniesieniu do ca∏ej organizacji, a nast´pnie przek∏adane
na cele ka˝dego zespo∏u. Wyznaczanie celów organizacji i zespo∏u uwzgl´dnia zagadnienie niepe∏nosprawnoÊci, nie jest jednak w ˝aden sposób zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià konkretnej osoby. Natomiast zadania w ka˝dym zespole sà wyznaczane pod kàtem mo˝liwoÊci poszczególnych osób i ich zakresów obowiàzków. Pracownicy sà rozliczani wed∏ug tych samych regu∏ w zale˝noÊci od stanowiska.
G∏os ka˝dego pracownika jest tak samo wa˝ny. Ka˝dy ma prawo zg∏osiç swój pomys∏ czy innowacj´,
która mo˝e poprawiç prac´ zespo∏u i samej firmy. Pracownicy pe∏no- i niepe∏nosprawni majà taki sam
dost´p do szkoleƒ. Osoby niepe∏nosprawne mogà dodatkowo korzystaç ze szkoleƒ finansowanych
przez paƒstwo, które nie sà dost´pne dla pozosta∏ych. Niepe∏nosprawni majà te˝ w firmie mo˝liwoÊç
awansu. WÊród mened˝erów jest np. osoba poruszajàca si´ na wózku inwalidzkim.
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Rehab Station buduje swój wizerunek jako us∏ugodawcy i pracodawcy m.in. poprzez sponsorowanie imprez sportowych i udzia∏ pracowników w zawodach. Prowadzi tak˝e program badawczy
we wspó∏pracy z Karolinska University Hospital, dotyczàcy diagnozy i rehabilitacji uszkodzeƒ rdzenia
kr´gowego. Firma pomaga budowaç w Afryce placówki dostosowane do rehabilitacji urazów rdzenia
kr´gowego (Unity for Spinalcord).
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Dobre intencje to po prostu za ma∏o
Thales Group
Grupa Thales dostarcza narz´dzia, systemy i us∏ugi dla przemys∏ów zbrojeniowego, lotniczego, kosmicznego oraz transportu
làdowego. Dzia∏a w ponad 50 krajach, zatrudniajàc oko∏o 68
tys. pracowników na ca∏ym Êwiecie.

• Paƒstwo: Francja
• Bran˝a: produkcyjna

Polityka firmy w zakresie zatrudniania osób niepe∏nosprawnych by∏a wypracowywana przez wiele lat, a wprowadzony
przez nià program zosta∏ podpisany i zatwierdzony przez zwiàzki zawodowe oraz francuskie Ministerstwo Pracy. Obejmuje on:

• Liczba zatrudnionych:
35000

•

monitorowanie wskaêników dotyczàcych poziomu zatrudnienia i liczby osób, które wzi´∏y udzia∏ w szkoleniach zawodowych (cele iloÊciowe);

• Niepe∏nosprawni: 1650
(5,1% zatrudnionych)

•

wspó∏prac´ z uniwersytetami (Tales finansuje niepe∏nosprawnym studentom sprz´t wspomagajàcy
nauk´), szko∏ami specjalnymi, centrami rozwoju zawodowego, Centrum Rehabilitacji Spo∏ecznej;

•

dzia∏ania na rzecz utrzymania w firmie osób niepe∏nosprawnych;

•

program budujàcy ÊwiadomoÊç pracowników w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià, ze szczególnym uwzgl´dnieniem mened˝erów;

•

wspó∏prac´ z sektorem zatrudnienia wspomaganego;

•

pomoc technologicznà i wdra˝anie innowacji technicznych dla osób niepe∏nosprawnych w celu
usprawnienia procesu szkolenia i aktywizacji zawodowej.

