
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´k-
szych 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 za-
trudnieni na wszystkich poziomach firmowej hierarchii – od pra-
cowników 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.

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. Pod-
czas rozmowy obecny jest pe∏nosprawny pracownik. Nowo zatrudnieni otrzymujà „pakiet na wejÊcie”,
czyli zbiór wszystkich potrzebnych w pracy informacji i dokumentów. Pracownicy niewidzàcy otrzymu-
jà go w wersji braille’owskiej.

Altix wyró˝nia bardzo wysoki poziom dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepe∏no-
sprawnych. 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 sys-
tem 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 nie-
pe∏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 ma-
teria∏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 wszyst-
kich 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-rehabilita-
cyjnych), które sà elementem programu aktywizacji zawodowej niewidomych i wspierajà zak∏adanie
przez nich w∏asnych firm.

• Bran˝a: informatyczna

• Lokalizacja: Warszawa

• Liczba zatrudnionych: 47

• Niepe∏nosprawni: 14 osób 
(30% zatrudnionych)


