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Wstęp
Przekazujemy do rąk Czytelników książkę zawierającą opracowania dotyczące dobrych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników w organizacjach z otwartego rynku pracy. Opracowania analityczne i opisy dobrych praktyk zostały przygotowane
na podstawie materiału badawczego i dokumentacyjnego zebranego w ramach projektu
Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu
polityki społecznej wobec niepełnosprawności, kierowanego przez profesor Barbarę Gąciarz. Projekt był realizowany przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie w latach 2012–2014 i finansowany przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem wspomnianego projektu było wypracowanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian systemowych w zakresie polityki społecznej wobec niepełnosprawności opartych na zgromadzonym w Polsce w ostatnich latach dorobku badawczym
oraz pogłębionych studiach empirycznych dotyczących wybranych aspektów sytuacji
osób niepełnosprawnych1. Idea projektu została oparta na przekonaniu i wiedzy, że w Polsce istnieje rozległy dorobek badawczy dotyczący położenia społeczno-ekonomicznego
osób niepełnosprawnych, który powinien być poddany wtórnej analizie i badacze powinni przejść do etapu interwencji społecznych i tworzenia programów działań. Projekt zakładał dwustopniowe podejście do osiągnięcia założonych celów. Po pierwsze, dokonanie
syntezy wiedzy odnoszącej się do sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, która powstała w ostatnich latach w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć badawczych podejmowanych przez przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, w szczególności socjologii
i polityki społecznej. Po drugie, istotnym elementem projektu było przeprowadzenie badań pozwalających uzupełnić istniejące już analizy o aspekty, które nie zostały do chwili
obecnej wystarczająco zbadane.
Dodatkowe analizy i badania empiryczne dotyczące położenia społecznego osób
niepełnosprawnych zostały przeprowadzone w trzech wyodrębnionych wymiarach:
1. Instytucjonalne uwarunkowania integracji społecznej:
Moduł I. Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce.
Moduł II. Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na
przykładzie wybranych działań realizowanych ze środków PFRON.
2. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako główny mechanizm integracji społecznej:
Moduł III. Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe.
Moduł IV. Wejście na rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. Integracja społeczna i zawodowa.
1

Więcej o projekcie: http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl (dostęp: 10.01.2014). Założenia projektu są referowane na podstawie opracowania wykonanego pod kierunkiem profesor Barbary Gąciarz.
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3. Przemiany kulturowe i ich wpływ na położenie osób niepełnosprawnych:
Moduł V. Niepełnosprawni i niepełnosprawność w nowych mediach.
Moduł VI. Genderowy wymiar niepełnosprawności.
W ramach każdego modułu powstały cząstkowe opracowania dotyczące badań empirycznych i sformułowano zbiór ustaleń diagnostycznych tworzących dobre praktyki
w poszczególnych wymiarach położenia społecznego osób niepełnosprawnych. Stały się
one podstawą do wypracowania rekomendacji dotyczących przekształcania instrumentów polityki społecznej i zasad działania instytucji publicznych w celu osiągnięcia większej
ich skuteczności. Rekomendacje wypracowane w ramach każdego modułu będą stanowiły integralną część kompleksowego opracowania, przygotowanego pod kierunkiem
profesor Barbary Gąciarz, zawierającego propozycje systemowe dotyczące polityki społecznej wobec niepełnosprawności, jej celów i najważniejszych instrumentów. Diagnoza
i rekomendacje przedstawione w formie opracowań cząstkowych, jak i w sposób całościowy w formie kompleksowego opracowania, umożliwiają ich wykorzystanie w sposób
selektywny do wybranych obszarów działań instytucjonalnych oraz do opracowania systemowego projektu modyfikacji polityki społecznej.
Niniejsza publikacja referuje wyniki badań empirycznych wykonanych w ramach Modułu III: Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki
pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. Aktywna polityka zatrudnienia
ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia integracji społecznej osób niepełnosprawnych w wymiarze makrospołecznym i w wymiarze indywidualnym. Ten aspekt polityki
społecznej należy do najtrudniejszych problemów do rozwiązania, czego dowodem są
niskie wskaźniki aktywności zawodowej tego środowiska. W ramach projektu wykonano
kompleksowy opis uwarunkowań niekorzystnej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a punktem odniesienia stały się doświadczenia krajów przodujących w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i analizy dotyczące możliwości przeniesienia wypracowanych przez nie rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych do Polski. Dodatkowo,
szczegółowej analizie poddano dwa aspekty mające szczególne znaczenie dla poprawy
sytuacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych: promowanie zdobywania wykształcenia
wyższego i skuteczne komunikowanie się z pracodawcami z otwartego rynku pracy. Studia projektu nad zagadnieniem aktywnej polityki zatrudnienia objęły swoim zakresem
badania empiryczne nad karierami zawodowymi niepełnosprawnych absolwentów szkół
wyższych2 (Moduł IV) i nad najlepszymi praktykami pracodawców dotyczącymi zatrudniania niepełnosprawnych pracowników (Moduł III).
Celem modułu dotyczącego pracodawców było zgromadzenie wiedzy i analiza udanych programów i praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników w firmach
i instytucjach z otwartego rynku pracy w Polsce i innych krajach Europy, ich upowszechnienie oraz wypracowanie rozwiązań dla polityki społecznej. Idea przygotowania opracowania prezentującego wiedzę i konkretne przykłady dobrych praktyk w zatrudnianiu
2

10

Wyniki badań z Modułu IV są referowane w planowanej publikacji: E. Giermanowska, A. KumanieckaWiśniewska, M. Racław, E. Zakrzewska-Manterys, Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych
absolwentów szkół wyższych na rynek pracy.

niepełnosprawnych pracowników na otwartym rynku pracy narodziła się w trakcie analizy wyników badań empirycznych realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych i zamieszczonych w publikacji Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, pod redakcją Barbary Gąciarz i Ewy Giermanowskiej3. Rezultaty badań
wskazywały, że w Polsce firmy i instytucje bardzo powoli otwierają się na osoby niepełnosprawne, większość z nich unika zatrudniania takich pracowników wybierając wpłaty
na PFRON. Jednocześnie badania potwierdzały istnienie udanych, często innowacyjnych
rozwiązań w niektórych organizacjach, a do czynników sprzyjających zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych należały: wiedza i postawy osób zarządzających organizacjami, kultura organizacyjna i polityka personalna oparta nie tylko na deklarowaniu wartości równościowych, ale na wdrażaniu konkretnych rozwiązań, wcześniejsze dobre doświadczenia
z pracownikami niepełnosprawnymi. Wnioski płynące z badań sugerowały, że instrumenty ekonomiczne mogą okazać się niewystarczające w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i wdrażaniu polityki zarządzania problemami osób niepełnosprawnych
w organizacjach. Niniejsza książka stanowi niejako kontynuację wspomnianego wyżej
projektu i tytułem nawiązuje do poprzedniej publikacji.
Podejmując referowany projekt uznaliśmy, że konieczna jest pogłębiona analiza pozwalająca poznać uwarunkowania sukcesów w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(wykraczająca poza ekonomiczne instrumenty) oraz promocja i upowszechnienie doświadczeń firm i instytucji osiągających dobre rezultaty w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w Polsce i innych krajach Europy. W celu lepszej komunikacji z pracodawcami warto połączyć wysiłki przedstawicieli nauki i praktyków, stąd zaproszenie do udziału w badaniach
konsultantów z firmy doradztwa personalnego HRK S.A. W realizację projektu zaangażowani byli pracownicy naukowi szkół wyższych oraz praktycy – konsultanci z firmy doradztwa
personalnego. W ramach Modułu III wykonano dwa badania empiryczne w organizacjach
z dobrymi praktykami w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników:
• 10 studiów przypadku firm i instytucji w Polsce i 10 studiów przypadku firm i instytucji w innych krajach Europy;
• badania sondażowe obejmujące 100 pracodawców w Polsce (ankieta pocztowa/
internetowa) uzupełnione o 30 wywiadów swobodnych z pracodawcami.
Dodatkowo została opracowana ekspertyza prawna4. Wyniki badań i analiz zostały
zawarte w niniejszym tomie, broszurze dla pracodawców upowszechniającej dobre praktyki5, a także w licznych artykułach zamieszczonych w opracowaniach z całego projektu.
Książka składa się z dwóch części. W części I, w rozdziale pierwszym referowane są założenia metodologiczne podjęcia badań dobrych praktyk w Polsce i innych krajach Europy oraz zbiorcze wyniki analiz wykonanych w ramach projektu dwudziestu studiów przy3

4

5

B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
M. Arczewska, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego,
rozdział w niniejszej publikacji.
J. Kotzian, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce
i innych krajach Europy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2013.
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padku, zamieszczonych w części II książki (Ewa Giermanowska). Rozdział drugi omawia
podstawy prawne zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w świetle prawa międzynarodowego i krajowego (Magdalena Arczewska). Opracowanie analityczne wyników
badań empirycznych pracodawców w Polsce zawarte jest w rozdziale trzecim (Ewa Giermanowska). Rozdział czwarty przedstawia wnioski i rekomendacje dla polityki społecznej
sformułowane na podstawie analizy dobrych praktyk i badań pracodawców (Magdalena
Arczewska, Ewa Giermanowska, Mariola Racław).
W części II książki zawarte są opracowane studia przypadków dwudziestu firm i instytucji – dziesięciu działających w Polsce i dziesięciu w innych krajach Europy, wykonane
przez zespół konsultantów z firmy HRK S.A. pod kierunkiem Joanny Kotzian, we współpracy z Magdaleną Pancewicz. W zakończeniu znajdują się uwagi dotyczące roli dobrych
praktyk i znaczenia kultury w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedstawione przez
Ewę Giermanowską.
Publikacja ma charakter naukowy, ale jednocześnie praktyczny. Zawiera opracowania wykonane przez socjologów, polityków społecznych i konsultantów, kierowane do
środowisk naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności i decydentów
odpowiedzialnych za zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Publikację kierujemy także
do pracodawców. Jej celem jest promocja dobrych praktyk oraz organizacji, które odniosły sukces w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników. Zaprezentowane przykłady
organizacji są dowodem, że można przełamywać stereotypy i uprzedzenia społeczne oraz
wdrażać udane rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do zatrudnienia.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane wyniki badań i analiz oraz praktyki staną się inspiracją dla pracodawców do wprowadzania w życie rozwiązań, które sprawdziły się w innych organizacjach i sprawią, że zasady równości i niedyskryminacji przestaną być tylko
pojęciami prawnymi, a staną się codzienną praktyką przedsiębiorstw i instytucji w Polsce.
Wszystkim przedstawicielom firm i instytucji dziękujemy za udział w naszym projekcie,
a organizacjom, które zgodziły się na opisanie dobrych praktyk z podaniem nazwy firmy
lub instytucji za wyrażenie zgody na upowszechnienie ich doświadczeń.
Ewa Giermanowska
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CZĘŚĆ I.
Pracodawcy – dobre praktyki
i polityka społeczna
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Rozdział I
Ewa Giermanowska

Dobre praktyki w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych na polskim
i europejskim rynku pracy
1. Dostęp do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Europie
Prawo do pracy i zakaz dyskryminacji
Dostęp do zatrudnienia i dochodu osób niepełnosprawnych we współczesnych społeczeństwach uznawany jest za kluczowy czynnik ich integracji społecznej i warunek pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Rozwijane obecnie w Ameryce Północnej i Europie
podejście oparte na prawach człowieka, w tym prawie do pracy, jest kolejnym krokiem na
długiej drodze poszukiwań czynników zwiększających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Rządy państw zachodnich od drugiej połowy XX w. wdrażały różnorodne programy
równych szans, systemy parytetów, planowania zatrudnienia i specjalnych miejsc pracy
(pracy chronionej). Nie przyniosły one jednak spodziewanych rezultatów, a liczne analizy
pokazywały negatywne praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników, które
były udziałem pracodawców, jak i pełnosprawnych pracowników6. Prawo do pracy osób
niepełnosprawnych oraz kwestia regulacji ich zatrudnienia podejmowana jest w wielu
dokumentach międzynarodowych, jak i krajowych7. Jednym z ważniejszych dokumentów międzynarodowych regulujących i wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta
13 grudnia 2006 r.8. Konwencja w swoich postanowieniach podstawowych uznaje prawo do pracy osób niepełnosprawnych na zasadzie równości z innymi osobami. Prawo do
pracy obejmuje możliwość zarabiania na życie w swobodnie wybranym, integracyjnym
i dostępnym środowisku pracy, wprowadzanie racjonalnych usprawnień w miejscu pracy,
zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność we wszystkich sprawach dotyczą6
7
8

C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, tłum. P. Morawski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
Szersze omówienie w rozdziale Magdaleny Arczewskiej w niniejszej publikacji.
Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r., podpisana przez Unię Europejską 30 marca 2007 r., ratyfikowana 23 grudnia 2010 r. Przyjęta przez Sejm RP
15 czerwca 2012 r., ratyfikowana 6 września 2012 r.; Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012, poz. 1169).
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cych zatrudnienia, warunków pracy, praw związkowych, usług instytucji rynku pracy,
szkolenia zawodowego. Zalecenia konwencji znalazły odzwierciedlenie w przyjętym
przez Unię Europejską dokumencie: Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności
2010–2020: Odnowione zobowiązania do budowy Europy bez barier9, w którym potwierdzono, że dostęp do zatrudnienia i wdrażanie zasady równych szans w zatrudnieniu to
istotne cele i zalecenia dla polityk publicznych w UE. Kwestie prawa do pracy i działania
antydyskryminacyjne są obecne w przyjętym na lata 2006–2015 Planie działań Rady Europy, w którym podkreślono, że: „Zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i szkolenie zawodowe są kluczowymi czynnikami integracji społecznej i niezależności ekonomicznej
osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania i utrzymania pracy wymaga odpowiednich przepisów prawnych, środków i usług. Należy zwiększyć równy dostęp do zatrudnienia poprzez łączenie działań
antydyskryminacyjnych i pozytywnych oraz poprzez włączenie działań integracyjnych
na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej polityki zatrudnienia”10.
Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostaje ważną kwestią regulacji państwa i organizacji międzynarodowych. Jej podstawowe cele to promowanie
zatrudnienia osób niepełnosprawnych przede wszystkim na otwartym rynku pracy,
a także zapewnienie równości szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia. Wskazanie na preferencje dla otwartego rynku pracy, nie oznacza likwidacji, ale ograniczenie
chronionego rynku pracy, który tworzą specjalne zakłady pracy zatrudniające osoby
niepełnosprawne. Skierowanie głównego strumienia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy jest uznawane za realizację ich prawa do pracy. Wymaga to jednak wprowadzenia przepisów antydyskryminacyjnych i upowszechnienia
dobrych praktyk gwarantujących osobom niepełnosprawnym równe szanse, ponieważ jak dowodzą liczne badania to właśnie w otoczeniu społecznym tkwią najsilniej
zakorzenione bariery utrudniające realizację ich prawa do pracy. Regulacje prawne
są ważnymi instrumentami, które doprowadzić mają do zmiany postaw i praktyk organizacyjnych w sferze pracy. Brak równych szans w dostępie do zatrudnienia stanowi
bowiem główną przyczyną ubóstwa i wykluczenia osób niepełnosprawnych, a marginalizacja w sferze ekonomicznej łączy się często z wykluczeniem z życia politycznego
i społecznego. Wdrażanie dobrych praktyk to szukanie nowych form wsparcia i nowej
jakości działań. Na poziomie zakładów pracy do takich praktyk można zaliczyć zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, zarządzanie kulturową różnorodnością,
wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Upowszechnienie tego rodzaju praktyk może stanowić istotny czynnik zmiany
społecznej.
9
10
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(COM 2010 06 36).
Załącznik do Zalecenia nr Rec(2006)5: Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–
2015, s. 8.

Modele polityki zatrudnienia w Europie – instrumenty kierowane
do pracodawców
Interwencja państwa na rynku pracy przez wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma na celu ochronę i realizację ich prawa do pracy. Osoby niepełnosprawne
są bowiem słabszą stroną stosunku pracy, a ich potrzeby często rozmijają się z potrzebami pracodawców. Pracodawcy szukają produktywnej siły roboczej, dążą do obniżenia
kosztów pracy i unikają sytuacji, które mogą tworzyć problemy. Osoby niepełnosprawne szukają miejsc pracy gwarantujących im dochód, odpowiadających ich wykształceniu
i kwalifikacjom, ale i przystosowanym do ich dysfunkcji. Zbliżeniu potrzeb potencjalnych
pracodawców i niepełnosprawnych kandydatów do pracy a także utrzymaniu ich zatrudnienia służą różne formy interwencji państwa.
W krajach Europy funkcjonują modele polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, cechujące się odmiennymi założeniami koncepcyjnymi i konkretnymi rozwiązaniami. W ramach funkcjonujących modeli państwa stosują różne formy interwencji
i wsparcia kierowane do pracodawców i innych podmiotów rynku pracy oraz do osób
niepełnosprawnych. Ich wspólnym celem jest pomoc w zatrudnieniu, aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Szczególne miejsce w tych rozwiązaniach odgrywają regulacje kierowane do pracodawców, związane z nałożeniem na
nich określonych obowiązków dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Dwa podstawowe systemy to system kwotowy i system oparty na prawach obywatelskich11.
Polityka zatrudnienia oparta na systemie kwotowym dominuje w państwach europejskich. Występuje m.in. w Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, a także
w Polsce. Nakłada na pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby niepełnosprawnych pracowników, obowiązek płacenia składki (kary) na wydzielony fundusz. Pracodawcy osiągający normę zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników mogą uzyskać
dodatkowe wsparcie finansowe ze środków publicznych. Celem tego typu rozwiązania
jest wymuszenie na pracodawcach z otwartego rynku pracy, przy pomocy argumentów
ekonomicznych, tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy.
Polityka zatrudnienia oparta na prawach obywatelskich polega na egzekwowaniu
konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do pracy czy zakazu dyskryminacji. Występuje
m.in. w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Holandia. W systemie opartym na prawach obywatelskich obowiązujące normy jak zrównanie prawa do pracy i wyrównanie szans w zatrudnieniu są konsekwencją podzielnych w społeczeństwie wartości
wzmacnianych przez ustawodawstwo antydyskryminacyjne.
Istnieją też inne modele, wykorzystujące rozwiązania mieszane. Zaliczyć tu można
politykę zatrudnienia opartą na motywowaniu pracodawców, odwołującą się do ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i obowiązku przystosowania miejsc pracy oraz do sze11

Szersze omówienie w: M.A. Paszkowicz, Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami,
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009; M. Garbat, Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Zielona Góra 2012.
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roko rozumianej opinii społecznej12. Rozwiązania te występują m.in. w Danii i Norwegii.
System opiera się na dobrowolności działań pracodawców, gdyż nie ma sankcji finansowych za niezatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. Pracodawcy motywowani są kampaniami informacyjnymi i wspierani różnymi instrumentami m.in. w ramach
aktywnej polityki rynku pracy czy zabezpieczenia społecznego. Podejmują różne działania i inicjatywy w ramach tzw. dobrych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych
pracowników.
Warto podkreślić, że o ile systemy kwotowe (redystrybucyjne) w dalszym ciągu
są dominujące w państwach Europy, to w ustawodawstwach poszczególnych państw,
a także na szczeblu unijnym i międzynarodowym coraz większy nacisk kładzie się na
prawie zakazującym dyskryminację w zatrudnieniu i gwarancji równości szans13. Ten
zwrot w kierunku podejść antydyskryminacyjnych ma na celu przełamanie opresji społecznej czyli dyskryminacji niepełnosprawnych ze strony upośledzającego społeczeństwa przez zagwarantowanie im praw obywatelskich, w tym prawa do pracy. Podejście
to łączy się z odrzuceniem poglądu głoszącego konieczność podporządkowania ludzi
niepełnosprawnych z powodu ich ułomności i stosowania praktyk ich wykluczania z życia zawodowego, społecznego i politycznego14.
Pomimo podejmowania wielu inicjatyw politycznych integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dalszym ciągu napotyka na liczne problemy, a podejmowane działania nie dają satysfakcjonujących rezultatów. Wynika to stąd, że wykluczenie
osób niepełnosprawnych jest głęboko zakorzenione w strukturach i procesach współczesnego społeczeństwa, a jednym z obszarów dyskryminacji pozostaje rynek pracy.
Skuteczność polityki zatrudnienia kierowanej do osób niepełnosprawnych jest wypadkową wielu czynników, w dużym stopniu zależy od instrumentów kierowanych do pracodawców i ich zaangażowania. Powszechna jest opinia, że dla pracodawców liczy się
przede wszystkim rachunek ekonomiczny i bez wsparcia finansowego, wyrównującego
mniejszą produktywność pracowników niepełnosprawnych, większość firm nie będzie
chętna zatrudniać pracowników z dysfunkcjami15. Instrumenty ekonomiczne są bardzo
ważne, dla wielu pracodawców wręcz konieczne, ale istotne są także zmiany postaw
pracodawców i pracowników, które mogą być osiągnięte przez dostarczanie wiedzy
i promowanie dobrych praktyk. Tego dowodzą przeprowadzone przez nas analizy, które
zostały zamieszczone w niniejszej publikacji.
12

13

14
15
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Marcin Garbat model ten wymienia jako trzeci obok systemu kwotowego i systemu opartego na prawach
obywatelskich w: M. Garbat, Zatrudnianie i rehabilitacja… dz. cyt., s. 120.
P. Thornton, Employment Quotas, Levies and National Rehabilitation Funds for Persons with Disabilities: Pointers
for policy and practice, International Labour Office, Genewa, 1998, s. 9.
C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, dz. cyt., s. 29.
M. Garbat, Zatrudnianie i rehabilitacja… dz. cyt., s. 123.

