
Jeden Ford – jeden zespó∏ 
jeden plan – jeden cel 
Ford-Werke GmbH

Ford-Werke GmbH jest niemieckim oddzia∏em amerykaƒ-
skiego koncernu Ford Motor Company. Ford globalnie promuje
polityk´ ró˝norodnoÊci i zrównowa˝onego rozwoju. W Europie
jako pierwszy wprowadzi∏ do swojej struktury stanowisko mene-
d˝era ds. niepe∏nosprawnoÊci (2003). Jako pierwsza firma
na naszym kontynencie uzyska∏ te˝ certyfikat potwierdzajàcy
spe∏nianie standardów International Disability Management
Standards Council‘s IDMSC (2006).

W firmie Ford-Werke niepe∏nosprawnoÊç nigdy nie stanowi-
∏a przeszkody w zatrudnieniu. Obecnie firma koncentruje si´
jednak na zarzàdzaniu niepe∏nosprawnoÊcià wczeÊniej zatrud-
nionych osób, by nie traciç wyszkolonych pracowników, którzy
z powodu chorób czy wypadku stali si´ niepe∏nosprawni. Celem
programu jest tak˝e zmiana paradygmatu myÊlenia o niepe∏nosprawnoÊci: przekszta∏cenie osoby nie-
pe∏nosprawnej z biernego klienta systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych w aktywnego na wielu polach
cz∏onka spo∏eczeƒstwa.

W proces zarzàdzania niepe∏nosprawnoÊcià anga˝uje si´ wiele osób. W obszarze strategii (proce-
sów i metod) sà to: mened˝er ds. niepe∏nosprawnoÊci, przewodniczàcy rady pracowniczej, reprezen-
tant zarzàdu, reprezentant osób niepe∏nosprawnych oraz reprezentant s∏u˝by zdrowia. W przypadku
konkretnego pracownika zarzàdzaniem niepe∏nosprawnoÊcià zajmuje si´ zespó∏ sk∏adajàcy si´ z bezpo-
Êredniego prze∏o˝onego, przedstawiciela rady pracowniczej, reprezentanta niepe∏nosprawnych, repre-
zentanta s∏u˝by zdrowia, reprezentanta HR, reprezentanta zespo∏u zarzàdzania niepe∏nosprawnoÊcià 
w centrali i niepe∏nosprawnego pracownika.

Firma podejmuje dzia∏ania adaptacyjne w przypadku ka˝dej osoby, której absencja z powodów
zdrowotnych wynios∏a 30 dni w ciàgu 12 miesi´cy (mo˝e to byç absencja ciàg∏a lub skumulowana). 
Program rehabilitacji zawodowej pracownika rozpoczyna si´ od badania przez lekarza zak∏adowego.
Ma ono na celu okreÊlenie mo˝liwoÊci pracownika, jego stanu zdrowia i koniecznych adaptacji. Nast´p-
nie ewaluacji poddawane jest Êrodowisko pracy – identyfikowane sà wymagania stanowiska, obszary,
w których konieczne b´dzie podj´cie dzia∏aƒ dostosowawczych. Kolejnym krokiem jest wprowadzanie
koniecznych dostosowaƒ – adaptacja stanowiska pracy, zmiana kwalifikacji pracownika, przesuniecie
pracownika na inne stanowisko, przekwalifikowanie, wprowadzenie telepracy lub elastycznego czasu
pracy. Ford-Werke korzysta przy tym ze wsparcia finansowego instytucji publicznych. Potem nast´puje
stopniowa reintegracja pracownika ze Êrodowiskiem pracy oraz rehabilitacja zawodowa, cz´Êciowo 
finansowana z firmowego ubezpieczenia zdrowotnego. Rehabilitacja obejmuje równie˝ weryfikacj´ 
zastosowanych Êrodków. Wa˝nym krokiem jest rehabilitacja w miejscu pracy, a wiec powrót do pracy
na okreÊlonych wczeÊniej warunkach. W procesie rehabilitacji pracownika firma wspó∏pracuje ze szpi-
talami, specjalistami s∏u˝by zdrowia, instytucjami rzàdowymi, placówkami rehabilitacyjnymi i innymi
podmiotami. Proces wdro˝enia koƒczy si´ ewaluacjà i ankietà satysfakcji.

Ford-Werke prowadzi tak˝e akcje informacyjne i szkolenia dotyczàce polityki ró˝norodnoÊci i poli-
tyki wobec niepe∏nosprawnoÊci, adresowane do pracowników i mened˝erów. Pracownicy majà równie˝
do dyspozycji szkolenie on-line dotyczàce równego traktowania.

• Paƒstwo: Niemcy

• Bran˝a: energetyczna 

• Liczba zatrudnionych: 
22101

• Niepe∏nosprawni: 1768
(8% zatrudnionych) 


