
Niepe∏nosprawnoÊç przesta∏a byç 
tematem wstydliwym 
Carrefour Polska

Carrefour jest liderem wielkiej dystrybucji w Europie i nume-
rem 2 na Êwiecie. Ponad 9800 sklepów Carrefour dzia∏a w po-
nad 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 gospo-
darki, ochrony Êrodowiska i spo∏eczeƒstwa. W obszarze spo∏ecz-
nym realizuje jà m.in. poprzez zatrudnianie niepe∏nosprawnych.

W firmie pracujà osoby z ró˝nymi rodzajami niepe∏nospraw-
noÊci – fizycznà, umys∏owà i psychicznà. Znajdujà one zatrudnie-
nie zarówno w sklepach sieci (stanowiska kasjerów i pracowników
sklepu), jak i w centrali (np. ksi´gowi, graficy).

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∏no-
sprawnych (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 obo-
wiàzki oraz otrzymujà te same Êwiadczenia dodatkowe, choç finansowane z innych êróde∏, np. „paczki
Êwiàteczne” dla pracowników sklepu sà finansowane z funduszu socjalnego, natomiast dla pracowni-
ków zatrudnionych na mocy umowy trójstronnej – z obrotu sklepu, w którym pracujà. Organizacje prze-
prowadzajà 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 obejmu-
je 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.

• Bran˝a: sieci handlowe

• Lokalizacja: centrala 
w Warszawie/ca∏a Polska

• Liczba zatrudnionych:
14000 

• Niepe∏nosprawni: 700
(5% zatrudnionych)