2. Dobre praktyki i uwarunkowania ich wdrożenia
Kryteria wyboru dobrych praktyk
Dobre praktyki w funkcjonowaniu organizacji to takie sposoby działań, które przyczyniają się do realizacji zadań, ale są także czynnikami sukcesu organizacji określanego terminami „wzorcowe”, „najlepsze”, „udane” przedsięwzięcia. Autorzy opracowania dobrych
praktyk w ekonomii społecznej definiują je w sposób następujący: „Dobrymi praktykami
nazywać będziemy takie zasady działania i takie projekty, które prowadzą do dobrych lub
bardzo dobrych wyników organizacji. Powinny one również spełniać dodatkowe warunki,
takie jak: dobre planowanie, autoewaluacja, możliwość implementacji przez inne organizacje, etyka działania. Dodatkowo mogą też wyróżniać się nowatorstwem w podejściu do
rozwiązywania problemów lub w jakimś innym aspekcie działalności”16. Autorzy innego
opracowania dotyczącego dobrej praktyki w CSR definiują ją jako: „dobrowolne działanie
stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej
perspektywie czasowej i przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w obszarach
takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne”17.
Kryteria wyboru dobrych praktyk różnią się i zależą od celów, które chcemy osiągnąć
– czy służą prezentacji różnych osiągnięć czy też mają za zadanie ich rzeczywistą ocenę18.
To pierwsze podejście jest stosowane gdy celem jest promocja i upowszechnienie dobrych
praktyk, które mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych organizacji, być dla nich
inspiracją i zachętą do naśladowania, stanowiąc punkt porównawczy. To drugie podejście
związane jest z refleksją teoretyczną i pragmatyczną, czyli szukaniem odpowiedzi na pytanie: co składa się na sukces i porażkę podejmowanych działań oraz wypracowaniem kierunków rozwoju i wsparcia wybranych inicjatyw. Refleksja teoretyczna prowadzić może do
opracowania „typu idealnego”, który stanowi narzędzie ułatwiające poszukiwanie dobrych
praktyk w otoczeniu społecznym. W ocenie dobrych praktyk wykorzystuje się zestawy mierników dotyczących m.in. faz realizacji dobrej praktyki. Na przykład, w wypadku oceny dobrych praktyk w CSR, w założeniach metodycznych przyjęto zestawy mierników obejmujące
takie fazy procesu jak: planowanie, realizację, monitorowanie, ewaluację i komunikowanie19.
Debaty nad funkcjami i wykorzystaniem dobrych praktyk muszą się zmierzyć z możliwościami i uwarunkowaniami ich wdrożenia. Z jednej strony, organizacje osiągające
sukces, mające dobre wzorce praktyk, wysyłają sygnały do swojego otoczenia uzyskując
w ten sposób dodatkową legitymizację społeczną niezbędną do przyciągania zasobów
i adaptację do otoczenia. Mary Jo Hatch zwraca uwagę, że przez dobre praktyki można
16
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A. Karwińska, D. Wiktor, Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna. Teksty”, 2008, nr 6, s. 8.
M. Dżoga, Z. Gajewski, I. Grygoruk i in., Dobra praktyka w CSR. Elementy strategii firmy. Poradnik metodyczny,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2010, s. 38.
A. Karwińska, D. Wiktor, Przedsiębiorczość i korzyści... dz. cyt., s. 3-4.
M. Dżoga, Z. Gajewski, I. Grygoruk i in., Dobra praktyka w CSR… dz. cyt., s. 42.
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mobilizować i sterować działania innych firm, które będą naśladować organizacje, które
odniosły sukces20. Z drugiej strony, należy brać pod uwagę fakt, że we wdrażaniu dobrych
praktyk ważny jest kontekst, co oznacza, że nie w każdym środowisku sprawdzone „najlepsze” rozwiązania przyniosą sukces. Przy promocji dobrych praktyk należy pamiętać
o odbiorcach, ich potrzebach i możliwościach oraz o uwarunkowaniach, w których mają
być podejmowane. W celu efektywnej adaptacji najlepszych praktyk organizacje powinny
wykorzystywać badania i analizy porównawcze (benchmarking) pozwalające na porównania praktyk i procesów oraz uczenie się na błędach innych, w celu twórczego adoptowania
najlepszych rozwiązań21.
Autorzy referowanego w książce projektu za cel postawili sobie zebranie wiedzy na
temat dobrych praktyk w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wśród pracodawców
z otwartego rynku pracy oraz promocję udanych rozwiązań. W ramach projektu zostały
zebrane i opisane sprawdzone praktyki w firmach i instytucjach w Polsce, a także w innych
krajach Europy. Dodatkowym założeniem projektu była analiza dobrych praktyk w celu
ustalenia uwarunkowań sprzyjających zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zgromadzenie wiedzy pomocnej w wypracowaniu rozwiązań i instrumentów skutecznie oddziaływujących na pracodawców w Polsce.
W referowanych w II części książki studiach przypadku firmy i instytucje przy prezentacji dobrych praktyk odwołują się do regulacji prawnych obowiązujących w danym
kraju i prawa międzynarodowego, a także różnego rodzaju koncepcji i dokumentów związanych z zarządzaniem organizacją, w tym osobami niepełnosprawnymi. Rozwiązania
w zakresie wyrównywania szans w zatrudnieniu są przedstawiane przez odwołania do
polityki różnorodności (diversity policy), koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznie
odpowiedzialnego biznesu, kodeksu zarządzania problemami osób niepełnosprawnych
w miejscu pracy i kodeksu dobrych praktyk obowiązujących w instytucjach UE. Poniżej
zostaną omówione wybrane dokumenty.

Wybrane dokumenty
Zarządzanie kulturową różnorodnością w organizacjach
Współczesne organizacje muszą coraz częściej zatrudniać różnorodnych pracowników, wychodząc na przeciw coraz bardziej zróżnicowanej strukturze zewnętrznego rynku
pracy. Przyczyniły się do tego zmiany demograficzne i kulturowe, procesy globalizacyjne i migracje, ale także zmiany w ustawodawstwie zmuszające organizacje do naboru
zróżnicowanej siły roboczej. Członkowie kulturowo różnorodnych organizacji różnią się
wiekiem, płcią, pochodzeniem etnicznym, a także niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, samotnym wychowywaniem dziecka, orientacją seksualną. Organizacje stając się
coraz bardziej różnorodne mogą zróżnicowanie siły roboczej traktować jako nowe moż20
21
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M. Jo Hatch, Teoria organizacji, tłum. P. Łuków, PWN, Warszawa 2002, s. 114.
J. Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 12. Przyjęta definicja autorki:„benchmarking jest trwającym procesem szukania
najlepszej praktyki, uczenia się i zastosowania praktyki w celu osiągnięcia najlepszych wyników i uzyskania
trwałej przewagi konkurencyjnej. Jest metodą »równaj do najlepszych«”.

liwości, ale i wyzwania. Różnorodność może być traktowana jako siła napędowa zmian
społecznych czy przewag konkurencyjnych, na przykład gdy wykorzystywana jest do
nawiązywania nowych kontaktów, promocji firmy czy jej produktów. Jednak często staje
się także źródłem konfliktów, będących wynikiem nieufności i uprzedzeń pracowników.
W związku z tym badacze organizacji podkreślają, że zarządzanie różnorodnością, odpowiednia polityka i praktyki powinny być podejmowane wewnątrz organizacji, tak aby jej
członkowie mogli zrozumieć w bezpośrednim działaniu jakie praktyki są dopuszczalne
i właściwe, a jakie nie. Służą temu szkolenia i kultura organizacyjna promująca różnorodność w miejscu pracy22.
Do wdrażania polityki różnorodności w firmach nawiązują strategie zrównoważonego
rozwoju gospodarczego i strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu, szczególnie promowane w ostatnim dziesięcioleciu przez Komisję Europejską, która podkreśla potrzebę budowania konkurencyjności przez odpowiedzialność. Komisja deklaruje wręcz, że: „Europie
nie są potrzebne jakiekolwiek przedsiębiorstwa, ale przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie”23. Jak podkreślono w podręczniku dobrych praktyk, koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu przyczynia się do wdrożenia polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego: „Coroprate Social Responsibility (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw)
to koncepcja zarządzania biorąca pod uwagę odpowiedzialność firmy za wpływ, jaki ma na
pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. To
także wkład biznesu w realizacje polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego”24. Do
upowszechnienia strategii CSR przyczyniły się takie dokumenty jak: Green Paper on Corporate
Social Responsibility (2001)25 i White Paper: Communication on CSR (2002)26.
Realizowanie strategii CSR opiera się na zasadzie dobrowolności i nie wynika z zobowiązań prawno-ustawowych, jednak jest to trend istotnie wpływający na percepcję i oczekiwania społeczne formułowane wobec biznesu. W planach realizacji i upowszechniania
społecznej odpowiedzialności biznesu zwraca się uwagę na politykę wobec osób niepełnosprawnych. Tworzenie takiej polityki może mieć wpływ na:
• podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej – rosną standardy postępowania
wobec pracowników, klientów, kontrahentów;
• kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – to ważny element motywowania pracowników;
• pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – rośnie zaufanie i atrakcyjność firmy.
Strategiczne podejście firmy do problemu zaangażowania społecznego, jak podkreśla Liliana Anam, powinno opierać się na czterech elementach. Po pierwsze, zaangażo22
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wanie musi być oparte na wartościach firmy, które są odzwierciedlone w przekonaniach
i działaniach jej menedżerów i pracowników. Po drugie, strategiczne podejście powinno
wykorzystywać podstawowe kompetencje firmy. Po trzecie, planowane przez przedsiębiorstwo działania powinny odpowiadać na oczekiwania i potrzeby otoczenia. Po czwarte, strategiczne podejście wymaga postawienia jasnych celów oraz ustalenia zasad oceny
i ewaluacji przedsięwzięcia27.
Zarządzanie problemami osób niepełnosprawnych w miejscu pracy
Działania wspierające niepełnosprawnych pracowników na poziomie zakładów pracy zostały opisane w przyjętym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2001 r.
Kodeksie Postępowania MOP Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy28. Organizacja
od wielu lat promuje ekonomiczne zabezpieczenie ludzi niepełnosprawnych, które może
być osiągnięte przez ich większy udział w aktywności zawodowej. Celem opracowania kodeksu było dostarczenie pracodawcom wskazówek do sformułowania i przyjęcia strategii
zarządzania niepełnosprawnością na poziomie zakładów pracy i przez to zagwarantowanie
osobom niepełnosprawnym sprawiedliwych i korzystnych warunków zatrudnienia.
Kodeks postępowania przyjęty przez MOP zakłada, że strategia zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy powinna stanowić integralną część polityki rozwoju zasobów ludzkich w organizacji. Jej postanowienia powinny obejmować takie kwestie jak:
• rekrutację osób niepełnosprawnych, zarówno tych, które nigdy nie pracowały jak
i tych, które powracają po przerwie w zatrudnieniu;
• zapewnienie równych szans pracownikom niepełnosprawnym;
• utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, którzy w trakcie pracy stali się niepełnosprawni;
• zapewnienie dla niepełnosprawnych pracowników odpowiednich dostosowań.
Cele te mogą być osiągnięte przez zaplanowanie odpowiednich działań, które jak
zaleca MOP powinny składać się na opracowanie strategii zarządzania problemami osób
niepełnosprawnych w miejscu pracy. Przyjęty dokument na poziomie zakładu pracy
powinien być zgodny z krajowym ustawodawstwem, polityką i praktyką, i tworzony we
współpracy z przedstawicielami pracowników sprawnych i niepełnosprawnych lub z ich
przedstawicielami. Opracowanie takiego dokumentu ma przyczynić się do podniesienia świadomości wszystkich pracowników organizacji. Ważnym elementem wdrożenia
strategii jest przekazanie pracownikom wiedzy na temat zagadnień niepełnosprawności w miejscu pracy oraz przełamanie uprzedzeń i stereotypów, które mogą pojawić się
w związku z perspektywą współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Przyjęcie strategii zarządzania problemami osób niepełnosprawnych w miejscu pracy
jest zgodne z zaleceniami formułowanymi w stosunku do polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach. Do podstawowych jej zasad Michael Armstrong zalicza wdrożenie polityki równych szans: „Polityka równych szans powinna wyrażać dążenie organizacji do stworzenia wszystkim równych możliwości, bez względu na płeć, rasę, wyznanie
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czy stan cywilny. Może również podkreślać, że organizacja dołoży wszelkich starań, aby
stwarzać równe szanse ludziom niepełnosprawnym”29. Autor jednego z kluczowych podręczników zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla, że organizacja powinna zastanowić
się nad działaniami, które pozwolą jej na stosowanie w praktyce polityki równych możliwości. Działania te są istotnym elementem budowania nowoczesnej funkcji personalnej
w organizacjach. Warto także zaznaczyć, że są one zgodne z przyjętą w 2000 r. Dyrektywą
Wspólnot Europejskich ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, która odnosi zasadę równego traktowania i zakazu dyskryminacji, między innymi do osób niepełnosprawnych30.
Kodeks dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
Decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 22 czerwca 2005 r. został przyjęty Kodeks
dobrej praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych zobowiązujący instytucje
europejskie do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia w europejskiej służbie
publicznej31. Celem kodeksu jest wyraźne określenie kierunku polityki dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych, co oznacza oparcie jej na przepisach antydyskryminacyjnych i przestrzeganiu w praktyce zasady równości szans. Na instytucjach europejskich
spoczywa obowiązek zapewnienia niezbędnych usprawnień w miejscu pracy. Dotyczą
one wszystkich obszarów zatrudnienia: rekrutacji, selekcji i mianowania, rozwoju zawodowego, szkoleń, awansu zawodowego, stosunków międzyludzkich.
W dokumencie podkreślono, że usprawnienia w miejscu pracy powinny być dostosowane do konkretnych potrzeb danej osoby i mogą obejmować: reorganizację pracy,
zakup lub modyfikację wyposażenia, uzgodnienia dotyczące elastycznych warunków pracy. Wprowadzane usprawnienia nie powinny jednak stanowić nieproporcjonalnie dużych
obciążeń dla instytucji europejskich. Elementami wdrażania kodeksu są: serwisy informacyjne, szkolenia osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie i poradnictwo zawodowe oraz
monitoring i kontrola polityki antydyskryminacyjnej.
Wszystkie wymienione powyżej koncepcje zarządzania i dokumenty mogą być wykorzystane w organizacjach do budowania dobrych praktyk dotyczących zatrudniana niepełnosprawnych pracowników. Są one przedmiotem opisu i analizy w prezentowanych
w drugiej części książki studiach przypadków.

2.3. Dobre praktyki pracodawców – wybrane opracowania
międzynarodowe
Pogląd, że na zmiany postaw pracodawców i pracowników może wpływać upowszechnianie dobrych praktyk, promocja firm i instytucji, które odniosły sukces w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników, podzielają autorzy omówionych poniżej opra29
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cowań. Dobre praktyki są dowodem, że można przełamywać stereotypy i uprzedzenia
społeczne, wdrażać udane rozwiązania w zakresie ułatwiania osobom z grup ryzyka na
rynku pracy dostępu do zatrudnienia i tworzenia niedyskryminujących warunków pracy.
Promocja dobrych praktyk jest zachętą i inspiracją wprowadzania w życie rozwiązań, które sprawiają, że zasady równości i niedyskryminacji przestają być tylko pojęciami prawnymi, a stają się praktyką organizacyjną32. Warto przy tym podkreślić, że opracowania opisujące dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników są coraz częściej
publikowane. Ta nowa forma komunikacji z pracodawcami jest podejmowana m.in. przez
organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i ośrodki badawcze.
Przykładem raportu promującego dobre praktyki pracodawców w zatrudnianiu
niepełnosprawnych pracowników jest wydana w 2010 r. publikacja International Labour
Organization: Disability in the Workplace: Company Practices33. Raport zawiera krótkie
opisy doświadczeń 25 firm. Przedstawia praktyki organizacyjne stosowane wobec niepełnosprawnych pracowników lub kandydatów do pracy, klientów i konsumentów oraz
członków społeczności lokalnej. Publikacja jest odpowiedzią na Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, którą wiele krajów ratyfikowało i stara się
wdrożyć. Opisy dobrych praktyk stanowią inspirację i pokazują firmom możliwości w zakresie rozwijania polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych i utrzymania zróżnicowanych pracowników w zasobach siły roboczej. Wnioski płynące z opublikowanego raportu
dowodzą, że organizacje w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, iż osoby niepełnosprawne mogą być wydajnymi i lojalnymi pracownikami, a ich zatrudnianie przyczynia
się do wielu korzyści dla organizacji. Zróżnicowana siła robocza jest coraz częściej uznawana za ważną wartość w organizacji, wpływającą na jej sukces. Z analizy dobrych praktyk wynika, że firmy sektora prywatnego zatrudniające niepełnosprawnych pracowników,
angażują się często w rozwój produktów i usług dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i przyjaciół oraz na rzecz społeczności lokalnej34.
Promocji dobrych praktyk wśród pracodawców służy raport przygotowany przez
brytyjskie związki zawodowe TUC. To kolejna publikacja przygotowana przez związki
zawodowe, której celem jest wyeliminowanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych
w miejscu pracy35. Osoby niepełnosprawne, jak stwierdzono w opracowaniu, w dalszym
ciągu napotykają na liczne bariery uczestnictwa i równości w społeczeństwie brytyjskim. Recesja gospodarcza trwająca w Europie od 2008 r. spowodowała utratę wielu
miejsc pracy w sektorze publicznym (większość niepełnosprawnych pracuje w Wielkiej
Brytanii) i stworzyła nowe zagrożenia dla pracy osób niepełnosprawnych. Publikacja
przedstawia dobre praktyki w miejscu pracy odwołując się do przepisów wprowadzonych przez nową ustawą Equality Act z 2010 r. Odnoszą się one do takich kwestii jak:
32
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procedury rekrutacyjne, polityka wynagrodzeń, bezpieczeństwo i higiena pracy, absencja chorobowa, szkolenia, rozwój i awanse, zarządzanie pracownikami, procedury
zwalniania pracowników oraz dobre praktyki w zakresie polityki równościowej. TUC
zachęca pracodawców do monitorowania zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników i sprawdzania czy są reprezentowani w odpowiednich proporcjach wśród załogi.
Wymaga to starannego planowania działań (np. ukierunkowania rekrutacji) i wdrażania polityki równościowej. Działania te przynoszą organizacjom wymierne korzyści. Jak
podkreślono w raporcie, osoby niepełnosprawne i ich rodziny stanowią znaczny potencjał rynkowy, a ich zatrudnianie może pomóc w budowaniu dobrego klimatu w organizacji i jej otoczeniu. Posiadanie skutecznej polityki różnorodności jest dobre dla morale
pracowników, ale także dla reputacji organizacji36.
Przekonanie, że osoby niepełnosprawne nie muszą być mniej wydajne i godne zaufania niż osoby w pełni sprawne, w szczególności w sektorze usług publicznych i samorządu terytorialnego, jest wnioskiem z kolejnego raportu dobrych praktyk37. Raport
opiera się na sześciu studiach przypadku dokumentujących doświadczenia pracowników
niepełnosprawnych (o różnym poziomie kwalifikacji i rodzajach niepełnosprawności) i ich
menadżerów. Wskazuje na różne wyzwania i korzyści jakie łączą się z wprowadzaniem niepełnosprawnych pracowników do organizacji. Przedstawia propozycje zmian i sugestie
dotyczące przyjęcia efektywnych i skutecznych strategii w stosunku do zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Raport dowodzi, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych podnosi
kulturę miejsca pracy i pozytywnie wpływa na wydajność pracy. Organizacje stosujące innowacyjne i adaptacyjne strategie wobec niepełnosprawnych pracowników przekładały
to na sukces organizacyjny. Podkreślały, że wyzwania związane z różnorodnością w miejscu pracy mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu organizacji.
Analiza dobrych praktyk to nie tylko opis sukcesów i propozycje wprowadzania
sprawdzonych rozwiązań, ale także analiza działań wymagających interwencji i zmian.
Dla przykładu, badania międzynarodowe dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zrealizowane w 6 krajach) pokazują na istnienie wielu barier38. Należą do nich
m.in. procedury rekrutacji. Władze publiczne opracowują wiele instrumentów prawnych
promujących politykę włączania osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, ale nie oznacza skutecznej rekrutacji do firm i radzenia sobie z pracownikami niepełnosprawnymi (automatycznego wejścia do zasobów kadrowych firm).
W procedurach skutecznej rekrutacji do firm przeszkadzają stereotypy i uprzedzenia pracodawców i pracowników, a także niewiedza o realnej sytuacji i potrzebach osób niepełnosprawnych. Jest to rezultat braku działań uświadamiających pracodawców i pracowników na temat problemów osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dlatego ważne są
szkolenia podnoszące wiedzę pracodawców i pracowników, narzędzia wspierające pracę
36
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menadżerów i specjalistów zasobów ludzkich, poprawiające przebieg procesu rekrutacji
i zarządzania osobami niepełnosprawnymi w miejscu pracy39.
Przegląd wymienionych powyżej raportów dobrych praktyk w organizacjach wskazuje, że w ich wdrażaniu i ocenie skuteczności najczęściej uwzględniane są takie elementy
jak: rekrutacja i wprowadzanie do organizacji pracowników niepełnosprawnych, szkolenia i awanse pracowników, otoczenie społeczne i aktywności w miejscu pracy, organizacja
pracy i dostosowania, rozwiązywanie konfliktów, a także szkolenia kadry działów personalnych, personelu kierowniczego i pracowników z szeroko rozumianej problematyki niepełnosprawności. Innymi ważnymi elementami wdrażania i oceny skuteczności polityki
zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych są:40
• monitoring zatrudnienia, analizowanie na ile osoby niepełnosprawne posiadające
kwalifikacje są reprezentowane w zespole pracowników, czy jest to proporcjonalne do ich obecności w populacji ogółem;
• satysfakcja pracowników i ich podmiotowość, analizowanie czy pracownicy czują
się szanowani i cenieni, mają poczucie, że są częścią organizacji i pracują w integracyjnym miejscu pracy.
Wdrażanie dobrych praktyk dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest
konsekwencją przestrzegania przez pracodawców zasady równych szans i niedyskryminacji, stosowania procedur wynikających ze strategii zarządzania niepełnosprawnością
w miejscu pracy, polityki różnorodności czy odpowiedzialnego biznesu. Zmiany postaw
pracodawców i praktyk organizacyjnych nie dokonują się automatycznie. Wymagają od
pracodawców podejmowania dodatkowych działań i dostosowań organizacyjnych, a także dostrzeżenia dodatkowych korzyści dla organizacji, wynikających z obecności niepełnosprawnych pracowników w miejscu pracy. To co łączy omówione raporty dobrych praktyk to przekonanie pracodawców, że warto było te inicjatywy podejmować.

