
Rodzinna atmosfera
Centralne Laboratorium Paƒstwowej 
Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa

Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa jest
urz´dem administracji rzàdowej obs∏ugujàcym G∏ównego 
Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa. PIORiN jest jednà 
z pi´ciu instytucji publicznych w Polsce z najwi´kszym odsetkiem
osób niepe∏nosprawnych wÊród pracowników. Wi´kszoÊç nie-
pe∏nosprawnych pracuje w Centralnym Laboratorium w Toruniu,
gdzie wykonuje si´ badania i analizy dotyczàce stanu roÊlin 
i nasion oraz prowadzi szkolenia dla pracowników Inspekcji. 
Poza jednym pracownikiem nabyli oni orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci ju˝ w okresie zatrudnienia. Specyfika Centralnego
Laboratorium, jego niewielkie rozmiary i niski poziom rotacji
sprawiajà, ˝e nowe procesy rekrutacyjne uruchamiane sà rzadko.
Gdy to nastàpi, PIORiN jest otwarty na osoby niepe∏nosprawne.

Proces rekrutacji do s∏u˝by cywilnej regulujà ustawa oraz kodeks s∏u˝by cywilnej. Informacje o wa-
katach sà publikowane w og∏oszeniach na stronach internetowych, tablicach og∏oszeƒ oraz w stosow-
nych biuletynach. W procesie rekrutacji weryfikuje si´ g∏ównie kompetencje merytoryczne, niekiedy 
na spotkaniu z dzia∏em HR kandydaci rozwiàzujà test sprawdzajàcy ich wiedz´ z danego obszaru. 
Pracownik jest zatrudniany na 12 miesi´cy i po tym okresie nast´puje ocena jego pracy, której wynik
wp∏ywa na decyzj´ o przed∏u˝eniu umowy.

Siedziba Centralnego Laboratorium posiada podjazdy dla wózków. Wielu pracowników ze wzgl´du
na swojà niepe∏nosprawnoÊç nie mo˝e podnosiç wi´kszych ci´˝arów, dlatego Laboratorium wynajmuje
zewn´trzne podmioty do ich przenoszenia czy transportu. Zakupiono te˝ specjalny sprz´t komputero-
wy dla pracownika z niepe∏nosprawnoÊcià ruchowà oraz dofinansowano pierwszy i wspó∏finansowano
drugi aparat s∏uchowy osoby z niedos∏uchem.

By uniknàç stygmatyzacji oraz zadbaç o dobre samopoczucie nowego pracownika w miejscu pra-
cy, nie informuje si´ wspó∏pracowników o jego niepe∏nosprawnoÊci. Jedynie w przypadku zatrudnienia
osób z ograniczeniami fizycznymi, które mogà mieç znaczenie w pracy, pracownicy otrzymujà informa-
cje, jakich czynnoÊci nowa osoba nie mo˝e wykonywaç z przyczyn zdrowotnych. Pracownicy niepe∏no-
sprawni, jeÊli tak zadecydowa∏ lekarz, pracujà w skróconym czasie pracy. Kierownictwo PIORiN-u stara
si´ podchodziç do ludzi w sposób indywidualny i elastyczny, ustalajàc np. ruchomy czas pracy tym, któ-
rzy z ró˝nych wzgl´dów zdrowotnych nie mogà pracowaç w standardowo wyznaczonych godzinach.
Umo˝liwia te˝ niepe∏nosprawnym pracownikom korzystanie z dodatkowych urlopów rehabilitacyjnych.

Niepe∏nosprawnoÊç jest brana pod uwag´ przy wyznaczaniu celów i zadaƒ, ale traktuje si´ jà jako
jednà z cech pracownika (podobnie jak umiej´tnoÊci czy cechy osobowoÊci), a nie jego ograniczenie.
Cele i zadania sà wyznaczane indywidualnie, co jest mo˝liwe z uwagi na ma∏à liczb´ zatrudnionych. 
Ze swoich zadaƒ pracownicy sà rozliczani na bie˝àco (co miesiàc) przez prze∏o˝onego, a ponadto
– zgodnie z ustawà o s∏u˝bie cywilnej – podlegajà ocenie co 12 i 24 miesiàce. Ka˝dorazowo ocenia 
si´ zaanga˝owanie, realizacj´ zadaƒ oraz kryteria wybrane przez naczelnika wydzia∏u. Pracownicy 
niepe∏nosprawni majà taki sam dost´p do szkoleƒ i awansu jak ich pe∏nosprawni koledzy. Zajmujà 
w PIORiN-ie zarówno stanowiska specjalistyczne, jak i kierownicze. Niepe∏nosprawnoÊç nie jest ograni-
czeniem w pracy czy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych, a jeÊli stwarza trudnoÊci, znajduje si´ dla nich
rozwiàzania (np. w przypadku osoby, która ma problemy ze s∏uchem, pracownicy komunikujà si´ z nià,
mówiàc g∏oÊniej albo przekazujàc jej informacje na piÊmie).

• Sektor publiczny

• Lokalizacja: Toruƒ

• Liczba zatrudnionych: 67
(w Laboratorium 20)

• Niepe∏nosprawni: 4 
(4,5% zatrudnionych) 


