
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 ¸o-
dzi. Jako pierwszy osoby z dysfunkcjami zaczà∏ zatrudniaç za-
k∏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 pra-
cy” (Êlàska edycja konkursu).

Hutchinson zatrudnia osoby niepe∏nosprawne ruchowo, 
w tym poruszajàce si´ na wózkach, niepe∏nosprawne mentalnie, 
z orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci ze wzgl´du na ró˝ne prze-
wlek∏e choroby, a tak˝e nies∏yszàce i niedos∏yszàce. Pracujà w dzia-
le produkcji, a tak˝e logistyki, jakoÊci, badaƒ i rozwoju (R&D), 
w administracji oraz na stanowiskach ni˝szego szczebla mene-
d˝erskiego (liderzy zespo∏ów, brygadziÊci). Wskaêniki zatrudnienia niepe∏nosprawnych w∏àcza si´ w pro-
ces 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, korzy-
stajàc z pomocy zewn´trznej firmy szkoleniowej (jednodniowe szkolenie z ró˝norodnoÊci i indywidual-
nego podejÊcia do pracownika, realizowane w ramach programu “Tak pe∏nosprawni”).

Ka˝dorazowo przy rekrutacji firma bierze pod uwag´ mo˝liwoÊç zatrudnienia osoby niepe∏no-
sprawnej, 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 roz-
mowy 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 konsultowa-
na ze specjalistà ds. BHP i lekarzem. Ustala si´ te˝ od razu, czy sà konieczne jakieÊ dzia∏ania dostoso-
wawcze 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´ równe-
go traktowania. Ka˝dy nowo zatrudniony pracownik musi si´ z nià zapoznaç i potwierdziç ten fakt swo-
im 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.

• Bran˝a motoryzacyjna

• Lokalizacja: Bielsko-Bia∏a

• Liczba zatrudnionych: 520

• Niepe∏nosprawni: 34
(6,5% zatrudnionych)



Podzia∏ zadaƒ i wyznaczanie celów ró˝nicujà obszar i stanowisko zatrudnienia, a nie pe∏nospraw-
noÊç 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 ob-
s∏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 wy-
magaƒ 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.