3. Założenia analizy studiów przypadku
Cel i uzasadnienie podjęcia badań
Celem projektu było zgromadzenie wiedzy, analiza i promocja udanych programów
i praktyk odnoszących się do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników w firmach
i instytucjach z otwartego rynku pracy. W Polsce zatrudnienie tych osób w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy napotyka na wiele barier instytucjonalnych, technicznych i społecznych. Zadaniem pierwszego etapu badań było zgromadzenie wiedzy o dobrych praktykach w Polsce i Europie, co pozwoliłoby na jej upowszechnienie w sposób
komunikatywny i skuteczny dla pracodawców przez odwołanie się do konkretnych roz39
40

26

Tamże, s. 152-153.
Model Diversity Policy: Changing Policies, Practices and Culture, A publication of the Burton Blatt Institute (BBI)
at Syracuse University, marzec 2011, http://bbi.syr.edu./project/Demand_Side_Models/docs/c_model_diversity_policy.pdf (dostęp: 20.09.2013).

wiązań. W tym celu zostało wykonanych 10 studiów przypadku firm i instytucji w Polsce
i 10 w innych krajach europejskich – organizacji mających dobre praktyki w zatrudnianiu
niepełnosprawnych pracowników.
Nowatorskie podejście w projekcie to wykorzystanie wiedzy i doświadczenia konsultantów – praktyków mających na co dzień bezpośredni kontakt z pracodawcami z polskiego i zagranicznego rynku pracy. W projekcie zostały wykorzystane doświadczenia firmy
doradczej HRK S.A., która od blisko 15 lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi
firmami w zakresie rekrutacji i rozwoju personelu, a także w zakresie budowania wizerunku pracodawców oraz prowadzi projekty społeczne. Firma należy do międzynarodowych
sieci: IRC Global Executive Search Partners, która skupia organizacje zajmujące się rekrutacją na poszczególnych rynkach Europy, Azji i obu Ameryk oraz Bernard Hodes Globan
Network, skupiającej ekspertów budowania wizerunku pracodawców z 38 krajów świata.
Kontakty międzynarodowe firmy zostały wykorzystane w wyborze dobrych praktyk w Polsce i innych państwach Europy, a także ich promocji w kraju.
Podejmując przedsięwzięcie badawcze zakładaliśmy, że wiedza doświadczonych
konsultantów, którzy na co dzień kontaktują się z pracodawcami i kandydatami do pracy oraz doskonale znają zasady rządzące otwartym rynkiem pracy w Polsce, będzie stanowiła wartość dodaną przy realizacji, analizie i promocji wyników projektu. Sądzimy, że
wykorzystanie doświadczeń konsultantów – praktyków, ich kanałów komunikacji z pracodawcami oraz analiza uwarunkowań udanych rozwiązań pozwoli w przyszłości lepiej
kierować i skuteczniej planować kampanie promocyjne dotyczące zatrudniania osób
niepełnosprawnych. O skuteczności tej polityki decydować może dotarcie do pracodawców z otwartego rynku pracy, ale i agencji zatrudnienia (konsultantów) mających istotny
wpływ na rynek pośrednictwa pracy w Polsce i pośrednio wpływających na standardy
zatrudniania, w tym politykę równych szans, niedyskryminację i politykę różnorodności
(diversity policy) w zatrudnieniu41.

Wybór studiów przypadku i plan badań
W pierwszym etapie badań wykonano 20 studiów przypadku firm i instytucji
z wzorcowymi programami zatrudniania osób niepełnosprawnych, które mogą stanowić dobre przykłady dla innych pracodawców42:
• studia przypadku w Polsce zostały wykonane w 7 firmach i 3 instytucjach;
• studia przypadku w wybranych krajach Unii Europejskiej zostały wykonane
w 8 firmach i 2 instytucjach.
Wybór studium przypadku jako metody analizy dobrych praktyk uzasadniony był
jej merytorycznymi i praktycznymi zaletami. Studia przypadku zaliczane są do badań
jakościowych, ale mogą być uzupełniane danymi ilościowymi i badaniami o charakterze ilościowym. Uzasadnienie metodologiczne wyboru studium przypadku jako metody
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badawczej wynika z przedmiotu badań. Przypadek wybrany do analizy musi mieć wyraźne granice, dające się wyodrębnić jako pewien system, a także dające się wyodrębnić
określone wzory zachowań, możliwe do zrekonstruowania i pozwalające zrozumieć dany
przypadek43.
Typologie studiów przypadku wskazują na różne cele jakie badacze starają się osiągnąć. Z punktu widzenia rezultatów badań, które chcieliśmy uzyskać, dwa typy studiów
przypadku były dla nas istotne:
• instrumentalne studium przypadku – dotyczy sytuacji gdy, przypadek odgrywa
rolę pomocniczą, jest traktowany instrumentalnie; zostaje opisany i przebadany
ponieważ pozwala zrozumieć inne problemy, wychodzące poza konkretny przypadek;
• wielokrotne studia przypadków – to rodzaj instrumentalnego studium przypadku,
poszerzonego o reprezentację kilku przypadków; studiując kilka przypadków możemy zbadać jakieś ogólne cechy lub uwarunkowania, a nawet budować uogólnienia44.
Zakładaliśmy, że opisy konkretnych studiów firm i instytucji będą przykładem dla innych pracodawców, pokażą i upowszechnią rozwiązania, które sprawdziły się w praktyce.
Kolejne założenie to przekonanie, że studia wielu przypadków pozwolą zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne konteksty tworzenia polityki równych szans w zatrudnieniu, polityki różnorodności i zarządzania niepełnosprawnością na poziomie zakładów pracy (cel
instrumentalny), a nawet zbudować pewne uogólnienia teoretyczne pozwalające na skuteczne upowszechnianie wzorców dobrych praktyk i propozycji zmian uwarunkowań instytucjonalnych i kulturowych (wielokrotne studia przypadków). Tego typu wnioski mogą
mieć istotne znaczenie dla tworzenia polityki społecznej dotyczącej niepełnosprawności.
Opis i analiza każdego przypadku oparte zostały na danych pochodzących z różnorodnych źródeł. W tym celu zostały wykorzystane:
• istniejące dokumenty: kodeksy etyczne, procedury organizacyjne zarządzania różnorodnością i niepełnosprawnością, programy szkoleń w zakresie różnorodności,
statystyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
• dane archiwalne: dotyczące genezy zatrudniania osób niepełnosprawnych i praktyk w tym zakresie;
• wywiady bezpośrednie (w Polsce), telefoniczne i internetowe (w innych krajach)
według scenariusza z dyspozycjami;
• bezpośrednie obserwacje: tylko firmy i instytucje w Polsce;
• artefakty fizyczne: dostępne w obserwacji, a także filmy, zdjęcia;
• dane, dokumenty, artykuły zewnętrzne o firmie/instytucji dotyczące zatrudniania
niepełnosprawnych pracowników.
43
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K. Konecki, Studia z badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000, s. 126.
Tamże, s. 127-128.

Analiza danych pochodzących z różnych źródeł (tzw. metoda triangulacji danych)
pozwoliła zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania sukcesów dobrych
praktyk. Poszczególne firmy i instytucje oraz ich praktyki analizowane były w odniesieniu do obowiązującego ustawodawstwa i praktyk stosowanych w danym kraju. Materiał
służący do opisu i analizy dobrych praktyk został pozyskany m.in. z wywiadów. Wywiady
dotyczące udanych rozwiązań w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostały przeprowadzone z przedstawicielem zarządu lub/i działu personalnego.
Scenariusze wywiadów z przedstawicielami organizacji zawierały następujące
kwestie:
1. Charakterystyka firmy/instytucji (wielkość, własność, branża, struktura) i uzasadnienie jej wyboru;
2. Uwarunkowania zatrudnienia: kiedy i dlaczego zaczęli zatrudniać osoby niepełnosprawne;
3. Programy, strategie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
4. Dostęp do firmy/instytucji: rekrutacja i wdrożenie do pracy osób niepełnosprawnych;
5. Procedury personalne: dostosowania, szkolenia, awanse osób niepełnosprawnych;
6. Procesy integracyjne i aktywności osób niepełnosprawnych;
7. Rodzaje wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
8. Rodzaje wsparcia niepełnosprawnych pracowników;
9. Nietypowe rozwiązania, innowacje związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wynikające ze specyfiki firmy/instytucji;
10. Szkolenia kadry HR, kierowników i pracowników dotyczące niepełnosprawności;
11. Kultura organizacyjna a zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
12. Wizerunek organizacji a zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
13. Monitoring zatrudnienia osób niepełnosprawnych i polityki antydyskryminacyjnej;
14. Ocena dobrych praktyk: silnych i słabych stron, szans i zagrożeń;
15. Działania firmy/instytucji warte upowszechnienia.
Dodatkowo, w każdej firmie i instytucji opracowano indywidualny przypadek niepełnosprawnego pracownika na podstawie wywiadów z osobą niepełnosprawną i osobami z jej najbliższego otoczenia. Celem przygotowanych dyspozycji do wywiadów,
odrębnych dla pracownika, jego przełożonego, współpracowników, ewentualnie podwładnych było zebranie dodatkowych, zindywidualizowanych informacji i ukazanie dobrej praktyki z perspektywy indywidualnego, konkretnego pracownika. Dyspozycje do
wywiadów obejmowały pytania dotyczące procesu rekrutacji, wprowadzenia do pracy,
adaptacji i dostosowań w miejscu pracy, udziału w szkoleniach i możliwościach awansu
zawodowego oraz procesu integracji ze społecznością zakładu pracy. Wywiady z niepełnosprawnym pracownikiem, jego przełożonym i współpracownikami pozwoliły na
pokazanie społecznego wymiaru procesu integracji organizacyjnej.
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Badania zostały zrealizowane w drugiej połowie 2012 r. przez zespół konsultantów
z firmy HRK S.A. kierowany przez Joannę Kotzian przy współpracy Magdaleny Pancewicz.
Firmy i instytucje zostały wybrane na podstawie analizy dokumentów i konsultacjach eksperckich. Celem był wybór takich pracodawców, których dobre praktyki w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych są rozpoznawane na rynku krajowym, a nawet międzynarodowym45.
• W wypadku firm i instytucji w Polsce przeprowadzono konsultacje wśród ekspertów, przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosparwnością, analizę laureatów konkursu „Lodołamacze”,
analizę zasobów firm doradztwa personalnego i danych PFRON dotyczących pracodawców korzystających z dofinansowań (SODiR);
• W wypadku firm i instytucji w Europie przeprowadzono konsultacje w międzynarodowych sieciach pracodawców, analizę raportów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i innych omawiających dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników.
Opracowane studia przypadków firm i instytucji zostały zamieszczone w drugiej części książki. Wybrane organizacje reprezentują różne branże gospodarki i sektory własności. Celem wyboru było pokazanie zróżnicowanych doświadczeń i uwarunkowań dotyczących polityki i praktyki zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Zaprezentowane
w II części książki studia przypadku obejmują 7 przedsiębiorstw w Polsce i 8 w innych
krajach Europy oraz 5 instytucji (w tym 3 w Polsce). Przedstawiona poniżej krótka charakterystyka wybranych firm i instytucji wskazuje, że wszystkie opisane organizacje w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników stosują udane, niekiedy unikatowe i wzorcowe
praktyki, mogące stanowić przykład i zachętę dla innych pracodawców.
Firmy w Polsce:
Altix (firma informatyczna, Warszawa) – szeroko zakrojona działalność CSR i angażowanie pracowników w akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, założenie fundacji„Szansa
dla Niewidomych” i promowanie wolontariatu pracowniczego.
Car refour Pols k a (sieć handlowa, Warszawa) – polityka zrównoważonego rozwoju
w obszarze CSR jest realizowana przez międzynarodową sieć handlową w trzech dziedzinach: gospodarki, ochrony środowiska i społeczeństwa. W Polsce firma nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Głuchych, EKON i Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych
(PION).
E rgo Hes tia (firma ubezpieczeniowa/finansowa, Sopot) – realizuje działania w obszarze CSR, założyła fundację integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia”
i angażuje pracowników w wolontariat pracowniczy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Huthins on (firma motoryzacyjna, Bielsko-Biała) – zatrudnienie niepełnosprawnych
jest wpisane w CSR, a zasada różnorodności i zakaz dyskryminacji wpisane są w system
wartości firmy i grupy Total, do której należy firma.
45
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Sprawozdanie z realizacji badań opracowane przez Joannę Kotzian zamieszczone jest w II części publikacji.

Laborator ium Kosmet yczne Dr I rena E r is (firma kosmetyczna, Piaseczno) –
obecność niepełnosprawnych to naturalny element kultury organizacyjnej firmy i realizacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu. Swoje doświadczenia w zatrudnianiu
niepełnosprawnych firma zdobywała mając status ZPCh (w latach 1993–2002).
G abinet y R ehabilitacji Rudek (opieka medyczna, Rzeszów) – symbioza między
profilem działania firmy (klientami są także osoby niepełnosprawne) a zatrudnianiem
niepełnosprawnych pracowników. Właściciel firmy sam jest osobą niepełnosprawną, a zatrudnienie niepełnosprawnych jest stałym elementem polityki personalnej firmy.
S odexo (obsługa nieruchomości komercyjnych, Warszawa) – firma wdraża globalną politykę równych szans zakładającą sprzeciw wobec wykluczenia i dyskryminacji oraz
wdraża działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z wieloma
organizacjami wspierającymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Firmy w innych k rajach Europy :
Allehånde K øk ken (firma restauracyjna, Dania) – społecznie odpowiedzialna
firma, zatrudniająca osoby niepełnosprawne i działająca na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Misją organizacji jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
w połączeniu z realizacją celów biznesowych.
Ford-Wer ke G mbH (firma motoryzacyjna, Niemcy) – promuje politykę różnorodności i zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich oddziałach. Rozwija programy
wolontariatu pracowniczego. Działania firmy w zakresie niepełnosprawności opierają się
na wielu dokumentach prawa państwowego, międzynarodowego, wewnętrznych regulacjach firmy.
IK E A D eutschland (firma handlu detalicznego, Niemcy) – stosuje wysokie standardy zarządzania ludźmi, promując egalitaryzm, otwartość, różnorodność. Przywiązuje dużą
wagę do ekologii i działań prospołecznych z zakresu CSR.
M arionnaud Par fumer ies (firma kosmetyczna, Francja) – podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kierowane do osób niepełnosprawnych, współpracuje z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych i organizacjami rządowymi.
M ax Hamburger res taura nger (firma restauracyjna, Szwecja) – posiada rozbudowany program zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością
intelektualną. Zatrudnianie niepełnosprawnych jest wpisane w politykę różnorodności
i politykę zrównoważonego rozwoju.
R ehab S tation Stock holm (firma rehabilitacyjna, Szwecja) – stosuje podejście
do rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez niepełnosprawnych. Zatrudnianiu niepełnosprawnych sprzyja osoba właściciela, który sam jest osobą niepełnosprawną i polityka
państwa oferująca znaczne wsparcie finansowe firmie i jej pracownikom.
Thales G roup (przemysł zbrojeniowy, lotniczy, kosmiczny, transport lądowy, Francja) – posiada rozwinięte praktyki w zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami
niepełnosprawnymi, budowane przez ponad dwadzieścia lat. Współpracuje z wieloma
organizacjami i upowszechnia idee CSR, w tym dotyczące niepełnosprawności, na polu
międzynarodowym.
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Élec tr icité R éseau Distribution France (firma energetyczna, Francja) – przedsiębiorstwo państwowe wdrażające politykę różnorodności, w tym skierowaną do osób
niepełnosprawnych. Przy zawieraniu kontraktów bierze pod uwagę czy dana firma zatrudnia osoby niepełnosprawne lub posiada aktywną politykę CSR.
Inst ytucje
M iejs k a Bibliotek a Publiczna (Katowice) – pracownicy niepełnosprawni są zatrudniani na stanowiskach merytorycznych zgodnych ze swoimi kwalifikacjami. Do tradycji biblioteki należy działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, wynikająca
z jej celów statutowych.
Biuro R zecznik a Praw Oby watelsk ich (Warszawa) – zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest zgodne z rolą publiczną Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmowanymi przez niego inicjatywami i wewnętrznymi dokumentami biura.
Państ wowa I nspekcja O chrony R oślin i Nasienni c t wa – Centralne Laborator ium (Toruń) – prowadzi politykę uświadamiania pracownikom ich uprawnień
i możliwości jakie wynikają ze statusu pracownika niepełnosprawnego. Troska o pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia.
Par lament E uropejs k i (Belgia/Luksemburg) – prowadzi działania promujące solidarność, zróżnicowanie i równość szans w zatrudnieniu, które są wdrażane w polityce
HR. W swoich działaniach odwołuje się do wielu przepisów i praktyk w zakresie polityki
różnorodności i niepełnosprawności.
D epar tament I ntegracji Społecznej Osób N iepełnosprawnych (Cypr) – do
zadań statutowych instytucji należy wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. W działaniach na rzecz osób z dysfunkcjami wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zatrudnionych w departamencie niepełnosprawnych
pracowników.