Jednà z zasad etycznych firmy Thales jest transparentnoÊç – wszystkie procesy, w tym zatrudniania
niepe∏nosprawnych, sà komunikowane opinii publicznej i akcjonariuszom (m. in. w raporcie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej i raporcie rocznym). Zwolnienia sà w firmie ograniczane do minimum – Thales raczej inwestuje w przekwalifikowanie pracowników. Osoby niepe∏nosprawne sà zatrudniane w firmie
praktycznie na wszystkich stanowiskach. W ka˝dym oddziale znajduje si´ osoba odpowiedzialna za rozwój pracowników z dysfunkcjami.
WÊród niepe∏nosprawnych pracowników w firmie Thales sà osoby niedowidzàce i niewidzàce, nies∏yszàce lub niedos∏yszàce, z niepe∏nosprawnoÊcià motorycznà i chorobami przewlek∏ymi. Firma otrzymuje zwrot kosztów dostosowania stanowiska pracy.
Pracowników rekrutuje do pracy zgodnie ze standardowymi procedurami – niepe∏nosprawnoÊç nie
ma tu znaczenia. Natomiast proces wdro˝enia w przypadku osoby z dysfunkcjami jest du˝o bardziej
rozbudowany. Rozpoczyna si´ od konsultacji lekarskiej, podczas której pracodawca dowiaduje si´,
jakie dostosowania stanowiska sà konieczne i jakie sà indywidualne wymagania pracownika zwiàzane
z niepe∏nosprawnoÊcià (np. krótsze godziny pracy). Wdro˝enie odbywa si´ z pomocà opiekuna, który
wprowadza nowego pracownika do pracy i pomaga mu w razie trudnoÊci. Cz∏onkowie zespo∏u sà przygotowywani na przyj´cie pracownika dzi´ki szkoleniu, które obejmuje: definicj´ niepe∏nosprawnoÊci,
regulacje prawne, integracj´ i komunikacj´ z pracownikiem, zarzàdzanie pracownikiem, polityk´ dotyczàcà niepe∏nosprawnoÊci w firmie Thales, pomoc we wdro˝eniu pracownika itp. Ka˝dorazowo pracownik jest przedstawiany zespo∏owi, który wczeÊniej uzyskuje informacj´ o nowej osobie, dostosowaniach
stanowiska pracy oraz niezb´dne wskazówki dotyczàce komunikacji z niepe∏nosprawnym kolegà. Szczegó∏owe uzgodnienie kontraktu i informacja o zasadach wspó∏pracy sà bardzo wa˝ne dla zespo∏u. Je˝eli nowy
pracownik wyrazi na to zgod´, zespo∏owi mo˝e zostaç ujawniony równie˝ rodzaj niepe∏nosprawnoÊci.
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W przypadku zaistnienia sytuacji dyskryminacji osoba, która jest jej Êwiadkiem lub ofiarà, mo˝e anonimowo zg∏osiç spraw´ naruszenia zasad do Komisji ds. Etyki, odpowiedzialnej za wyjaÊnienie sytuacji
i podj´cie stosownych Êrodków zaradczych.
Niepe∏nosprawnoÊç nie stanowi bariery w awansie. Osoby z dysfunkcjami majà jednak utrudniony
dost´p do edukacji, przeszkodà jest wi´c cz´sto niewystarczajàcy poziom kompetencji. Firma stara si´
znosiç takie bariery m.in. poprzez szkolenia e-learningowe.
Cele i zadania pracowników pe∏no- i niepe∏nosprawnych ró˝nià si´, ale wyznaczane sà w ten sam
sposób – na podstawie uzgodnieƒ pracownika z prze∏o˝onym. Przy ich wyznaczaniu uwzgl´dnia si´ niepe∏nosprawnoÊç pracownika; zadania dzielone sà w zespole komplementarnie i pracownicy pe∏nosprawni mogà wykonywaç zadania niemo˝liwe lub trudne do wykonania dla niepe∏nosprawnych.
Ocena pracownika i jego rozliczanie wià˝à si´ z realizacjà wspólnie uzgodnionych celów w odniesieniu
do zakresu obowiàzków.
Thales nie tylko otwarcie komunikuje fakt zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, ale tak˝e bardzo
mocno anga˝uje si´ w propagowanie aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami. Prowadzi szkolenia
dla pracodawców oraz programy, których celem jest zwi´kszanie ÊwiadomoÊci uczniów. Posiada te˝
ofert´ stypendialnà dla niepe∏nosprawnych studentów. Troska o s∏abszych to wyró˝nik firmy, który
w obszarze CSR jest realizowany poprzez dzia∏ania na rzecz ró˝norodnoÊci i aktywizacji zawodowej
osób zagro˝onych wykluczeniem, m.in. osób niepe∏nosprawnych i ludzi starszych.
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Zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych jest jednym z czynników
najsilniej wp∏ywajàcych na ich po∏o˝enie spo∏eczno-ekonomiczne.
Jest zarazem problemem, którego rozwiàzywanie sprawia
najwi´ksze trudnoÊci, czego dowodem sà ciàgle niskie wskaêniki
aktywnoÊci zawodowej tego Êrodowiska.
Jak wynika z badaƒ spo∏ecznych, dla poprawy sytuacji w tym
obszarze szczególne znaczenie majà dwie kategorie dzia∏aƒ:
promowanie zdobywania wy˝szego wykszta∏cenia przez osoby
niepe∏nosprawne i skuteczne komunikowanie si´ z pracodawcami
z otwartego rynku pracy.
Z tego powodu w naszym projekcie przeprowadziliÊmy badania
empiryczne nad karierami zawodowymi niepe∏nosprawnych
absolwentów uczelni i nad najlepszymi praktykami pracodawców
w zatrudnianiu osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Prof. Barbara Gàciarz, kierownik projektu
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