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.