4. Dobre praktyki w działaniu w Polsce i innych krajach
Europy
Geneza i uwarunkowania zatrudniania niepełnosprawnych
pracowników
Genezy zatrudniania niepełnosprawnych pracowników przez organizacje wdrażające dobre praktyki można doszukiwać się w różnych źródłach. Zaliczyć do nich można:
wymóg ustawowy (system kwotowy, antydyskryminacyjny), misję/statut organizacji,
oszczędności dla organizacji (skorzystanie z dofinansowań np. do wynagrodzeń, dostosowanie stanowisk pracy, zakupu urządzeń), potrzeby biznesowe związane z pozyskiwaniem klientów, partnerów lub współpracowników, braki kadrowe i konieczność utrzymania własnych lub pozyskania nowych pracowników, niepełnosprawność właściciela,
dyrektora organizacji dążącego do poprawienia sytuacji osób doświadczających dysfunkcji, wdrożenie polityki opartej na koncepcjach różnorodności i społecznie odpowiedzial32

nego biznesu. Doświadczenia w tym zakresie, wybranych do analizy organizacji, sięgają
od dwudziestu do kilku ostatnich lat, a ich podtrzymaniu sprzyja wiele uwarunkowań mających swoje źródła w procesach i działaniach zachodzących wewnątrz organizacji i ich
otoczeniu zewnętrznym.
Analizując genezę zatrudniania niepełnosprawnych pracowników warto zwrócić
uwagę na wpływ regulacji prawnych. Większość analizowanych organizacji odwoływała
się do obowiązującego ustawodawstwa, które przez system kwotowy lub antydyskrymiancyjny wpływało na podejmowane inicjatywy. W krajach starej piętnastki Unii ten
wpływ ustawodawstwa rozpoczął się wcześniej niż w Polsce, stąd analizowane organizacje mają na ogół dłuższe doświadczenia.
Dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników to połączenie
instrumentów ekonomicznych skierowanych do pracodawcy (różnego typu ulg podatkowych, dofinansowań dostosowania stanowisk pracy, kosztów szkoleń) i współpracy
międzysektorowej, czyli możliwości korzystania przez pracodawców z usług podmiotów
publicznych, prywatnych i pozarządowych wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem tego procesu jest dostępność i jakość indywidualnego
wsparcia kierowanego bezpośrednio do osób niepełnosprawnych (pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego, szkoleń, pomocy asystenta i trenera pracy, usług i sprzętu do
rehabilitacji medycznej i zawodowej, usług transportu do pracy).
Analizując różnice między przedsiębiorstwami a instytucjami w odniesieniu do
genezy i uwarunkowań tej polityki, warto podkreślić, że te pierwsze, najczęściej wskazują na potrzeby biznesowe np. prowadzenie usług, produkcji dla osób niepełnosprawnych (np. Altix Polska, Rudek Polska, Allehånde Køkken Dania, Rehab Station Stockholm
Szwecja), wpływ właściciela niepełnosprawnego (np. Rudek Polska, Allehånde Køkken
Dania), a także uwarunkowania kulturowe. Wymieniają kulturę organizacyjną opartą na
zasadach niedyskryminacji i otwartości na różnorodność, natomiast starają się nie eksponować instrumentów ekonomicznych. Jest to szczególnie widoczne w korporacjach
międzynarodowych, mających oddziały w różnych krajach i których polityka firmy-matki
jest wdrażana wraz z rozwiązaniami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, (np. IKEA
Niemcy, Ford-Werke GmbH Niemcy, Thales Group Francja, Huthinson Polska, Carrefour
Polska). Dla mniejszych firm i instytucji w Polsce i Europie instrumenty ekonomiczne są
ważne do zainicjowania polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych. W Polsce genezą zatrudniania niepełnosprawnych pracowników może być także wcześniejszy status
zakładu pracy chronionej, (np. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Polska).
Instytucje zatrudniające niepełnosprawnych pracowników częściej odwołują się do
nakazów, regulacji ustawowych, działalności statutowej (np. Parlament Europejski, Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych; Cypr) lub odwołują się do
troski o starzejących się członków zespołu, którzy stali się niepełnosprawnymi w trakcie
zatrudnienia (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium, Polska).
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Formalizacja i spójność działań
Analizując dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników w firmach
i instytucjach w Europie (w państwach„starej” 15 UE) i w Polsce, jak wspomniano wcześniej,
widoczne jest zróżnicowanie czasowe w „praktykowaniu” dobrych praktyk. Pracodawcy
– przedsiębiorstwa „starej” 15 UE posiadając na ogół wieloletnie doświadczenia w tym zakresie, mają bardziej rozbudowane programy i praktyki, potwierdzone działaniami promocyjnymi na poziomie krajowym, a niekiedy i międzynarodowym. Przedsiębiorstwa w tych
w krajach mają wypracowane własne procedury zarządzania zasobami ludzkimi, programy
społecznie odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością i niepełnosprawnością w miejscu pracy. Zapisane są one w różnych dokumentach
i wdrażane według sformalizowanych procedur. Polityka tego typu jest standardem wdrażanym przez zarząd organizacji i nastawiona na uwrażliwienie pracowników oraz skłonienie
ich do akceptacji wartości postulowanych w strategiach organizacji (np. Thales Group Francja, IKEA Niemcy, Ford Niemcy).
Firmy polskie mają na ogół mniejsze doświadczenia w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Często stosują zasady niepisane, działania intuicyjne, zdroworozsądkowe, dochodzą do nich po samodzielnym pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności, często ucząc się na błędach. Rzadko obecne są procedury, sformalizowane działania,
a inicjatorami nowatorskich rozwiązań często są firmy będące oddziałami firm zachodnich
(np. Carrefour Polska).
Instytucje na ogół wiążą zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników z działalnością statutową lub wymogiem ustawowym. Generalnie mniej jest tu różnorodności
we wdrażaniu dobrych praktyk wewnątrz instytucji (nowatorskich programów, inicjatyw)
i spójnych, skodyfikowanych działań. Natomiast instytucje, w których zadania ustawowe
wpisane są w działania na rzecz równości szans i/lub wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych starają się promować tego typu politykę wśród innych pracodawców
(np. Parlament Europejski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska).

Rekrutacja i wprowadzenie do pracy
Idea równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu nie jest kwestionowana przez pracodawców zatrudniających, jak i niezatrudniających niepełnosprawnych pracowników. To, że
jest to często wyłącznie deklaracja a nie praktyka wskazują liczne badania i statystyki dotyczące
zatrudnienia pracowników z tzw. grup ryzyka na rynku pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
Jedną z najtrudniejszych do pokonania barier dostępu do firm i instytucji z otwartego rynku
pacy stanowi proces rekrutacji. Z jednej strony, bariery te tworzą postawy samych niepełnosprawnych, którzy mają obawy jak sobie poradzą w„normalnym” środowisku pracy, z drugiej,
problemy te tworzą firmy i instytucje na ogół nieprzygotowane do prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych i wdrażania do pracy pracowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Z tymi problemami zetknęli się wszyscy analizowani przez nas pracodawcy. Wsparciem dla
firm i instytucji, w państwach „starej” 15 UE, w pozyskiwaniu niepełnosprawnych pracowników są profesjonalnie działające służby zatrudnienia i organizacje wspierane przez państwo
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świadczące usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także różne formy wsparcia kierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej. Pokazują to przykłady firm z Niemiec, Francji, Danii i Szwecji. Duże sukcesy w tym zakresie ma sektor obywatelski, realizujący
zróżnicowane zadania wspierające aktywność zawodową niepełnosprawnych kandydatów do
pracy i pracowników oraz współpracujący z pracodawcami. Duże korporacje np. Thales Group
Francja czy Ford Niemcy mają odrębne działy i odpowiednio przygotowane własne kadry do
wdrażania polityki różnorodności, w tym wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Przedsiębiorstwa w Polsce, z powodu niskiej jakości pracy publicznych służb zatrudnienia, w celu usprawnienia procesu rekrutacji powołują własne fundacje lub współpracują z fundacjami i stowarzyszeniami a także z innymi organizacjami działającymi na rzecz
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (np. Ergo Hestia, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris). Barierą w Polsce jest także słabe przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy wynikające z utrudnionego dostępu do edukacji i informacji. Przykładem
udanych rozwiązań są formy współpracy wypracowane przez firmę Carrefour Polska – nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Głuchych i podmiotami ekonomii społecznej
(PION/EKON) w pozyskiwaniu i selekcji kandydatów do pracy, oraz wprowadzeniu ich
w obowiązki zawodowe (tzw. umowy trójstronne).
Instytucje w Polsce pozyskują niepełnosprawnych pracowników z zasobów wewnętrznych organizacji, tworząc klimat sprzyjający utrzymaniu ich w zatrudnieniu. Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej zobowiązała jednostki administracji publicznej do
wyboru kandydata niepełnosprawnego, jeżeli znajdzie się wśród pięciu najlepszych kandydatów do pracy46. To rozwiązanie stopniowo wpływa na pozycję zawodową osób niepełnosprawnych na rynku pracy i doskonalenie praktyk organizacyjnych, przykładem jest
intensyfikacja działań w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Utrzymanie niepełnosprawnego pracownika w zatrudnieniu
Utrzymanie niepełnosprawnego pracownika w zatrudnieniu związane jest z podjęciem przez organizację wielu działań dostosowawczych i szkoleniowych. Wprawdzie
organizacje często podkreślają, że w procesie rekrutacji kierują się przede wszystkim
kompetencjami kandydatów do pracy, a nie ich niepełnosprawnością, to jednak niepełnosprawność przestaje być barierą tylko wtedy gdy zostanie odpowiednio przygotowane
stanowisko pracy, a także nastąpi rzeczywista integracja pracowników sprawnych i niepełnosprawnych.
Wszystkie analizowane firmy i instytucje musiały ponosić koszty związane z przełamywaniem barier architektonicznych, dostosowaniem i wyposażeniem stanowisk pracy
(zakupu maszyn, urządzeń, odpowiedniego sprzętu komputerowego). Korzystały w tym
zakresie z dostępnych w danych kraju finansowych form wsparcia ze środków publicznych np. ulg fiskalnych, dofinansowania wynagrodzeń, dostosowań stanowisk pracy i infrastruktury, a także korzystały z wielu innych form wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych (np. usług doradztwa zawodowego, rehabilitacji medycznej i zawodowej, usług
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transportowych). Opisane przykłady firm z Niemiec, Francji czy Szwecji dowodzą, że wykorzystanie wsparcia rządowego we współpracy z instytucją ubezpieczeniową przynosi
dobre efekty. W wielu krajach funkcję wspierającą pełnią organizacje pozarządowe i ta
współpraca daje pożądane rezultaty, np. Marionnaud Parfumeries Francja, w Polsce: Ergo
Hestia, Carrefour.
Ważnym etapem dostosowań są szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, dotyczące obowiązującego ustawodawstwa i zasad wsparcia, polityki organizacji na rzecz niepełnosprawnych (np. polityki diversity), uczenia kompetencji niezbędnych w komunikacji
z osobami niepełnosprawnymi (np. języka migowego). Uzasadnieniem dla organizacji
udziału w szkoleniach są postawy pracowników, którzy nie zawsze znają i podzielają wartości i zasady wdrażanej w organizacji polityki. Dlatego ważne są szkolenia informacyjne
i komunikacja z pracownikami, przygotowanie pracowników na obecność osób niepełnosprawnych i rozwianie ich obaw związanych z obciążeniem dodatkową pracą wykonywaną za pracowników z dysfunkcjami. Na problemy te wskazują np. doświadczenia firmy
Thales Group Francja czy Parlamentu Europejskiego.
Nowe inicjatywy obejmują różne rozwiązania z zakresu elastycznej organizacji czasu
pracy, systemu telepracy, podziału stanowisk pracy, ale także wypracowywanie są różne działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, np. system
zatrudnienia trójstronnego – pracodawca, pracownik i trzeci partner, np. podmiot ekonomii
społecznej (Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris). Pracodawcy zwracają uwagę na dużą
rolę asystentów osób niepełnosprawnych, trenerów pracy w procesie wdrażania i utrzymania
pracy, zwłaszcza w przypadku trudnych rodzajów niepełnosprawności (np. Allehånde Køkken
Dania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska). Dużą rolę w zarządzaniu osobami niepełnosprawni odgrywa także indywidualne wyznaczanie celów i ich rozliczanie (np. Parlament
Europejski, IKEA Niemcy, Sodexo Polska).
Utrzymanie niepełnosprawnych pracowników w zatrudnieniu łączy się także z wypracowaniem przez organizację skutecznych sposobów zarządzania takimi pracownikami. Zarządzanie niepełnosprawnymi to nie tylko równe traktowanie, rozumiane jako
brak dyskryminacji, ale również zarządzanie bez stosowania taryfy ulgowej. Pracodawcy
w wielu organizacjach wskazywali na potrzebę, zwłaszcza na początku, zapewnienia takim osobom większego wsparcia i uwagi. Sukcesem jest powierzanie pracownikom zadań
zgodnych z ich kwalifikacjami, także zadań związanych z odpowiedzialnością. Polityka
ta jednak powinna być stale monitorowana i organizacje mające dłuższe doświadczenie
w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników, mają i stosują wypracowane procedury
kontroli (np. Ford-Werke GmbH Niemcy, ERDF Francja).

Indywidualny przypadek pracownika niepełnosprawnego
W każdym wykonanym studium przypadku został opracowany indywidualny przypadek pracownika niepełnosprawnego na podstawie wywiadów przeprowadzonych
z nim, jego przełożonym, współpracownikiem i ewentualnie podwładnym. Celem tego
typu analizy było pogłębienie kontekstu społecznego dotyczącego funkcjonowania
osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy. Rzeczywista integracja w miejscu pracy doko36

nuje się przez dobre relacje interpersonalne oraz tworzenie klimatu otwartości i współpracy.
Na obraz pracownika niepełnosprawnego, zbudowanego na podstawie wypowiedzi
kierowników, współpracowników i podwładnych, składają się takie cechy jak: lojalność, wysoka motywacja do pracy, radość z posiadania pracy, otwartość na nowe wyzwania, chęć
udowodnienia sobie i innym, że potrafię pracować, większa wrażliwość na sprawy innych
ludzi. Niekiedy w wypowiedziach wskazywano także na występowanie postaw roszczeniowych wśród niepełnosprawnych, zwłaszcza osób na niższych stanowiskach, co czasami
skłaniało pracodawców do stosowania taryfy ulgowej. Dominowało jednak przekonanie, że
jeżeli jest dobrze dobrany pracownik niepełnosprawny do stanowiska to niweluje to bariery
i postawy roszczeniowe. Także w wypowiedziach osób niepełnosprawnych często pojawiały
się określenia wskazujące na dobre relacje międzyludzkie – życzliwość i zrozumienie ze strony kierowników i współpracowników, częste i normalne interakcje między pracownikami
sprawnymi i niepełnosprawnymi. Wypowiedzi te dowodzą, że obecność pracowników niepełnosprawnych w środowisku pracy wpływa na wzrost akceptacji, a dzięki większej empatii
i tolerancji współpracowników i przełożonych przyczynia się do normalizowania kontaktów
pracowników sprawnych i niepełnosprawnych.
W wypowiedziach kierowników, współpracowników i podwładnych przeważał pozytywny obraz niepełnosprawnego pracownika. Wszystkie analizowane firmy i instytucje
uważały za swój sukces zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników, były z tego dumne i dostrzegały w tym dodatkową wartość dla organizacji.

Wizerunek firmy/instytucji a zatrudnianie niepełnosprawnych
Firmy i instytucje o zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników informowały na
stronach internetowych, w mediach, dzieliły się informacjami w komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej. Traktowały zatrudnianie osób niepełnosprawnych jako czynnik wpływający na lepszą integrację zespołu (np. Marionnaud Parfumeries Francja, Carrefour Polska),
podnoszenie morale pracowników (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Centralne Laboratorium Polska, Sodexo Polska), element „zmiękczania wizerunku”
w relacjach biznesowych i pozyskania klientów (np. Allehånde Køkken Dania, Altix Polska),
nawiązanie lepszego kontaktu ze społecznością lokalną (np. Biblioteka Publiczna w Katowicach), warunek realizacji misji (np. Max Hamburgerrestauranger Szwecja, Rudek Polska),
budowanie wizerunku organizacji odpowiedzialnej społecznie, opartej na polityce różnorodności (np. IKEA Niemcy, Hutchinson Polska).
Niektóre organizacje wskazywały jednak na konieczność stosowania umiaru w komunikowaniu i budowaniu wizerunku firmy/instytucji opartego na zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników i nie nadużywanie tego faktu w działaniach promocyjnych na zewnątrz
organizacji. Uwarunkowane to było specyfiką branżową, np. mogłoby być źle odebrane przez
klientów firmy ubezpieczeniowej (Ergo Hestia Polska). W wypowiedziach polscy pracodawcy
podkreślali także, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce wcale nie musi być atutem firmy czy instytucji, ze względu na występujące w społeczeństwie silne uprzedzenia i stereotypy.
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Innym zagrożeniem może być instrumentalne traktowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako wymuszonej praktyce stosowania zasad zarządzania różnorodnością.
Walka o prawa człowieka i wspieranie różnych dyskryminowanych mniejszości wymogły
na organizacjach wprowadzanie do polityki zarządzania zasobami ludzkimi praktyk związanych z zarządzaniem różnorodnością. Jednak jak podkreśla Agnieszka Kołodziej-Durnaś
zarządzanie różnorodnością może stanowić nie tylko formę inkluzji, innowacji organizacyjnych, ale także może prowadzić do „instrumentalizacji, ideologizacji czy manipulacji
tożsamością” i być dalekie od modnych dziś haseł: „partycypacji w zarządzaniu, upełnomocnienia pracowników i grup dyskryminowanych”47. W analizowaniu dobrych praktyk
zadaniem socjologa jest demaskatorskie docieranie do funkcji ukrytych i dysfunkcji będących niezamierzonymi konsekwencjami zjawiska48, odkrywanie rzeczywistych a nie pozornych działań i ukrytych intencji realizowanych pod hasłem postulatów na rzecz równości i sprawiedliwości.

