
W naszej firmie jest inna wra˝liwoÊç 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ 
Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA jest wio-
dàcà 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 bez-
p∏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 pracodaw-
ców 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.

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 wzro-
stu 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 przy-
padku 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 obo-
wiàzkami; 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 uprze-
dzeni wspó∏pracownicy. W przeciwnym razie jedynymi osobami w firmie, które majà wiedz´ na jej te-
mat, sà prze∏o˝ony i osoby z dzia∏u kadr zaanga˝owane w proces rekrutacji lub administrujàce danymi
osobowymi.

• Bran˝a ubezpieczeniowa

• Lokalizacja: Sopot

• Liczba zatrudnionych: 1730 

• Niepe∏nosprawni: 14 
(1% zatrudnionych)



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 korzy-
staç dodatkowo z oferty fundacji Integralia.

Swój wizerunek firma buduje m.in. poprzez szerokà dzia∏alnoÊç CSR (ang. Corporate Social Respon-
sibility – 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.


