
To, co jest dobre dla spo∏eczeƒstwa, 
jest dobre dla nas 
IKEA Deutschland

IKEA Deutschland jest cz´Êcià szwedzkiej sieci IKEA, zatrud-
niajàcej 131 tysi´cy pracowników w 41 krajach Êwiata. 
Firma zajmuje si´ produkcjà i sprzeda˝à detalicznà mebli oraz
artyku∏ów dekoracyjnych. IKEA globalnie prowadzi polityk´ ró˝-
norodnoÊci „Diversity & Inclusion”, w którà wpisuje si´ zatrud-
nianie osób niepe∏nosprawnych. Jednà z wartoÊci firmowych
jest odwaga bycia innym. Pracownicy sà obj´ci programem
szkoleƒ dotyczàcych dyskryminacji. Szkolenia te zawierajà infor-
macje z zakresu prawa, reakcji na dyskryminacj´, jej mo˝liwych
przejawów, ale tak˝e stereotypów dotyczàcych ró˝nych grup
spo∏ecznych oraz uprzedzeƒ z nimi zwiàzanych. W zakresie 
zatrudniania niepe∏nosprawnych IKEA kieruje si´ doÊç precyzyj-
nym prawodawstwem niemieckim oraz mi´dzynarodowym.
Prawo niemieckie nak∏ada na pracodawców obowiàzek 5%
udzia∏u osób niepe∏nosprawnych w ogólnym zatrudnieniu, 
jednoczeÊnie gwarantujàc im szerokie wsparcie finansowe 
i instytucjonalne.

Niepe∏nosprawni sà zatrudniani na wszystkich stanowiskach: pe∏nià funkcje administracyjne, pracu-
jà w call center, w dziale kadr, sprzeda˝y i IKEA GreenTech (spó∏ce IKEA inwestujàcej w nowe, przyjazne
Êrodowisku technologie). W firmie pracujà osoby z ró˝nymi rodzajami i stopniami niepe∏nosprawnoÊci
– niewidome, z chorobami wewn´trznymi, niepe∏nosprawne intelektualnie, ruchowo i poruszajàce si´
na wózkach. Osoby niepe∏nosprawne w ka˝dym ze sklepów IKEA majà swojego przedstawiciela,
a w przypadku naruszenia ich praw mogà zg∏osiç si´ do HR mened˝era, który odpowiada za przestrze-
ganie polityki antydyskryminacyjnej.

W rekrutacji liczà si´ kompetencje, ale du˝y nacisk k∏adzie si´ tak˝e na wartoÊci, którymi kieruje si´
pracownik. Dla firmy jest wa˝ne, by by∏y one spójne z jej w∏asnym systemem wartoÊci. Proces wdro˝e-
nia nowego pracownika z dysfunkcjami zale˝y od rodzaju i stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Rozpoczyna si´
zwykle od dostosowania stanowiska pracy – firma przebudowuje toalety, instaluje podjazdy dla wózków
inwalidzkich, wprowadza automatyczne rozwiàzania w budynkach (np. automatycznie otwierane drzwi),
dokonuje zakupu odpowiedniego sprz´tu, oprogramowania czy wyposa˝enia biura. Zanim pracownik
z dysfunkcjà rozpocznie prac´, zespó∏ jest zwykle informowany o jego ograniczeniach fizycznych oraz
oczekiwanej pomocy. Je˝eli wymaga tego niepe∏nosprawnoÊç pracownika, zespó∏ dostaje instrukcj´, jak
si´ z nim komunikowaç. W procesie wdro˝enia uwzgl´dnia si´ niepe∏nosprawnoÊç pracownika 
(np. osoby niewidome sà przez pierwszy tydzieƒ oprowadzane po siedzibie firmy, by dok∏adnie zapa-
mi´ta∏y poszczególne miejsca oraz mog∏y szybciej i lepiej orientowaç si´ w przestrzeni). Pracownik
z dysfunkcjà jest czasem wdra˝any do pracy przez oddelegowanych do tego pracowników, przeszkolo-
nych, w jaki sposób pomagaç niepe∏nosprawnym.

Przy wyznaczaniu zadaƒ bierze si´ pod uwag´ niepe∏nosprawnoÊç pracownika. Je˝eli nie mo˝e wy-
konywaç okreÊlonych czynnoÊci (o czym uprzednio poinformuje prze∏o˝onego i wspó∏pracowników), je-
go zadania wykonywane sà przez inne osoby. Je˝eli ma problemy z wype∏nianiem swoich obowiàzków,
opracowuje si´ dla niego indywidualne rozwiàzanie. Niektórzy niepe∏nosprawni majà nieco ni˝szà efek-
tywnoÊç przy realizowaniu okreÊlonych zadaƒ (np. osoby niewidome przy desk research’u – analizie
wtórnych danych), ale rekompensujà to wy˝szà efektywnoÊcià przy wykonywaniu innych (np. telefono-
wanie, zapami´tywanie informacji, dok∏adnoÊç).

18 Praktyki zagraniczne 

• Paƒstwo: Niemcy

• Bran˝a: sieci handlowe

• Liczba zatrudnionych: 
14500 

• Niepe∏nosprawni: 580
(4% zatrudnionych)



Firma oferuje równy dost´p do szkoleƒ, co wià˝e si´ z dostosowaniem programu, miejsca i organizacji
szkolenia do potrzeb niepe∏nosprawnych. Osoby z dysfunkcjami mogà si´ ubiegaç si´ o awans pionowy lub
poziomy w ramach rekrutacji wewn´trznej – ich kandydatury sà rozpatrywane tak jak osób pe∏nosprawnych.
IKEA posiada tak˝e specjalny program praktyk dla osób niepe∏nosprawnych dofinansowany przez paƒstwo.

Firma jest sygnatariuszem UN Global Compact i co roku w swoich raportach zamieszcza dane 
ma temat post´pów w podejÊciu do Êrodowiska, praw cz∏owieka i standardów zatrudnienia. Jednym 
z monitorowanych obszarów jest eliminowanie przejawów dyskryminacji. IKEA prowadzi te˝ dzia∏alnoÊç
charytatywnà za poÊrednictwem w∏asnej fundacji (IKEA Stiftung), której cz´Êç dzia∏aƒ jest skierowa-
na do osób niepe∏nosprawnych.
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