5. Wnioski z analizy dobrych praktyk
Analiza dobrych praktyk dwudziestu firm i instytucji w Polsce i innych krajach Europy
dostarcza kilku istotnych wniosków dla tworzenia polityki i działań sprzyjających zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w organizacjach. Zostaną one przedstawione poniżej.
Odniesienia do polityki społecznej zostały zawarte w rozdziale czwartym, podsumowującym wyniki studiów przypadków (zaprezentowanych w II części książki) oraz badań ankietowych pracodawców w Polsce (przedstawionych w rozdziale trzecim), a także ekspertyzy
prawnej wykonanej w ramach projektu (rozdział drugi).
Firmy i instytucje wybrane do analizy dobrych praktyk stanowią przykłady udanych
rozwiązań pracodawców w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników. Kryteria wyboru firm i instytucji oraz techniczne możliwości realizacji badań nie pozwalają twierdzić,
że do analizy zostały wybrane najlepsze praktyki istniejące w Polsce i innych krajach Europy. Takich firm i instytucji, które mają w tym zakresie wzorcowe rozwiązania jest wiele
i z każdym rokiem ich liczba rośnie, ale nie wszystkie organizacje chcą się dzielić swoimi
sukcesami. Niemniej różnorodność rozwiązań w zebranych w ramach projektu studiach
przypadku pozwala na ukazanie wielu wymiarów i kontekstów inicjowania dobrych praktyk. Wpływa na to wiele czynników, między innymi takich jak:
• ustawodawstwo międzynarodowe i krajowe zachęcające, a niekiedy i wymuszające gwarancje prawa do pracy i stosowanie praktyk równościowych w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych;
• polityka społeczna państw nastawiona na wspieranie działań w zakresie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i ubóstwu;
47
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• działania przedsiębiorstw i instytucji z sukcesem wdrażających programy i polityki
zatrudniania niepełnosprawnych pracowników i promujących te przedsięwzięcia,
wspierane koncepcjami zrównoważonego rozwoju, społecznie odpowiedzialnego biznesu, polityki różnorodności, zarządzania niepełnosprawnością w miejscu
pracy;
• rozwój organizacji obywatelskich zrzeszających osoby niepełnosprawne i/lub
działających na rzecz zatrudnienia osób z dysfunkcjami – wspierających pracodawców i niepełnosprawnych kandydatów do pracy i pracowników;
• zmiany w świadomości społecznej i postawach ludzi „normalizujących” problem
niepełnosprawnych pracowników w miejscu pracy, a także zmiana postaw samych
osób niepełnosprawnych wobec własnej aktywności zawodowej.
Na zakończenie warto wymienić te czynniki, które łączą badane organizacje, wpływają na ich sukces w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników i mogą być wykorzystane przez innych pracodawców.
Kultura organizac yjna promująca indy widualne podejście do pracownik a z równym ich traktowaniem oraz stosowanie odpowiednich, indy widualnie dobranych dostosowań niwelując ych bar ier y w ynik ające z niepełnos prawnoś ci. Cechują ją: egalitaryzm, tolerancja, otwartość i nastawienie na drugiego
człowieka. Polityka równego traktowania i indywidualnego podejścia stosowana jest nie
tylko do pracowników niepełnosprawnych, ale i innych osób z tzw. grup ryzyka na rynku
pracy. Jej przejawem jest m.in. troska o własnych pracowników, którzy stali się niepełnosprawnymi w trakcie zatrudnienia, zatrudnianie niepełnosprawnych na wszystkich rodzajach stanowisk bez taryfy ulgowej, jednak w wypadku niektórych dysfunkcji łączące się
z wykorzystaniem zindywidualizowanych dostosowań: elastycznych form zatrudnienia
i organizacji czasu pracy oraz wsparciem asystentów i trenerów pracy.
Twor zenie w firmie i inst ytucji atmosfer y naturalności wokół zatrudnienia niepełnosprawnych i roz wijanie tej wrażliwości u pracowników. Naturalność to budowanie u pracowników przekonania, że niepełnosprawni są tak samo
wartościowymi pracownikami w firmie/instytucji jak sprawni pracownicy, a ponoszone
koszty na dostosowania stanowisk pracy i infrastruktury rekompensowane są większym
komfortem pracy pozostałych osób, integracją załogi i przez to są naturalnym elementem
procesu zatrudnienia. Dla opisania tej polityki stosowane są określenia: strategia win-win
oznaczająca, że przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wszyscy są wygrani, ponieważ jest to połączenie korzyści biznesowych z poczuciem bezpieczeństwa wszystkich
pracowników (np. Ford-Werke GmbH Niemcy), koncepcja kontraktu społecznego oparta
na założeniu, że dziś my pomagamy niepełnosprawnym członkom społeczeństwa, a jutro
społeczeństwo pomoże nam (np. Max Hamburgerestauranger Szwecja).
Łączenie działalnośc i komerc yjnej/statutowej ze społeczną i nawiązanie współprac y międz ysektorowej. Wyjście organizacji z inicjatywami na rzecz niepełnosprawnych pracowników poza środowisko firmy/instytucji i włączenie w te działania
różnych inicjatyw społecznych i podmiotów z otoczenia lokalnego w ramach strategii organizacji: budowania społecznie odpowiedzialnej organizacji, polityki zrównoważonego
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rozwoju społecznego i ekonomicznego, wdrażania koncepcji różnorodności. Przejawia się
to podjęciem współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami z otoczenia lokalnego wspierającymi firmę/instytucję w realizacji celów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych, powołaniem własnej organizacji pozarządowej i wykorzystaniem wolontariatu pracowniczego. Nawiązanie współpracy międzysektorowej i dobór
odpowiednich partnerów często przesądza o sukcesie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapewnieniu organizacji, a niekiedy i innym pracodawcom, przeszkolonych
kandydatów do pracy i utrzymaniu ich w zatrudnieniu.
Spójność i kompleks owość polit yk i organizacji oraz jej monitor ing. Konsekwentne wspieranie i wdrażanie przez zarząd i kierownictwo spójnych wartości i kompleksowych rozwiązań odnoszących się do polityki równych szans i niedyskryminacji.
Służyć temu mogą procedury HR (rekrutacji i selekcji, wprowadzenia do pracy, rozwoju
i oceny pracowników), szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, udział organizacji
w różnych inicjatywach i konkursach na rzecz osób niepełnosprawnych. Ważny jest także monitoring podejmowanych inicjatyw i działań oraz ocena ich skuteczności. Pomocne
jest wykorzystywanie regulacji krajowych i międzynarodowych, a także tworzenie własnych rozwiązań i dokumentów, np. kodeksów etyki, dobrych praktyk, dostosowanych do
specyfiki organizacji.
Budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnego pracodawc y. Organizacje zwracają uwagę na komunikowanie podejmowanych działań przede wszystkim
swoim pracownikom i budowanie wokół nich wspólnoty przekonań i akceptacji. Inne podejmowane działania to budowanie wizerunku firmy/instytucji zatrudniającej niepełnosprawnych pracowników i innych zaliczanych do grup z mniejszymi szansami na rynku
pracy oraz dzielenie się tymi doświadczeniami z innymi pracodawcami i w środowisku lokalnym. Celem tej polityki jest wywołanie zmian społecznych przede wszystkim służących
integracji społecznej zespołu pracowniczego, a także budowanie wizerunku społecznie
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa oraz sprawnego i kompetentnego urzędu w środowisku lokalnym.
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Rozdział II
Magdalena Arczewska

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w świetle przepisów prawa
międzynarodowego i polskiego
1. Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie wyraźnie zarysowała się zmiana w zakresie postrzegania osób niepełnosprawnych i ich partycypacji w życiu społecznym. Niepełnosprawność nie jest już bowiem traktowana jako następstwo dysfunkcji czy
choroby, ale jako skutek barier społecznych, ekonomicznych czy fizycznych w otaczającym środowisku. Jeszcze w 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła i ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń,49 w której
to koncepcja niepełnosprawności określona została jako stricte biologiczna. W procesie
powstawania niepełnosprawności lub procesie stawania się osobą niepełnosprawną
koncepcja ta przyjmowała bowiem trzy wymiary: uszkodzenie (impairment), niepełnosprawność funkcjonalną (disability) oraz upośledzenie lub niepełnosprawność społeczną
(handicap)50.
Koncepcja ta spotkała się z powszechną krytyką, ponieważ w świetle jej założeń źródłem wszelkich trudności, ograniczeń i problemów osoby niepełnosprawnej była choroba. Konsekwencją tego twierdzenia było przyjęcie założenia o kluczowym znaczeniu
interwencji medycznej i rehabilitacji dla usunięcia lub złagodzenia trudności. Osoba niepełnosprawna traktowana była jako bierny odbiorca pomocy, stygmatyzowany chorobą
czy dysfunkcją. Nie dziwi więc, iż na tle krytyki tej koncepcji powstała społeczna koncepcja
niepełnosprawności, która widziała niepełnosprawność jako problem społeczny. W 1997
roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła zmodyfikowaną i skorygowaną wersję
klasyfikacji, opartą na biopsychospołecznej koncepcji niepełnosprawności, która łączy
biologiczną i społeczną koncepcję niepełnosprawności. Zgodnie z założeniami tej koncepcji niepełnosprawność jest nie tylko właściwością osoby, lecz zespołem warunków
środowiska społecznego i fizycznego, które powodują trudności, ograniczenia i problemy osoby niepełnosprawnej. Konsekwencją zmiany jaka dokonała się na przestrzeni lat,
49
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International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps, World Health Organisation, Genewa
1980, por.: Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health (ICF), World Health Organisation,
http://www.who.int/classifications/icf/training/icfbeginnersguide.pdf (dostęp: 20.09.2013).
http://www.who.int/classifications/icf/en/ (dostęp: 20.09.2013).
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jest horyzontalne postrzeganie praw osób niepełnosprawnych jako praw człowieka oraz
uwypuklenie aspektu wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji tych osób
w różnych obszarach życia społecznego, w tym także w zakresie zatrudniania i dostępie
do otwartego rynku pracy51. Regulacje prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych są powiązane z dziedziną praw człowieka i ewoluowały wraz z nimi. Okres po
II wojnie światowej przyniósł rozwój organizacji międzynarodowych, a w konsekwencji
powstanie licznych międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka,
w tym także osób niepełnosprawnych.

2. Regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych
Działania podejmowane przez ONZ na rzecz osób niepełnosprawnych w ostatnich
trzydziestu latach uwzględniają potrzebę zapewniania równości szans i równego traktowania wszystkich kategorii osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej. Osiągnięto w tym okresie znaczący postęp w podnoszeniu świadomości na
temat praw osób niepełnosprawnych oraz w umacnianiu międzynarodowych ram normatywnych w celu realizacji tych praw52. Podstawowe zasady Narodów Zjednoczonych,
zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka i innych instrumentach praw człowieka, potwierdzają
prawo osób niepełnosprawnych do korzystania z praw obywatelskich, politycznych, socjalnych i kulturalnych na równi z osobami pełnosprawnymi. Konferencja Światowa o Prawach Człowieka w Wiedeńskiej Deklaracji i Programie Działania w 1993 roku potwierdziła, że prawa człowieka mają charakter uniwersalny i przysługują bez żadnych zastrzeżeń
również osobom niepełnosprawnym. Wszelka dyskryminacja osób niepełnosprawnych
jest zatem naruszeniem praw człowieka. Niepełnosprawnym należy zapewnić równość
szans przez eliminację wszelkich przeszkód fizycznych, finansowych, socjalnych lub psychologicznych utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu
społeczeństwa53.
Kluczowe znaczenie w omawianym zakresie ma Konwencja Narodów Zjednoczonych
o prawach osób niepełnosprawnych, która została przyjęta 13 grudnia 2006 roku (na mocy
rezolucji nr 61/106). Konwencja ta uzupełnia wcześniej przyjęte konwencje Narodów
Zjednoczonych dotyczące praw człowieka. Ma umożliwić osobom niepełnosprawnym
skuteczne korzystanie z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności na równi
z innymi osobami, a przez to przyczynić się do zwiększania szans i poprawy sytuacji osób
niepełnosprawnych54.
51
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R. Piotrowicz, E. Wapiennik, Osoby Niepełnosprawne w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2004, www.niepelnosprawni.pl/x/8293 (dostęp: 20.09.2013).
http://www.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1533 (dostęp: 20.09.2013).
P. Przybysz, Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, http://www.idn.org.pl/sonnszz/prawa_niepelnosprawn1.htm (dostęp: 20.09.2013).
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/ (dostęp: 20.09.2013).

Artykuł 27 konwencji poświęcony jest kwestii pracy i zatrudnienia. Zgodnie z nim,
Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości
z innymi osobami. Prawo to obejmuje możliwość zarabiania na życie przez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym
dla osób niepełnosprawnych środowisku pracy. Ponadto Państwa Strony mają chronić
i popierać realizację prawa do pracy, również tych osób, które staną się niepełnosprawne
w okresie zatrudnienia, przez podjęcie odpowiednich kroków (także legislacyjnych), m.in.
w celu:
(a) zakazania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do
wszelkich kwestii dotyczących wszystkich form zatrudnienia, w tym warunków
rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, kontynuacji zatrudnienia,
awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
(b) ochrony praw osób niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami, do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, w tym do równych szans
i jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, włączając w to ochronę przed molestowaniem i zadośćuczynienie za doznane krzywdy,
(c) zapewnienia, by osoby niepełnosprawne korzystały z praw pracowniczych
i z prawa do organizowania się w związki zawodowe, na zasadzie równości z innymi osobami,
(d) umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do ogólnych
programów poradnictwa specjalistycznego i zawodowego, usług pośrednictwa
pracy oraz szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego,
(e) popierania możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu
zatrudnienia oraz powrocie do zatrudnienia,
(f) ) popierania możliwości samozatrudnienia, przedsiębiorczości, tworzenia
spół- dzielni i zakładania własnych przedsiębiorstw,
(g) zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym,
(h) popierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym, poprzez odpowiednią politykę i środki, które mogą obejmować programy działań
pozytywnych, zachęty i inne działania,
(i) zapewnienia wprowadzania racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych w miejscu pracy,
(j) popierania zdobywania przez osoby niepełnosprawne doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy,
(k) popierania programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do
pracy, adresowanych do osób niepełnosprawnych55.
W dniu 30 marca 2007 roku konwencję o prawach osób niepełnosprawnych podpisało 81 państw, w tym 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Wspólnota Europejska (na mocy jednomyślnej decyzji Rady Unii Europejskiej). Spośród państw członkow55

Art. 27 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/ (dostęp: 20.09.2013).
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skich Unii Europejskiej, konwencji nie podpisały wtedy jedynie: Estonia, Łotwa, Słowacja,
Bułgaria i Rumunia, ale nastąpiło to we wrześniu 2007 roku, w przypadku Łotwy – w lipcu
2008 roku.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych weszła w życie 3 maja 2008 roku, tj.
trzydziestego dnia od dnia złożenia dwudziestego dokumentu ratyfikacyjnego. Konwencja została podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 roku, a ratyfikowana przez Prezydenta RP w dniu 6 września 2012 roku56.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest jednym z ważniejszych dokumentów międzynarodowych regulujących i wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ponieważ jednoznacznie ugruntowują w przepisach międzynarodowych zmianę
jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilku dekad w podejściu do zatrudniania osób
niepełnosprawnych – od zatrudnienia chronionego w ramach zamkniętego rynku pracy
do zatrudnienia w ramach otwartego rynku pracy. Afirmacja zasady równości w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie niedyskryminującego prawa stanowią obecnie punkt odniesienia dla prawodawstw krajowych.
Dostosowanie prawa polskiego do zapisów konwencji było niezbędne, ponieważ jako
traktat międzynarodowy jest ona ważniejsza niż prawo krajowe. Ratyfikacja konwencji
spowodowała, że w ustawodawstwie polskim pojawiła się jedna, nadrzędna nad wszystkimi ustawami definicja niepełnosprawności (konwencja definiuje niepełnosprawność
jako długotrwałą obniżoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną,
która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać pełne i efektywne uczestnictwo
w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami). Trzeba podkreślić, iż
ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych nakłada obowiązek usuwania barier, które
napotykają osoby niepełnosprawne w realizacji swoich praw. Państwa sygnatariusze tego
dokumentu są bowiem zobowiązane do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień konwencji, monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej
zapisów w świadomości obywateli, także obywateli niepełnosprawnych57.

3. Regulacje Międzynarodowej Organizacji Pracy
Problematyka dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności
w zakresie przestrzegania zasady równych szans w tym zakresie oraz zakazu dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, obecna jest także w dokumentach Międzynarodowej
Organizacji Pracy (MOP). Kluczowym dokumentem MOP regulującym kwestie zatrudniania osób niepełnosprawnych jest Konwencja Nr 159 MOP58 z dnia 20 czerwca 1983 roku,
dotycząca zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4
konwencji, polityki krajowe w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych mają być
oparte na zasadzie równości szans między pracownikami niepełnosprawnymi a pracow56
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http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2302,ratyfikacja-konwencji-onz-o-prawach-osobniepelnosprawnych.html (dostęp: 20.09.2013).
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nikami w ogóle. Zgodnie z art. 2 i 3 Konwencji Nr 159 MOP, polityki krajowe w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych mają dążyć do zapewnienia dostępności właściwych
środków rehabilitacji zawodowej tych osób oraz tworzyć warunki do ich zatrudnienia
w ramach otwartego rynku pracy. Ponadto, przestrzegana ma być zasada równości szans
i traktowania między niepełnosprawnymi pracownikami płci męskiej i żeńskiej59.
Wypada także zwrócić uwagę na regulacje Zalecenia Nr 168 MOP z dnia 20 czerwca
1983 roku60 dotyczącego rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
którego wnioski stanowią uzupełnienie regulacji zawartych w Konwencji Nr 159 MOP. Zgodnie z definicją przyjętą w zaleceniu, osoba niepełnosprawna to osoba, której możliwości uzyskania i zachowania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są
znacznie ograniczone w wyniku właściwie orzeczonego ubytku zdolności fizycznych lub
umysłowych. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z równości szans i traktowania
dla uzyskania i utrzymania zatrudnienia, które we wszystkich możliwych przypadkach jest
zgodne z ich własnym wyborem i uwzględnia ich indywidualne zdolności oraz pozwala
im na awans w tej pracy61.
Trzeba także zwrócić uwagę na regulacje zawarte w Kodeksie Postępowania – Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, który jest dokumentem MOP, przyjętym
przez Trójstronne Spotkanie Ekspertów i Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura
Pracy w Genewie w dniach 3–12 października 2001 roku. Kodeks w głównej mierze jest
poradnikiem dla pracodawców, informującym jak przeprowadzać rekrutację osób niepełnosprawnych i jak utrzymać w zatrudnieniu osoby, które stały się niepełnosprawne
w okresie zatrudnienia. Niemniej jednak, jest to także dokument adresowany do szerokiej
grupy odbiorów – przedstawicieli organów władzy, organizacji pracodawców oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Choć kodeks nie jest instrumentem prawnie wiążącym, a jego celem nie jest wyparcie
lub zastąpienie ustawodawstwa krajowego, to z pewnością można uznać go za dokument
wskazujący na kierunki zmian i zawierający niezwykle istotne wytyczne w tym zakresie.
Zawarte w kodeksie wytyczne należy odczytywać w kontekście uwarunkowań krajowych
i stosować zgodnie z ustawodawstwem i praktyką krajową62.
W ramach definiowanych w kodeksie pojęć wypada zwrócić uwagę na definicję terminu „osoba niepełnosprawna” oraz „dyskryminacja”. Otóż, osoba niepełnosprawna, to
osoba, której perspektywy uzyskania, powrotu, pozostania i awansowania w odpowiedniej pracy są w poważnym stopniu ograniczone w wyniku właściwie rozpoznanej fizycznej,
sensorycznej, intelektualnej lub psychicznej niepełnosprawności. Z kolei, dyskryminacja
to w świetle regulacji kodeksu, wszelkie wyróżnianie, wykluczanie lub preferowanie oparte na pewnych podstawach, które podważa lub ogranicza równość szans lub traktowania
w zatrudnianiu, lub wykonywaniu zawodu. Ogólne normy wprowadzające różnice oparte
59
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Art. 4 Konwencji Nr 159 MOP.
Zalecenie Nr 168 MOP z dnia 20 czerwca 1983 roku dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z168.html (dostęp: 20.09.2013).
Art. 1 Zalecenia Nr 168 MOP.
Wstęp do Kodeksu Postępowania – Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy, wydanego przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie w 2002 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
2003, http://www.praca.ffm.pl/index.php?mod=1&p=6&srw=1&text=1 (dostęp: 20.09.2013).
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na zabronionych podstawach stanową dyskryminację prawną. Dyskryminację praktyczną
stanowi określone nastawienie władz publicznych lub indywidualnych osób powodujące
nierówne traktowanie jednostek lub członków jakiejś grupy. Dyskryminacja pośrednia odnosi się do pozornie neutralnych sytuacji, przepisów lub praktyk, które w rzeczywistości
powodują nierówne traktowanie osób o pewnych cechach. Wyróżnienie lub preferencje,
które mogą wynikać z zastosowania specjalnych środków ochronnych i pomocowych
w celu sprostania określonym wymaganiom osób niepełnosprawnych nie są uważane za
dyskryminację63.

4. Regulacje Rady Europy
Zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych obecne są także
w dokumentach Rady Europy. Jednym z celów jej aktywności jest dążenie do osiągnięcia większej jedności między jej członkami m.in. przez przyjęcie wspólnych zasad polityki w zakresie niepełnosprawności mających na celu promowanie ochrony praw politycznych, obywatelskich, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Odnosząc się do tej
problematyki wypada zwrócić uwagę na regulacje zawarte w Europejskiej Karcie Socjalnej
z dnia 18 października 1961 roku64, która reguluje prawo osób niepełnosprawnych do
szkolenia zawodowego, rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj inwalidztwa. Do zobowiązań zaciągniętych przez Polskę, która
ratyfikowała kartę, należy dyspozycja zapewnienia prawa osób niepełnosprawnych do
samodzielności, integracji społecznej i do udziału w życiu wspólnoty.
Kolejnym, istotnym dokumentem dotyczącym omawianej problematyki jest Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie:
podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015. Celem planu działań jest stworzenie ogólnych ram polityki, które są elastyczne i dostosowane do warunków krajowych. Rada Europy dąży do wdrożenia planu na rzecz osób niepełnosprawnych,
służąc pomocą wszystkim państwom członkowskim w postaci zaleceń, porad i informacji
eksperckich.
Plan działań Rady Europy na rzecz osób niepełnosprawnych ma szeroki zakres i obejmuje wszystkie kluczowe obszary życia osób niepełnosprawnych. Tym kluczowym obszarom
odpowiada z kolei 15 kierunków działań, które określają główne cele i konkretne działania
do realizacji w państwach członkowskich – kierunek 5. dotyczy właśnie kwestii zatrudnienia. W planie sformułowano tezę, iż zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i szkolenie
zawodowe są kluczowymi czynnikami integracji społecznej i niezależności ekonomicznej
osób niepełnosprawnych. Zapewnienie równości szans osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania i utrzymania pracy wymaga odpowiednich przepisów prawnych, środków
i usług. Zgodnie z dyspozycjami planu działań, należy zwiększyć równy dostęp do zatrud63
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Pkt 1.4 Kodeksu Postępowania…, dz. cyt., http://www.praca.ffm.pl/index.php?mod=1&p=6&srw=1&text=1
(dostęp: 20.09.2013).
Europejska Karta Socjalna została ratyfikowana przez Polskę dnia 17 czerwca 1997 roku.

nienia przez łączenie działań antydyskryminacyjnych i pozytywnych oraz przez włączenie
działań integracyjnych na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej polityki
zatrudnienia65.

