
Dobre intencje to po prostu za ma∏o 
Thales Group

Grupa Thales dostarcza narz´dzia, systemy i us∏ugi dla prze-
mys∏ów zbrojeniowego, lotniczego, kosmicznego oraz transportu
làdowego. Dzia∏a w ponad 50 krajach, zatrudniajàc oko∏o 68
tys. pracowników na ca∏ym Êwiecie.

Polityka firmy w zakresie zatrudniania osób niepe∏nospraw-
nych by∏a wypracowywana przez wiele lat, a wprowadzony
przez nià program zosta∏ podpisany i zatwierdzony przez zwiàz-
ki zawodowe oraz francuskie Ministerstwo Pracy. Obejmuje on:

• monitorowanie wskaêników dotyczàcych poziomu zatrud-
nienia i liczby osób, które wzi´∏y udzia∏ w szkoleniach zawo-
dowych (cele iloÊciowe);

• wspó∏prac´ z uniwersytetami (Tales finansuje niepe∏nosprawnym studentom sprz´t wspomagajàcy
nauk´), szko∏ami specjalnymi, centrami rozwoju zawodowego, Centrum Rehabilitacji Spo∏ecznej;

• dzia∏ania na rzecz utrzymania w firmie osób niepe∏nosprawnych;

• program budujàcy ÊwiadomoÊç pracowników w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z niepe∏nospraw-
noÊcià, ze szczególnym uwzgl´dnieniem mened˝erów;

• wspó∏prac´ z sektorem zatrudnienia wspomaganego;

• pomoc technologicznà i wdra˝anie innowacji technicznych dla osób niepe∏nosprawnych w celu
usprawnienia procesu szkolenia i aktywizacji zawodowej.

Jednà z zasad etycznych firmy Thales jest transparentnoÊç – wszystkie procesy, w tym zatrudniania
niepe∏nosprawnych, sà komunikowane opinii publicznej i akcjonariuszom (m. in. w raporcie odpowie-
dzialnoÊci spo∏ecznej i raporcie rocznym). Zwolnienia sà w firmie ograniczane do minimum – Thales ra-
czej inwestuje w przekwalifikowanie pracowników. Osoby niepe∏nosprawne sà zatrudniane w firmie
praktycznie na wszystkich stanowiskach. W ka˝dym oddziale znajduje si´ osoba odpowiedzialna za roz-
wój pracowników z dysfunkcjami.

WÊród niepe∏nosprawnych pracowników w firmie Thales sà osoby niedowidzàce i niewidzàce, nie-
s∏yszàce lub niedos∏yszàce, z niepe∏nosprawnoÊcià motorycznà i chorobami przewlek∏ymi. Firma otrzy-
muje zwrot kosztów dostosowania stanowiska pracy.

Pracowników rekrutuje do pracy zgodnie ze standardowymi procedurami – niepe∏nosprawnoÊç nie
ma tu znaczenia. Natomiast proces wdro˝enia w przypadku osoby z dysfunkcjami jest du˝o bardziej
rozbudowany. Rozpoczyna si´ od konsultacji lekarskiej, podczas której pracodawca dowiaduje si´, 
jakie dostosowania stanowiska sà konieczne i jakie sà indywidualne wymagania pracownika zwiàzane
z niepe∏nosprawnoÊcià (np. krótsze godziny pracy). Wdro˝enie odbywa si´ z pomocà opiekuna, który
wprowadza nowego pracownika do pracy i pomaga mu w razie trudnoÊci. Cz∏onkowie zespo∏u sà przy-
gotowywani na przyj´cie pracownika dzi´ki szkoleniu, które obejmuje: definicj´ niepe∏nosprawnoÊci, 
regulacje prawne, integracj´ i komunikacj´ z pracownikiem, zarzàdzanie pracownikiem, polityk´ doty-
czàcà niepe∏nosprawnoÊci w firmie Thales, pomoc we wdro˝eniu pracownika itp. Ka˝dorazowo pracow-
nik jest przedstawiany zespo∏owi, który wczeÊniej uzyskuje informacj´ o nowej osobie, dostosowaniach
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stanowiska pracy oraz niezb´dne wskazówki dotyczàce komunikacji z niepe∏nosprawnym kolegà. Szczegó-
∏owe uzgodnienie kontraktu i informacja o zasadach wspó∏pracy sà bardzo wa˝ne dla zespo∏u. Je˝eli nowy
pracownik wyrazi na to zgod´, zespo∏owi mo˝e zostaç ujawniony równie˝ rodzaj niepe∏nosprawnoÊci.

W przypadku zaistnienia sytuacji dyskryminacji osoba, która jest jej Êwiadkiem lub ofiarà, mo˝e ano-
nimowo zg∏osiç spraw´ naruszenia zasad do Komisji ds. Etyki, odpowiedzialnej za wyjaÊnienie sytuacji
i podj´cie stosownych Êrodków zaradczych.

Niepe∏nosprawnoÊç nie stanowi bariery w awansie. Osoby z dysfunkcjami majà jednak utrudniony
dost´p do edukacji, przeszkodà jest wi´c cz´sto niewystarczajàcy poziom kompetencji. Firma stara si´
znosiç takie bariery m.in. poprzez szkolenia e-learningowe.

Cele i zadania pracowników pe∏no- i niepe∏nosprawnych ró˝nià si´, ale wyznaczane sà w ten sam
sposób – na podstawie uzgodnieƒ pracownika z prze∏o˝onym. Przy ich wyznaczaniu uwzgl´dnia si´ nie-
pe∏nosprawnoÊç pracownika; zadania dzielone sà w zespole komplementarnie i pracownicy pe∏no-
sprawni mogà wykonywaç zadania niemo˝liwe lub trudne do wykonania dla niepe∏nosprawnych. 
Ocena pracownika i jego rozliczanie wià˝à si´ z realizacjà wspólnie uzgodnionych celów w odniesieniu
do zakresu obowiàzków.

Thales nie tylko otwarcie komunikuje fakt zatrudniania osób niepe∏nosprawnych, ale tak˝e bardzo
mocno anga˝uje si´ w propagowanie aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami. Prowadzi szkolenia
dla pracodawców oraz programy, których celem jest zwi´kszanie ÊwiadomoÊci uczniów. Posiada te˝
ofert´ stypendialnà dla niepe∏nosprawnych studentów. Troska o s∏abszych to wyró˝nik firmy, który 
w obszarze CSR jest realizowany poprzez dzia∏ania na rzecz ró˝norodnoÊci i aktywizacji zawodowej
osób zagro˝onych wykluczeniem, m.in. osób niepe∏nosprawnych i ludzi starszych.