5. Prawo Unii Europejskiej
Unia Europejska nie przyjęła jednolitej definicji niepełnosprawności, która obowiązywałaby we wszystkich krajach członkowskich. Nie zmienia to jednak faktu, iż problematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych Wspólnota poświęca wiele uwagi, tworząc
w tym zakresie istotne regulacje. Jeszcze w latach 80. XX wieku w Unii Europejskiej polityka wobec osób niepełnosprawnych ograniczała się do finansowania pomocy pieniężnej
(w postaci zasiłków) bądź świadczenia usług specjalistycznych. Z czasem jednak zaczęło
dominować przekonanie, iż działania takie są wysoce niewystarczające, gdyż nie prowadzą do integracji i niezależności beneficjentów pomocy. Dlatego też na szczeblu Wspólnoty Europejskiej określono nowy cel, którym jest identyfikacja i eliminacja wszystkich
barier stanowiących przeszkody w równym dostępie do praw i w pełnym uczestnictwie
we wszystkich dziedzinach życia. W świetle dokumentów Unii Europejskiej, równość szans
jest uznawana za sytuację, w której ludzie posiadający takie same uzdolnienia i ambicje
mają takie same możliwości ich realizacji66.
Pierwszym dokumentem, w którym Wspólnota przedstawiła swoją strategię na rzecz
osób niepełnosprawnych był Komunikat Komisji Europejskiej z 1996 roku w sprawie równych szans Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych67. Jednak kluczowe znaczenie ma w tym zakresie art. 13 Traktatu Amsterdamskiego68,
który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, upoważnia Komisję Europejską do przygotowania
i przedstawienia Radzie i Parlamentowi projektów konkretnych działań w tym obszarze.
Wraz z wejściem w życie przepisów traktatu w 1999 roku zwiększyła się możliwość ingerowania Unii w ustawodawstwo socjalne państw członkowskich i rozwijania europejskiej
polityki socjalnej.
W 1999 roku Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu. Dyrektywa (2000/78) ustanawiająca ogólne ramy w zakresie równouprawnienia w zatrudnianiu została przyjęta dnia 27 listopada 2000 roku69
to jeden z najistotniejszych dokumentów wspólnotowych dotyczących zatrudnienia
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Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób
niepełnosprawnych w Europie 2006–2015, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-rady-europy/zalecenie-nr-rec-2006-5/ (dostęp: 20.09.2013).
T. Kwarciński, Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej, http://www.kul.pl/files/56/UE%20konferencja/kwarcinski_konspekt.pdf (dostęp: 20.09.2013).
Communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities. COM (96)406.
Traktat Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie
oraz niektóre związane z nimi akty z dnia 17 czerwca 1997 roku, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.
htm#founding (dostęp: 20.09.2013).
Dyrektywa Rady EU 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. WE L 303).
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osób niepełnosprawnych. W świetle regulacji dyrektywy (pkt 12), wszelka bezpośrednia
i pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie regulowanym niniejszą dyrektywą
powinna być w całej Wspólnocie zakazana. Zakaz dyskryminacji powinien również dotyczyć obywateli państw trzecich, ale nie obejmie on odmiennego traktowania ze względu na przynależność państwową, bez uszczerbku dla postanowień dotyczących wjazdu
i pobytu obywateli państw trzecich oraz ich dostępu do zatrudnienia i pracy. Dyrektywa
w swoim zakresie odnosi się do trzech rodzajów dyskryminacji (art. 2): pośredniej, bezpośredniej i molestowania (szykanowania). W świetle regulacji zawartych w tym dokumencie, dyskryminacja bezpośrednia występuje gdy ktoś jest traktowany w sposób mniej
korzystny tylko z powodu swej niepełnosprawności. Z kolei, dyskryminacja pośrednia
ma miejsce wówczas, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium czy praktyka
mogłyby spowodować znalezienie się osoby mającej jakiś szczególny rodzaj niepełnosprawności w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami. Natomiast molestowanie (szykanowanie), które jest w dyrektywie także rozumiane jako rodzaj dyskryminacji, oznacza każde niepożądane zachowanie, które w zamiarze lub w skutku narusza
godność osoby, tworząc zastraszające, wrogie, poniżające, upokarzające lub obraźliwe
otoczenie.
Kolejnym dokumentem dotyczącym współpracy na szczeblu wspólnotowym
w zakresie zapewnienia pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i włączania
kwestii niepełnosprawności w główny nurt polityki unijnej jest Europejska Strategia Zatrudnienia, która ma swój początek w Traktacie Amsterdamskim podpisanym w dniach
20–21 listopada 1997 roku. Drugim etapem ewolucji Europejskiej Strategii Zatrudnienia
była jej nowelizacja z dnia 22 lipca 2003 roku na podstawie Decyzji Rady 2003/578/EC70.
Warto zauważyć, iż w ramach strategii opracowano Europejską Strategię Wobec Osób Niepełnosprawnych oraz dokumenty stanowiące wyznacznik działań Państw Członkowskich
w dziedzinie zatrudnienia, m.in. wytyczne w sprawie zatrudnienia. Cele wskazane w wytycznych to pełne zatrudnienie, poprawa jakości i wydajności pracy oraz wzmocnienie
spójności i włączenia społecznego. Na podstawie wytycznych, Państwa Członkowskie
przedstawiają narodowe Plany działań w dziedzinie zatrudnienia.
Istotnym dokumentem wspólnotowym odnoszącym się do uprawnień osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia w ujęciu generalnym jest także Karta Praw Podstawowych71 ogłoszona w grudniu 2000 roku, w czasie posiedzenie Rady Europejskiej
w Nicei. Karta nie została włączona do Traktatu Lizbońskiego, tylko załączona do niego
w formie deklaracji. Jej wyłącznym celem jest ochrona praw podstawowych osób w przypadku działań podejmowanych przez instytucje Unii Europejskiej i przez państwa członkowskie na mocy traktatów wspólnotowych. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
po raz pierwszy w historii Unii, gromadzi w jednym tekście wszystkie prawa obywatelskie,
polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich oraz wszystkich osób mieszkających na terytorium Unii.
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Dz.U. WE nr L 197/13 z dnia 5 sierpnia 2003 roku.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 roku (Dz.U. UE C 303).

Co istotne, w dokumentach Wspólnoty zwraca się także uwagę na sytuację niepełnosprawnych kobiet na rynku pracy i konieczność wyrównywania ich szans w życiu społeczno-zawodowym. Otóż, zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia
26 kwietnia 2007 roku w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej72,
Państwa Członkowskie powinny dążyć do uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych i szczególnych potrzeb kobiet we wszystkich działaniach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w szczególności w zakresie urbanistyki, kształcenia, zatrudnienia,
polityki mieszkaniowej, transportu oraz służby zdrowia i opieki społecznej.
Działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym także warunków
ich zatrudnienia mają wymiar długofalowy. Jak wynika z Rezolucji Rady Unii Europejskiej
z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej73,
już w grudniu 2003 roku Rada przyjęła konkluzje w sprawie kontynuacji działań związanych z Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych, przyjmujące pełną integrację
społeczną i pełne osiągnięcie równych szans przez osoby niepełnosprawne jako cele Europejskiego planu działania w sprawie niepełnosprawności na lata 2010–2020, Rezolucją
Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie
z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
Europejski plan działania w sprawie niepełnosprawności na lata 2004–2010 podkreślał
trzy cele działań (2000/78): pełne wdrożenie Dyrektywy (2000/78) w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, skuteczne uwzględnienie problematyki niepełnosprawności w odpowiednich politykach Wspólnoty i poprawę dostępności dla wszystkich.
Wypada także odnieść się do Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej
strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–202074, która w istotny sposób odnosi się
do kwestii zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich sytuacji na rynku pracy w kontekście przestrzegania zasady równości szans. W rezolucji podkreśla się, że wydatki finansowe na korzyść osób niepełnosprawnych i inwestycje ekonomiczne w takie osoby są
inwestycjami gwarantującymi długoterminowe korzyści w postaci dobrobytu wszystkich
osób i zrównoważonych społeczeństw, w których ludzie mogą żyć dłużej i pracować bardziej wydajnie w lepszych warunkach. W związku z tym podkreśla się, że niedopuszczalne
jest, aby w kontekście oszczędności środków publicznych wprowadzać nieuzasadnione
cięcia świadczeń dla osób niepełnosprawnych lub przedsięwzięć na rzecz ich włączenia
społecznego, gdyż oznaczałoby to niezagwarantowanie pewnych podstawowych i niezbywalnych praw osób niepełnosprawnych75.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych
w Unii Europejskiej (2006/2277(INI)).
Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17
marca 2008 roku w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2008/C 75/01).
2010/2272 (INI).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0453+0+
DOC+XML+V0//PL (dostęp: 20.09.2013).
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Z kolei, w Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier76, ogłoszonej przez Komisję Europejską
w listopadzie 2010 roku, określa się działania na poziomie europejskim oraz działania
poszczególnych krajów, które mają się odnosić do odmiennych sytuacji osób niepełnosprawnych. Nowa europejska strategia na rzecz osób niepełnosprawnych ma na celu poprawę włączenia społecznego, dobrobytu oraz pełnego korzystania z przysługujących im
praw. Strategia przewiduje działania uzupełniające na szczeblu europejskim i krajowym.
W strategii Komisja określiła osiem podstawowych obszarów działania, z których kluczowe znaczenie w odniesieniu do sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy mają
obszar „równość” oraz „zatrudnienie”. Obszar „równość” obejmuje działania zmierzające
do wyeliminowania w Unii Europejskiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.
W perspektywie roku 2020 Komisja będzie działać na rzecz różnorodności i zwalczania
dyskryminacji, a także wspierać stosowne działania organizacji pozarządowych. Ponadto,
Komisja zagwarantuje pełne wprowadzenie w życie Dyrektywy 2000/78/WE zakazującej
dyskryminację w dziedzinie zatrudnienia. W obszarze „zatrudnienie” działania będą podejmowane m.in. w celu analizowania sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, walki z postawami, które zniechęcają osoby niepełnosprawne do wchodzenia na rynek pracy,
rozwijaniem aktywnej polityki rynku pracy oraz zwiększaniem dostępności miejsc pracy.
W każdym z obszarów wskazanych w strategii główne działania zaplanowano na okres
2010–2015, po upływie którego opracowane zostaną nowe inicjatywy, a strategia zostanie poddana przeglądowi. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie dokładnego przeglądu osiągnieć w roku 2015 oraz ustalenie kluczowych działań po 2015 roku, mających na
celu zwalczanie dyskryminacji i zapewnienie równości w Unii Europejskiej77.
Choć kluczowe znaczenie w przepisach i dokumentach Unii Europejskiej w zakresie
tworzenia przyjaznych warunków dla zatrudniania osób niepełnosprawnych mają pojęcia
zakazu dyskryminacji i równości szans, to w ostatnich latach promowane jest także pojęcie różnorodności. Koncepcją odnoszącą się do tego pojęcia jest Karta Różnorodności
(Diversity Charter). Jest to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, która ma formę pisemnego zobowiązania organizacji do wdrożenia skutecznych
rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.
Przedsiębiorstwa decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej. Inicjatywę w Europie wspiera Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, poprzez Europejską Platformę Wymiany Doświadczeń.
Pomysł stworzenia Karty Różnorodności pierwszy raz pojawił się w styczniu 2004 roku
w raporcie francuskiego Institut Montaigne. Na jego podstawie dnia 22 października 2004
roku podpisano Charte de la diversité en entreprise, pierwszą tego rodzaju deklarację w Europie78. Treść polskiej wersji karty została stworzona na podstawie konsultacji z przedstawicielami organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych, m.in.
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KOM(2010) 636.
M. Mendza-Drozd, Opinia EKES dotycząca Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 (wrzesień 2011), http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/694826.html (dostęp: 20.09.2013).
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/diversity-charters/index_en.htm (dostęp: 20.09.2013).

niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców, mniejszości seksualnych czy religijnych.
Inicjatywa polskiej wersji Karty Różnorodności została podjęta w 2011 roku przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uroczysta inauguracja Karty Różnorodności
w Polsce miała miejsce 14 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas
uroczystej konferencji, kartę sygnowało 14 firm – inicjatorów przedsięwzięcia w Polsce79.

6. Ustawodawstwo polskie
Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia
1997 roku80. Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej
opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym81, a także obowiązek pomocy tym osobom
w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej82. Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są także w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks pracy83, który ma podstawowe znaczenie dla regulacji stosunków pracy, określając
prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz ustalając hierarchię źródeł prawa pracy. Otóż zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna. Z przepisu tego jasno wynika, iż jakiekolwiek zróżnicowanie w zakresie traktowania
stron stosunku pracy będzie uznawane za przejaw dyskryminacji i jako takie jest niedopuszczalne. Z kolei art. 183a Kodeksu pracy odnosi się do równego traktowania w zatrudnieniu
oraz zakazuje dyskryminacji w stosunkach pracy, wskazując na niepełnosprawność jako na
potencjalną przesłankę dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej. Co istotne, przepis ten
odnosi się nie tylko do równego traktowania w zakresie podejmowania zatrudnienia, ale do
kształtowania stosunków pracowniczych w szerokim znaczeniu, a więc także do kwestii warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Wypada zauważyć, że podobną konstrukcję normatywną zawiera art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy84, zgodnie
z którym przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie
i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na płeć, rasę,
pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną.
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Z pewnością kluczowe znaczenie w zakresie uregulowania praw osób niepełnosprawnych w Polsce ma także Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalona w 1997
roku. Zgodnie z par. 1 pkt. 6 karty, osoby niepełnosprawne mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia
tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do swoich potrzeb85.
Szczegółowe regulacje dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce zawarte są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych86. W ustawie tej ujęto legalną definicję pojęcia „osoba
niepełnosprawna”. W świetle art. 1, ustawa dotyczy osób, których stan fizyczny, psychiczny
lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie
ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli
uzyskały orzeczenie: o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech
stopni niepełnosprawności (określonych w art. 3 ustawy, o czym będzie mowa w dalszej
części analizy), o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – na podstawie odrębnych przepisów lub o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła
16. roku życia – na podstawie odrębnych przepisów87. Zgodnie z art. 8 ustawy, rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania
z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Z kolei, rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu społecznym, czyli możliwość pełnienia ról społecznych oraz pokonywania barier,
w szczególności psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych
i w komunikowaniu się88. Ustawa wprowadza trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów – znaczny, umiarkowany oraz lekki89. Zgodnie z przepisami, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności danej osoby, nie
wyklucza możliwości jej zatrudnienia u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy
chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej90.
Rozdział 4 ustawy (art. 11–20) zawiera szeroki katalog uprawnień osób niepełnosprawnych. W szczególności osoby te mają prawo korzystać ze szkoleń, jeśli są zarejestro-
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M. P. z dnia 13 sierpnia 1997 roku, Nr 50, poz. 475.
Dz.U. 2008, Nr 14, poz. 92.
W świetle prawa, status osoby niepełnosprawnej nabywa się wraz z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności. W polskim systemie prawnym obowiązują dwa systemy orzecznictwa, prowadzone przez odmienne instytucje: do celów pozarentowych – orzecznictwo prowadzone jest przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i do celów rentowych – orzecznictwo prowadzone jest przez lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i inne instytucje orzecznicze, np. Komisje Lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia
16. roku życia.
Art. 2 pkt 5 w zw. z art. 9 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 3 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 4 ust. 5 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

wane, jako bezrobotne i nie pozostają w zatrudnieniu91. Ponadto, osoby te mogą otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej92. Z kolei, zgodnie
z art. 14 ust. 1, osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest
obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym
zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez
tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy
powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w rozdziale 5 zawiera także obszerny katalog obowiązków i uprawnień pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Przepisy tego rozdziału regulują w szczególności wysokość miesięcznych wpłat dokonywanych przez pracodawców na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwolnienia z tego obowiązku
oraz sytuacje, w których możliwe jest obniżenie wysokości tych wpłat; wysokość składki
na ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej; zwrotów kosztów przysługujących
pracodawcy z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także ulgi
i zwolnienia od podatku dochodowego dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne93.
Rozdział 6 ustawy reguluje kwestie funkcjonowania zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej. W odniesieniu do zakładów pracy chronionej przepisy
regulują w szczególności warunki w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jakie
musi spełnić pracodawca aby uzyskać status prowadzącego zakład pracy chronionej, warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i pomieszczeń użytkowanych
przez zakład pracy, szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także specjalistycznej opieki lekarskiej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
Zgodnie z art. 29. ust. 1, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja
społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli posiada ona
odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności, spełnia warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
odpowiedniego przystosowania pomieszczeń i stanowisk pracy oraz zapewnia specjalistyczną opiekę lekarską, uzyska pozytywną opinię Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a uzyskane dochody przeznacza na cele wskazane
w tej opinii94.
„Polski model rehabilitacji zawodowej i pracy osób niepełnosprawnych opisany
w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
zakłada przechodzenie osoby niepełnosprawnej kolejno przez cztery ogniwa instytucjo91
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Art. 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 12 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 21-27 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 29 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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nalne – od rehabilitacji zawodowej do zatrudnienia. Osoba niepełnosprawna może podjąć pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Zakładach
Pracy Chronionej lub na otwartym rynku pracy”95. Warsztaty Terapii Zajęciowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej są głównie osoby o małych szansach na
pełną rehabilitację96. Z kolei, działania Zakładów Aktywności Zawodowej adresowane są
do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ich celem oprócz
zatrudnienia jest także rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
i przygotowanie do podjęcia pracy w Zakładzie Pracy Chronionej, który stanowi podstawowy element struktury organizacyjnej systemu rehabilitacji zawodowej. Zakłady Pracy
Chronionej powinny przygotowywać osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia
na otwartym rynku pracy – w formie zatrudnienia wspieranego, bądź swobodnego.
Funkcjonujący obecnie w Polsce system rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych jest krytykowany z uwagi na niewystarczające wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz z powodu wciąż zbyt niskiej dostępności i rozwoju form zatrudnienia wspieranego i swobodnego. W postulatach organizacji międzynarodowych najczęściej wskazuje się na konieczność inkluzji i partycypacji
osób niepełnosprawnych. Za warunek osiągnięcia integracji społecznej i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych uznaje się podjęcie pracy, przede
wszystkim na otwartym rynku pracy. Głównym instrumentem wyrównywania szans
w tym zakresie jest niedyskryminujące prawo, szczególnie w sferze zatrudnienia i polityki
społecznej97.
Należy także podkreślić, że w ostatnich latach wyraźnie zarysowała się tendencja do
poszukiwania alternatywnych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach instytucji ekonomii społecznej98. W ustawodawstwie polskim od 2003 roku funkcjonuje instytucja zatrudnienia socjalnego99, kreująca podstawy prawne dla rozwoju
przedsiębiorczości społecznej. Jednym z jej aspektów jest możliwość aktywizowania osób
znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu, m.in. niepełnosprawnych, których
konkurencyjność na rynku pracy jest ograniczona. Ustawa tworzy warunki dla powoływania dwóch kategorii instytucji zatrudnienia socjalnego, które różnią się przede wszystkim
formą organizacyjną, procedurami powoływania oraz źródłem finansowania – są to Centra Integracji Społecznej (CIS) oraz Kluby Integracji Społecznej (KIS)100.
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E. Giermanowska, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w opiniach pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,
[w:] E. Giermanowska (red.): Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 67.
Art. 10 ust. 2 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
E. Giermanowska, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych…, dz. cyt., s. 69–70.
Por.: M. Rymsza: Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej, [w:] „Trzeci Sektor” 2007, nr 9, s. 2–7,
T. Kaźmierczak: Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.): Kapitał społeczny.
Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 93–126.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 43, poz. 225).
M. Baron-Wiaterek, Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2008, s. 134.

Centrum może być tworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także
przez organizację pozarządową realizującą reintegrację zawodową i społeczną101. CIS-y
pełnią funkcje społeczno-wychowawcze, ochronne (świadczenia integracyjne), ekonomiczne, edukacyjne oraz terapeutyczne102. W ramach reintegracji zawodowej w centrum
dąży się do kształcenia umiejętności społecznych i zawodowych, przyucza się do zawodu i podwyższa kwalifikacje zawodowe. Osoby uczestniczące w pracach centrum mogą
podjąć również działalność gospodarczą lub utworzyć spółdzielnię socjalną na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych103. Dążąc do aktywności zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy, w tym niepełnosprawnych,
niezależnie od funkcjonowania centrów, gmina, ośrodek pomocy społecznej lub organizacja pozarządowa może prowadzić kluby integracji społecznej. W klubach prowadzona
jest działalność terapeutyczna samopomocowa w zakresie aktywizacji zawodowej i uzyskania zatrudnienia. Klub i centrum mogą funkcjonować niezależnie od siebie i współpracować ze sobą104.
Rozwiniętą postacią przedsiębiorstwa społecznego, realizującego inne cele niż CIS-y
i KIS-y, a stwarzające przyjazne warunki pracy dla osób niepełnosprawnych, są spółdzielnie socjalne105. Formalno-prawne podstawy ich działania określa wspomniana już Ustawa
o spółdzielniach socjalnych106. Przedmiotem działania spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy członków. W ramach tego celu spółdzielnia socjalna zmierza do odbudowywania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej i odgrywania ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy107. Spółdzielnię socjalną
mogą założyć osoby bezrobotne, podlegające wykluczeniu społecznemu oraz osoby niepełnosprawne. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż 5 osób,
a w sumie nie może liczyć więcej niż 50 członków108.
Rozważając kwestie prawnych uwarunkowań zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w prawie polskim, wypada także odnieść się do przepisów Ustawy z dnia 3 grudnia 2010
roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania109,
której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Ustawa ta posługuje się takimi
pojęciami jak: dyskryminacja bezpośrednia (sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu
na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była
lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji) i dyskryminacja pośrednia
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Art. 3 ust. 1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Szerzej: T. Kaźmierczak, Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu?
Refleksje wokół ustawy o zatrudnieniu socjalnym, [w:] „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, s. 94–103.
Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 651.
M. Baron-Wiaterek, Instytucjonalno-prawne aspekty…, dz. cyt., s. 135.
Por.: E. Leś, Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, [w:] „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, s. 36–44, H. Izdebski,
M. Małek, Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, s. 193–236.
J. Brzozowska: Rozwój spółdzielni socjalnych w Polsce na tle nowelizacji Ustawy o spółdzielniach socjalnych,
[w:] „Trzeci Sektor” 2010, nr 21, s. 9–14.
Art. 2 Ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Dz.U. 2010, Nr 254, poz. 1700.
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(sytuacja, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest
obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty,
a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne). Ustawa posługuje się także
pojęciem nierównego traktowania oraz odwołuje się do zasady równego traktowania110.

7. Podsumowanie
Na przestrzeni minionych dwóch dekad, ugruntował się pogląd, zgodnie z którym
niepełnosprawność nie stanowi jedynie dysfunkcji lub choroby, lecz jest zespołem warunków środowiska tak fizycznego, jak i społecznego powodującym trudności i ograniczenia
dla osoby niepełnosprawnej. Na skutek zmiany paradygmatu, dokonała się ewolucja percepcji praw osób niepełnosprawnych, w tym także w zakresie zatrudnienia i dostępie do
otwartego rynku pracy. Nie ulega kwestii, iż:„Wartość pracy w życiu osoby niepełnosprawnej jest nieoceniona. Praca stanowi ważny element rehabilitacji zawodowej i społecznej
osoby niepełnosprawnej oraz jej integracji ze społeczeństwem”111.
W zaleceniach organizacji międzynarodowych wyraźnie zarysowała się ewolucja podejścia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – od zamkniętego, chronionego rynku
pracy do otwartego rynku pracy w ramach polityki różnorodności i pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych i w krajowych przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsekwencją tego jest nadanie nadrzędnego znaczenia zasadzie równości szans
oraz zakazowi dyskryminacji osób niepełnosprawnych w stosunkach pracy. Klauzule dotyczące tych zasad obecne są we wszystkich omawianych w powyższym tekście aktach
prawnych, a wszelka dyskryminacja osób niepełnosprawnych, w tym także w dostępie do
zatrudnienia, jest naruszeniem praw człowieka. Podejście to implikuje także niejako dwa
nurty wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – w ramach zatrudnienia wspieranego na chronionym rynku pracy oraz w ramach rynku otwartego dla wszystkich potencjalnych pracowników, w tym także tych niepełnosprawnych. Z uwagi na to,
iż osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do rynku otwartego, przepisy kreują
liczne rozwiązania, mające zachęcać pracodawców do zatrudniania tych pracowników.
Należy także podkreślić, zyskujący na znaczeniu w ostatnich latach, trend poszukiwania
alternatywnych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach instytucji
ekonomii społecznej oraz stosowania elastycznych form zatrudnienia. „Aby zwiększyć
swoje szanse na zatrudnienie i dostosować je do swojego stanu zdrowia osoby niepełnosprawne mogą wykorzystać regulacje prawne dotyczące elastycznego zatrudnienia. (…)
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Art. 8 Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
E. Giermanowska, Znaczenie pracy w życiu młodzieży niepełnosprawnej, [w:] E. Giermanowska (red.): Młodzi
niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2007, s. 81.

Obejmuje ono kilka elementów składających się na daną elastyczność, to jest: elastyczne
formy zatrudnienia, elastyczny czas pracy, elastyczne miejsce pracy i elastyczne sposoby
wynagradzania”112.
Jeśli zaś chodzi o szansę, jaką stwarzają dla zatrudniania osób niepełnosprawnych
instytucje ekonomii społecznej trzeba dodać, iż podejście to jest zgodne z wypracowaną
w ostatnich latach w Europie koncepcją aktywnej polityki społecznej, w której dąży się
między innymi: „(…) do wykorzystywania potencjału instytucji niepublicznych do prowadzenia programów aktywizujących i różnych wspieranych form aktywności na rynku pracy: od zatrudnienia socjalnego na chronionym rynku pracy, przez zatrudnienie subsydiowane na otwartym rynku pracy, do przedsiębiorczości społecznej rozwijanej w sektorze
ekonomii społecznej”113.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce wymagają uproszczenia. Przede wszystkim stanowią one istotną barierę utrudniającą dostęp tych osób do otwartego rynku pracy. Co więcej, skomplikowane procedury sprawiają, iż większość pracodawców woli dokonywać wpłat na
PFRON niż zatrudnić ustawowo określoną liczbę osób niepełnosprawnych. Ponadto, groźba utraty wymaganego przez przepisy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w zakładach pracy chronionej stwarza okazję do nadużyć114. Ta problematyka, odnosząca
się do praktyki, wykracza jednak poza zakres niniejszej analizy.
Tabela 1. Zestawienie najważniejszych aktów prawnych i dokumentów dotyczących zatrudnienia osób niepełnoprawnych
Tytuł

Data

Instytucja

Uwagi

Konwencja Narodów Zjednoczonych
o prawach osób niepełnosprawnych

13.12.2006

ONZ

Konwencja Nr 159
dotycząca zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych

20.06.1983

MOP

Kluczowy akt prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych; konwencja została ratyfikowana przez Prezydenta RP w dniu
6 września 2012 roku
W świetle konwencji, polityki krajowe
w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych mają dążyć do zapewnienia dostępności właściwych środków
rehabilitacji zawodowej tych osób oraz
tworzyć warunki do ich zatrudnienia
w ramach otwartego rynku pracy;
konwencja kładzie nacisk na zasadę
równości i równego traktowania oraz
zakazuje dyskryminacji

112
113

114

U. Kołtan, Elastyczne zatrudnienie…, dz. cyt., s. 21.
M. Rymsza, Aktywna polityka społeczna w Polsce. Szanse i ograniczenia upowszechniania koncepcji,
[w:] A. Karwacki, H. Kaszyński (red.): Polityka aktywizacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 47.
J. Bratkowski, E. Giermanowska, A. Kumanicka-Wiśniewska, E. Zakrzewska-Manterys, Wnioski i rekomendacje,
[w:] E. Giermanowska (red.): Młodzi niepełnosprawni o sobie…, dz. cyt., s. 171–172.
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Tytuł
Zalecenie Nr 168 dotyczące
rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Data

Instytucja

Uwagi

20.06.1983

MOP

Zalecenie ma charakter uzupełniający w stosunku do Konwencji Nr 159;
zgodnie z zaleceniem, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z równości szans i traktowania dla uzyskania
i utrzymania zatrudnienia, które we
wszystkich możliwych przypadkach
jest zgodne z ich własnym wyborem
i uwzględnia ich indywidualne zdolności oraz pozwala im na awans
Kodeks nie jest instrumentem wiążącym prawnie, ale jest dokumentem
wskazującym na kierunki zmian; kodeks posługuje się pojęciem dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
Karta reguluje prawo osób niepełnosprawnych do szkolenia zawodowego,
rehabilitacji oraz readaptacji zawodowej i społecznej, bez względu na przyczynę i rodzaj inwalidztwa
Zgodnie z dyspozycjami planu działań,
należy zwiększyć równy dostęp do zatrudnienia przez łączenie działań antydyskryminacyjnych i pozytywnych oraz
przez włączenie działań integracyjnych
na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ogólnej polityki zatrudnienia

Kodeks Postępowania – Zarządzanie 3–12.10.2001
Niepełnosprawnością w Miejscu
Pracy

MOP

Europejska Karta Socjalna

18.10.1961

Rada Europy

Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu
Ministrów dla państw członkowskich
Plan działań Rady Europy w celu
promocji praw i pełnego uczestnictwa
osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie: podnoszenie jakości
życia osób niepełnosprawnych w
Europie 2006–2015

05.04.2006

Rada Europy

Dyrektywa (2000/78) ustanawiająca
ogólne ramy w zakresie
równouprawnienia w zatrudnianiu

27.11.2000

UE

Karta Praw Podstawowych

07.12.2000

UE

Rozporządzenie Komisji
Nr 2204/2002 w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie
Europejskiej do pomocy państwa
w zatrudnianiu

05.12.2002

UE
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Dyrektywa odnosi się do trzech rodzajów
dyskryminacji: pośredniej, bezpośredniej
i molestowania (szykanowania): w świetle przepisów dyrektywy zakazana jest
wszelka bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną
religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej po raz pierwszy w historii Unii,
gromadzi w jednym tekście wszystkie
prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne obywateli europejskich
oraz wszystkich osób mieszkających na
terytorium Unii; w karcie znajduje się zapis o zakazie wszelkiej dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność
Rozporządzenie dotyczy tworzenia
miejsc pracy, zatrudniania, dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
rozporządzenie definiuje pojęcie osoby niepełnosprawnej i zatrudnienia
chronionego

Tytuł

Data

Instytucja

Uwagi

Rezolucja Parlamentu Europejskiego
w sprawie mobilności i integracji
osób niepełnosprawnych oraz
europejskiej strategii na rzecz osób
niepełnosprawnych 2010–2020
Europejska strategia w sprawie
niepełnosprawności 2010–2020:
odnowione zobowiązanie do
budowania Europy bez barier

25.11.2011

UE

15.10.2010

UE

Konstytucjia RP
Kodeks pracy

02.04.1997
26.06.1974

RP
RP

W świetle rezolucji, integracja na rynku
pracy i niezależność ekonomiczna to
czynniki o niezwykle dużym znaczeniu
dla integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Celem strategii jest wsparcie wdrażania
Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawach osób niepełnosprawnych,
a także wskazanie mechanizmów jej
wdrażania w polityce UE; działania wskazane w strategii mają na celu zniesienie
przeszkód, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym ich pełny udział
w życiu społecznym i gospodarczym
Zapewnia prawo do niedyskryminacji
Wprowadza zasadę jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy jako
jedną z podstawowych zasad prawa
pracy; wprowadza zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu

Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

20.04.2004

RP

Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych

13.08.1997

RP

Ustawa o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

27.08.1997

RP

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

13.06.2003

RP

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

27.04.2006

RP

Wprowadza zasadę równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy
Osoby niepełnosprawne mają prawo do
pracy na otwartym rynku pracy zgodnie
z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy
niepełnosprawność i stan zdrowia tego
wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do swoich potrzeb
Ustawa tworzy model rehabilitacji zawodowej i pracy osób niepełnosprawnych oparty na przechodzeniu osoby
niepełnosprawnej kolejno przez cztery
ogniwa instytucjonalne – od rehabilitacji zawodowej do zatrudnienia
Ustawa tworzy warunki dla tworzenia
dwóch kategorii instytucji zatrudnienia
socjalnego, które różnią się formą organizacyjną, procedurami powoływania
oraz źródłem finansowania – centra
integracji społecznej (CIS) oraz kluby
integracji społecznej (KIS)
Ustawa tworzy warunki dla tworzenia
spółdzielni socjalnych, które są rozwiniętą postacią przedsiębiorstwa społecznego, realizującego inne cele niż
CIS-y i KIS-y; przedmiotem działania
spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy członków
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Tytuł
Ustawa o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania

Źródło: Opracowanie własne
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Data

Instytucja

Uwagi

03.12.2010

RP

Przepisy ustawy wymieniają niepełnosprawność jako jedną z potencjalnych
przyczyn dyskryminacji oraz zakazują
nierównego traktowania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania kształcenia zawodowego, w tym
dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk
zawodowych a także w zakresie wykonywania działalności gospodarczej
i zawodowej

Rozdział III
Ewa Giermanowska

Zatrudnianie niepełnosprawnych
pracowników. Oczekiwania pracodawców
1. Bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– perspektywa pracodawców
Dotychczasowe badania pracodawców w Polsce
Pracodawcy są podstawowymi uczestnikami rynku pracy mającymi istotny wpływ
na generowanie popytu na pracę i tworzenie miejsc pracy. Ich rola i odpowiedzialność
w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest zawsze brana pod uwagę przy
identyfikacji barier w dostępie do zatrudnienia. W Polsce przeszkody leżące po stronie
pracodawców są znaczące. Praktyka zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym
rynku pracy dowodzi, że firmy i instytucje bardzo powoli otwierają się na osoby z dysfunkcjami sprawności, wolą płacić składki na PFRON i unikać zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy na ogół zdają sobie sprawę z konieczności przestrzegania polityki
równych szans i niedyskryminacji niepełnosprawnych kandydatów do pracy i pracowników. Są to jednak często deklaracje a nie praktyka.
Według badania Pracodawcy wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych realizowanego w 2006 r. przez SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) jedynie co trzeci pracodawca zatrudniał osoby
niepełnosprawne, a 11% miało w przeszłości takich pracowników. Wprawdzie tylko 15%
pracodawców nie widziała możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników,
ale były to tylko deklaracje niepoparte praktyką115. W innym badaniu obejmującym blisko 700 pracodawców z otwartego rynku pracy, czynnikiem zwiększającym zatrudnienie
osób niepełnosprawnych były osobiste doświadczenia kadry kierowniczej116. Pracodawcy
zostali podzieleni na dwie grupy: zatrudniających i niezatrudniających niepełnosprawnych pracowników. 59,2% pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne miało
115

116

T. Przybyszewski, Badania zatrudnienia osób niepełnosprawnych: deklaracje a rzeczywistość, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16701 (dostęp: 10.12.2013); próba 302 firm z województwa mazowieckiego zatrudniających minimum 15 pracowników.
T. Sobczak, Postawy pracodawców wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, [w:] Materiały konferencyjne: Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, Krajowa Izba GospodarczoRehabilitacyjna, Warszawa 2007, s. 9.
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wśród bliskich (znajomych, przyjaciół rodziny) osoby niepełnosprawne, spośród których
blisko 70% pracowało. Ponad 36% z tej grupy badanych, zanim zaczęli kierować zakładem pracy, miało doświadczenia zawodowe z osobami niepełnosprawnymi, z czego
w ponad 70% przypadków, doświadczenia te były raczej pozytywne (tylko 1% oceniło
je negatywne). Odsetki te były znacząco niższe wśród pracodawców niezatrudniających
osoby niepełnosprawne. Na istotną rolę zmian postaw pracodawców i pracowników
w przełamywaniu barier w dostępie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazały
też wyniki badań Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przeprowadzone w 2006 r.
w 44 przedsiębiorstwach. Na ich podstawie autorzy stwierdzili, że dokonują się ważne
zmiany w świadomości społecznej, przede wszystkim w postawach kadry kierowniczej
i ogółu pracowników (sprawnych i niepełnosprawnych) „idące w kierunku równościowego i prorozwojowego traktowania wszystkich grup pracowniczych niezależnie od sektora
własności i branży”117. Należy jednak podkreślić, że w badanych zakładach pracy niepełnosprawni pracownicy nie pochodzili z zewnętrznego naboru, ale w większości stanowili
kategorię tzw. własnych niepełnosprawnych.
Występowanie różnic między deklaracjami pracodawców, a rzeczywistymi możliwościami podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną w firmie lub instytucji z otwartego
rynku stwierdzono także w badaniach Instytutu Spraw Publicznych, zawartych w publikacji Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców118. Na
podstawie badań pracodawców (z 615 firm i instytucji, próba ogólnopolska) oraz wywiadów grupowych z pracodawcami (4 dyskusje grupowe) stwierdzono, że wprawdzie pracodawcy coraz częściej deklarują przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminowania pracowników ze względu na ich niepełnosprawność, to jednak w dalszym ciągu
występują różnice między ich deklaracjami a rzeczywistymi możliwościami podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną. Przeszkodami w dostępie do zatrudnienia był proces
rekrutacji i niedostosowana infrastruktura, stanowiące bariery w dostępie do organizacji
i podjęcia w niej pracy. Natomiast do czynników sprzyjających zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy należały postawy osób
zarządzających organizacjami, wynikające z wiedzy i wcześniejszych dobrych doświadczeń z pracownikami niepełnosprawnymi. Badania wskazały także na istotną rolę polityki personalnej i kultury organizacyjnej opartych na wartościach równościowych i trosce
o problemy osób niepełnosprawnych w miejscu pracy119.
Podsumowując wyniki badań pracodawców z otwartego rynku pracy w Polsce można wskazać na wiele czynników ograniczających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Najczęściej wymieniane są następujące problemy:120
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118
119

120
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J. Mikulski, Zakończenie, [w:] J. Kurzynowski, J. Mikulski (red.), Identyfikacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Raport z badań, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Warszawa 2007, s. 219.
B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych..., dz. cyt.
E. Giermanowska, Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach, [w:] B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych...,
dz. cyt.
Szersze omówienie: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Tamże.

• administracyjne: związane z obsługą dofinansowań z PFRON, niestabilnym i niejednoznacznym prawem; jest to szczególnie uciążliwe dla małych i średnich pracodawców mających niewielkie działy kadrowe;
• społeczne: uprzedzenia i stereotypy pracodawców i pracowników, obawy związane z niedostosowaniem społecznym pracowników niepełnosprawnych i brakiem
akceptacji przez innych pracowników;
• finansowe: wyższe koszty pracy wynikające z niższej wydajności, uprawnień osób
niepełnosprawnych (krótszy czas pracy, dłuższe urlopy, częstsze zwolnienia chorobowe, rehabilitacyjne), dodatkowe koszty ponoszone na dostosowania pomieszczeń i stanowisk pracy;
• organizacyjne: konieczność dostosowania rodzaju pracy i organizacji pracy do
możliwości niepełnosprawnych pracowników, większy nadzór i obawy związane
z obciążeniem innych pracowników;
• kwalifikacyjne: zbyt niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, ich bierne postawy wobec własnej aktywności i rozwoju zawodowego;
• informacyjne: brak wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia w zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników, możliwościach wykorzystania ich potencjału zawodowego i zarządzania problemami osób niepełnosprawnych w miejscu pracy;
• wsparcie lokalne: niewystarczające wsparcie ze strony organizacji lokalnych –
władz samorządowych, urzędów pracy, agencji zatrudnienia, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych;
• infrastrukturalne: niedostosowana infrastruktura lokalna – komunikacyjna, rehabilitacyjna, medyczna.
Jak podkreślono we wstępie, pracodawcy z otwartego rynku pracy w zdecydowanej większości wolą dokonywać wpłat na PFRON niż zatrudniać osoby niepełnosprawne. Odrzucają przede wszystkim zatrudnianie osób z poważnymi deficytami sprawności
i tworzenie dla nich stanowisk pracy. Unikanie zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami wzmacniają postawy osób niepełnosprawnych, powodowane obawami utraty renty
w sytuacji podjęcia zatrudnienia. Skutkuje to utrzymywaniem się niskiego udziału osób
niepełnosprawnych w zatrudnieniu. Według szacunków GUS w 2012 r. spośród 1 930 000
osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) pracę zawodową wykonywało jedynie 448 000 osób posiadających orzeczenie. Stanowili oni 23,2% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym121. Polski model rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia charakteryzuje się niską efektywnością zatrudnieniową, a argumenty ekonomiczne
kierowane do pracodawców (kary za niezatrudnianie niepełnosprawnych pracowników
i wspieranie dofinansowaniami ich zatrudnienia) nie przynoszą oczekiwanych efektów.
Z analizy dotychczasowych badań pracodawców i praktyk organizacyjnych wynika,
że instrumenty ekonomiczne nie są wystarczające dla tworzenia miejsc pracy i wdrażania
polityki zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy. Istotne są takie czynniki jak:
kultura organizacyjna, szkolenia, oddziaływanie na świadomość pracodawców, współpraca
121

Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2012, GUS, Warszawa 2013, s. 252.
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międzysektorowa. Stąd tak ważna jest pogłębiona analiza uwarunkowań sukcesów w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wykraczająca poza ekonomiczne uwarunkowania)
oraz promocja i wykorzystanie doświadczeń organizacji osiągających dobre rezultaty. Służyć temu może pokazywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w Polsce, ale i w innych
krajach oraz tworzenie klimatu sprzyjającego promocji niepełnosprawnych pracowników
i przełamywaniu niekorzystnych stereotypów i uprzedzeń u pracodawców i pracowników.

Motywowanie i wspieranie pracodawców w Polsce
W Polsce polityka zachęcania pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych
pracowników oparta jest na systemie kwotowym. W 1991r. został utworzony Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)122. Jest to fundusz celowy, który
gromadzi środki przeznaczane na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie
osób niepełnosprawnych. Przychodami funduszu są głównie środki finansowe pochodzące z obowiązkowych comiesięcznych wpłat pracodawców (mających co najmniej 25 pracowników), którzy nie zatrudniają wymaganej liczby pracowników niepełnosprawnych.
Pracodawcy są zobowiązani do wpłat na fundusz jeżeli:
• wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie jest niższy niż 6%,
• w przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2%.
Z wpłat na fundusz zwolnieni są pracodawcy prowadzący działalność w zakresie
rehabilitacji społecznej, leczniczej, edukacyjnej osób niepełnosprawnych lub opieki nad
osobami niepełnosprawnymi, jeżeli są to podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Pracodawcy z otwartego rynku pracy mogą uzyskać z funduszu środki finansowe m.in. na:
• dofinansowanie wynagrodzeń – jest to rekompensata podwyższonych kosztów
związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
• refundację kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy osób
niepełnosprawnych.
Fundusz wspiera także indywidualne osoby niepełnosprawne w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy m.in. przez:
• zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych,
• dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej (są to podmioty przygotowujące do wejścia na otwarty rynek pracy),
działające nie dla zysku,
• finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
122
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Informacje ze strony internetowej PFRON, http://www.pfron.org.pl (dostęp: 10.12.2013).

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych,
• współfinansowanie projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej i programów PFRON w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Z systemu dofinansowań i refundacji prowadzonego przez PFRON w zdecydowanie większym stopniu korzystają pracodawcy z rynku pracy chronionego niż otwartego. W końcu grudnia 2012 r. w systemie dofinansowań (SODiR) zarejestrowanych było
78,5 tys. osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 162,7 tys.
osób niepełnosprawnych pracujących w zakładach pracy chronionej. Udział pracowników
zakładów pracy chronionej w stosunku do ogólnej liczby pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w systemie dofinansowań wynosił 67,4%123. Widoczna jest jednak
tendencja spadkowa (w 2004 r. ten udział wynosił 86%). Wprowadzone w ostatnich latach
rozwiązania, dotyczące udzielania pomocy publicznej, zmniejszyły preferencje w dofinansowaniach dla przedsiębiorstw z chronionego rynku pracy124. Powodem jest zmiana zasad udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Zmniejszono wysokość dopłat do
wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, a także zlikwidowano dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów
i obniżono wysokość dofinansowań dla pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
W UE planowane są dalsze ograniczenia dotyczące wysokości udzielanej pomocy
publicznej, co w Polsce dotknie system dofinansowań pracowników niepełnosprawnych.
Na wsparcie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przeznaczana jest większość środków funduszu (ok. 3 z 4 mld zł budżetu PFRON). Ta forma
wsparcia jest najbardziej pożądana przez pracodawców, w związku z czym Polska złożyła
protest przeciwko projektowi Komisji Europejskiej125, który wprowadzał radykalne zmniejszenie pomocy publicznej od 2014 r.126. Według szacunków resortu pracy wejście w życie tych rozwiązań skutkowałoby zmniejszeniem kwoty dofinansowań do 200 mln zł., co
w praktyce oznaczałoby likwidację systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych
opartego na dopłatach do wynagrodzeń, i w rezultacie gwałtowny spadek zatrudnienia
osób niepełnosprawnych127. W grudniu 2013 r. Komisja Europejska przygotowała nowy
projekt rozporządzenia, który wyłączył ograniczenie pomocy finansowej na zatrudnienie
osób niepełnosprawnych. Wydaje się jednak, że kierunek zmian znacznie zmniejszający
dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zostanie utrzymany.
W przyjętych w UE dokumentach: Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na
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http://www.niepełnosprawni.gov.pl.niepelnosprawni-w-liczbach-/rynek-pracy/ (dostęp: 10.12.2013).
W 2014 r. planowane jest zrównanie dopłat do wynagrodzeń dla zakładów pracy chronionej i pracodawców
z otwartego rynku pracy.
Projekt rozporządzenia wprowadzał limity kwotowe pomocy publicznej. Miały one wynosić 0,01 proc. PKB
państwa członkowskiego i wejść w życie od 1 stycznie 2014 r.
Ł. Osiński, Polska przeciwko projektowi KE, który uderza w niepełnosprawnych pracowników, http://www.niepelnosprawni.pl./ledge/x/168970#.UiMVAH_EFqR (dostęp: 1.09.2013).
Tamże.
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lata 2010–2020128 i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych129 wyraźnie określony
jest kierunek polityki opartej na prawach obywatelskich i eliminowaniu dyskryminacji ze
względu na niepełnosprawność, co w efekcie wpłynie na zmniejszenie znaczenia i stosowania w polityce państw instrumentów ekonomicznych skierowanych do pracodawców.
W politykę zachęcania pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych zaangażowane są organizacje pracodawców, reprezentujące jednocześnie ich interesy. Największą
organizacją reprezentującą przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne jest
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) działającą od 1995 r.130.
POPON jest związkiem pracodawców, którego celem jest ochrona i wspieranie interesów pracodawców, integracja środowiska przedsiębiorców i krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej. Związek wspiera działania na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie. Współuczestniczy w tworzeniu oraz realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności mających na celu poprawę
ich warunków pracy i integrację ze społeczeństwem. POPON jest organizatorem konkursu„Lodołamacze”, którego ideą jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych tworzących nowe,
dobrej jakości miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych131. Innymi organizacjami pracodawców osób niepełnosprawnych są: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (KIG-R), Krajowy
Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych (KZRSIiSN), Porozumienie
Branżowe (PB) i Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

2. Założenia i realizacja badań pracodawców
Założenia badań pracodawców
Analizy empiryczne wykonane w ramach drugiego etapu projektu objęły badania
ilościowe i jakościowe pracodawców z otwartego rynku pracy, reprezentujących organizacje zatrudniające niepełnosprawnych pracowników i mające dobre, potwierdzone
praktyki w tym zakresie132. Ich celem było pogłębienie wybranych wątków analizy wynikających z przeglądu literatury i badań, ekspertyzy prawnej i studiów przypadku (wykonanych w ramach pierwszego etapu projektu) oraz wzbogacenie wiedzy niezbędnej
do wypracowania rozwiązań skutecznie wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych i modyfikujących dotychczasowy model rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych. Główne obszary badawcze podjęte w badaniach empirycznych to:
1. Wsparcie pracodawców i niepełnosprawnych pracowników. Ocena istniejących
rozwiązań i propozycje zmian obejmujące: rodzaje wsparcia pracodawców za128
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Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów z dnia 15.11.2010 r., Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020:
Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, Bruksela, KOM(2010) 636.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 13 XII 2006 (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1169).
http:// www.popon.pl (dostęp: 10.12.2013).
http://www.lodolamacze.info.pl/ (dostęp: 10.12.2013).
Koncepcja i narzędzia wykorzystane w badaniu zostały opracowane przez Ewę Giermanowską i Magdalenę
Arczewską.

trudniających osoby niepełnosprawne (korzyści finansowe, fiskalne, usługi) oraz
rodzaje wsparcia niepełnosprawnych pracowników. Interesowała nas ocena pracodawców dotycząca istniejących rozwiązań i propozycje zmian, w tym usług
świadczonych przez sektor publiczny, komercyjny, pozarządowy.
2. Rekrutacja i adaptacja do pracy. Dotychczasowy przegląd literatury przedmiotu,
badań, aktów prawnych i wyniki analiz wykonanych w ramach studiów przypadku wskazywały na kluczową rolę procesu rekrutacji w dostępie osób niepełnosprawnych do firm i instytucji z otwartego rynku pracy. Celem badań było poszerzenie wiedzy o stosowanych procedurach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej,
niezbędnym wsparciu w tym zakresie, dobrych praktykach i rozwiązaniach wartych upowszechnienia.
3. Wizerunek organizacji i zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. Polityka
równości szans i niedyskryminacji, polityka różnorodności, koncepcje odpowiedzialnego biznesu odwołują się do pojęcia kultury organizacyjnej i budowania
wizerunku organizacji. Interesował nas związek między budowaniem wizerunku
organizacji a polityką wobec niepełnosprawnych pracowników, stosowane praktyki w firmach i instytucjach zatrudniających niepełnosprawnych pracowników
oraz rozwiązania warte upowszechnienia.
Celem tego etapu badań było zebranie opinii i doświadczeń pracodawców odnośnie
rodzajów wsparcia, w tym usług publicznych, komercyjnych i prywatnych, które stanowią
pomoc dla nich i ich niepełnosprawnych pracowników, oraz tych, których im brakuje i które
powinny być rozwijane. Dodatkowym celem było uzyskanie pogłębionej wiedzy o uwarunkowaniach dobrych praktyk w zakresie rekrutacji niepełnosprawnych pracowników i utrzymania ich w zatrudnieniu oraz budowania wizerunku firmy/instytucji otwartej na pracowników niepełnosprawnych, pokazanie doświadczeń, które sprawdziły się na polskim rynku
pracy i mogą być zastosowane w innych zakładach pracy.
Ostateczne rezultaty projektu (pierwszego i drugiego etapu badań pracodawców i organizacji) to upowszechnienie dobrych i sprawdzonych rozwiązań wśród pracodawców
w Polsce (służyć temu ma publikacja z projektu i broszura133 udostępnione nieodpłatnie
pracodawcom) oraz wypracowanie rekomendacji dla polityki społecznej w zakresie modyfikacji dotychczasowego modelu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są zawarte w rozdziale IV niniejszej publikacji oraz w innych artykułach
referujących wyniki projektu.

Realizacja badań pracodawców
Do badań empirycznych zostali wybrani pracodawcy z otwartego rynku pracy, którzy
reprezentowali organizacje przekraczające obligatoryjny pułap 6% (lub 2% w przypadku
szkół i innych placówek edukacyjnych) zatrudnienia osób niepełnosprawnych i tacy, któ133

Broszura: Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod
red. Joanny Kotzian i Ewy Giermanowskiej, ukazała się w nakładzie 1000 egz. w 2013 r. i została rozesłana
m.in. do pracodawców, organizacji pracodawców i biur osób niepełnosprawnych na uczelniach.
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rych organizacje nie osiągały tego pułapu, ale są postrzegane jako organizacje otwarte na
osoby niepełnosprawne i mające udokumentowane doświadczenia w tym zakresie. Wyboru firm i instytucji dokonano po konsultacjach z ekspertami, analizując laureatów konkursu
„Lodołamacze”, zasoby firm doradztwa personalnego i organizacji pozarządowych oraz listy pracodawców należących do POPON. Do badań wybrano zakłady pracy zatrudniające
powyżej 25 pracowników:
• Przedsiębiorstwa (firmy) – wyodrębnione prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie
jednostki prowadzące działalność gospodarczą.
• Instytucje – organizacje niebędące przedsiębiorstwami (urzędy administracji publicznej, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe).
W ramach badań empirycznych pracodawców wykonano badania sondażowe z wykorzystaniem ankiety pocztowej/internetowej oraz wywiady swobodne.
1. Ankietę pocztową/internetową wysyłano do pracodawców – działów personalnych. Celem ankiety było zebranie informacji o zatrudnieniu niepełnosprawnych
pracowników, doświadczeniach firmy/instytucji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także opinii o stosowanych i postulowanych rozwiązaniach i wsparciu. Uzyskano 100 ankiet.
2. Wywiady swobodne, bezpośrednie zostały przeprowadzone na podstawie przygotowanych dyspozycji z przedstawicielami pracodawców, którzy odpowiedzieli
na ankietę pocztową/internetową. Wywiady miały na celu zebranie dodatkowej
wiedzy od przedstawicieli działów personalnych lub kadry kierowniczej dotyczącej sprawdzonych i postulowanych rozwiązań w zakresie: rekrutacji, budowania
wizerunku oraz rodzajów wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Zrealizowano 30 wywiadów.
Badania empiryczne pracodawców zostały wykonane na przełomie lat 2012/2013
przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Etap terenowy
badania był realizowany w 16 województwach. W zaproszeniu do udziału w badaniach
wykorzystywano kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy. Nawiązano 273 kontakty (w tym ze 183 firmami i 90 instytucjami). Do badania wybrano 100 pracodawców, w tym
54 (54%) reprezentowało przedsiębiorstwa, a 46 (46%) instytucje. Firmy/instytucje małe
(zatrudniające od 25 do 49 osób) stanowiły 20% badanej próby, średnie (od 50 do 249
osób) – 57%, duże (250 osób i więcej) – 23%. 49 (49%) organizacji należało do sektora
publicznego, a 51(51%) do sektora prywatnego.

3. Wyniki badań sondażowych pracodawców
Ocena wsparcia pracodawców
Instrumenty rynku pracy zorientowane na pracodawców różnią się w poszczególnych
krajach, zależą od przyjętej polityki wspierania zatrudnienia i rynku pracy, modelu polityki
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społecznej, zasobów instytucjonalnych i finansowych, zgromadzonych doświadczeń i kultury
danego społeczeństwa. Do instrumentów skierowanych na otwarty rynek pracy zalicza się
m.in.: subwencje państwa dla zakładów zatrudniających i tworzących miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych, dofinansowanie przez państwo zatrudnienia wspomaganego, finansowanie rehabilitacji zawodowej, prawo antydyskryminacyjne, promowanie przedsiębiorców
zatrudniających niepełnosprawnych pracowników134.
Janusz Gałęziak w polityce wspierającej zatrudnienie osób niepełnosprawnych wyróżnia trzy rodzaje interwencji: regulacje, rekompensaty, zastępowanie135. Regulacje dotyczą wywierania wpływu na podmioty rynku pracy przez nakazy, zakazy, warunki i środki
ochronne, np.: system kwotowy i opodatkowanie pracodawców nieosiągających nakazanych wielkości zatrudnienia niepełnosprawnych, wymóg zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla pracodawców starających się o kontrakty rządowe lub samorządowe, ochrona
przed zwolnieniem, system antydyskryminacyjny, reprezentacja interesów osób niepełnosprawnych przez instytucję rzecznika136. Rekompensaty mają na celu zapewnienie osobom
niepełnosprawnym konkurencyjnej pozycji na rynku pracy przez środki finansowe, materialne lub pomoc osobistą. Są to np.: rehabilitacja zawodowa, przystosowanie miejsca pracy,
zatrudnienie dotowane, zatrudnienie wspomagane137. Zastępowanie polega na tworzeniu
wydzielonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, zarówno w sektorze publicznym
jak i w sektorze zatrudnienia chronionego138.
Odnosząc się do kwestii wyboru instrumentów i zachęt skierowanych do pracodawców, należy podkreślić, iż ich głównym celem jest wspieranie tych pracodawców, którzy
zatrudniają osoby niepełnosprawne oraz zachęcanie innych do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. W tym zakresie można wyróżnić oferowane przez państwo
wsparcie: finansowe, fiskalne oraz w postaci usług. Warto zauważyć, że o ile wsparcie finansowe i fiskalne pozostają domeną państwa i służb publicznych, to usługi np. w postaci
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy coraz częściej świadczone są także przez
podmioty niepubliczne: komercyjne i pozarządowe. W Polsce istnieje wiele rodzajów instrumentów i zachęt skierowanych do pracodawców139.
• Ws parcie finans owe – zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób; zwrot kosztów adaptacji lub
nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy; zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb
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M. Garbat, Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, dz. cyt., s. 127.
J. Gałęziak, Sprawni w pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych
państw członkowskich, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa
2004, s. 87.
Tamże, s. 87.
Tamże, s. 87.
Tamże, s. 87.
Klasyfikacja rodzajów wsparcia opracowana przez Magdalenę Arczewską.
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pracowników niepełnosprawnych, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia
pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PFRON); refundacja
kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej; zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych; refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy; refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie
pracy; refundacja z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.
• Wsparcie fisk alne – ulga w podatku dochodowym lub zwolnienie z podatku
dochodowego dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
• Ws parcie w pos taci us ług – szkolenia: dla działów kadrowych i pracowników
organizowane przez PFRON i inne podmioty; wsparcie zatrudnienia: transport niepełnosprawnych pracowników, pomoc asystenta wspierającego pracę osoby niepełnosprawnej; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa: doradztwo w określaniu
wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu,
dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone
w ofercie pracy stanowisko, wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego
pracowników; pośrednictwo pracy obejmujące: udzielanie pomocy w znalezieniu
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych do zatrudnienia, przekazywanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy; współpraca z jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi: realizację specjalnych programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Analizując wyniki badań sondażowych możemy wnioskować, że ze wsparcia finansowego lub fiskalnego zdecydowanie częściej korzystają przedsiębiorstwa niż instytucje.
Ze wsparcia finansowego lub fiskalnego korzystało 73% (73) pracodawców, w tym 90,7%
(49) firm i 52,2% (24) instytucji (Wykres 1). Mniejszy udział instytucji w korzystaniu z tego
rodzaju wsparcia wynika z przepisów ograniczających dostęp dla instytucji publicznych
np. brak możliwości uzyskania z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika przez jednostki budżetowe. Warto podkreślić, że wśród przedsiębiorstw
korzystających ze wsparcia finansowego lub fiskalnego najczęściej wymieniane jest dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. W dalszej
kolejności są: zwrot kosztów organizacji i wyposażenia stanowiska pracy, ulgi w podatkach lokalnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Instytucje, które korzystały ze wsparcia finansowego lub fiskalnego, najczęściej wskazują na zwrot kosztów organizacji i wyposażenia stanowiska pracy i korzystanie z refundacji w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego
z urzędów pracy. Na dalszym miejscu jest wymieniane dofinansowanie do miesięcznego
wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.
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Wykres 1. Korzystanie przez pracodawców ze wsparcia finansowego lub fiskalnego w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Z jakich rodzajów wsparcia finansowego lub fiskalnego w zatrudnianiu
niepełnosprawnych pracowników korzystała Pana/i firma/instytucja w ciągu ostatnich 2 lat? Dane dotyczą tylko pracodawców
korzystających ze wsparcia.

Z usług wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników korzystało
60% (60) pracodawców, w tym 63% (34) przedsiębiorstw i 56,5% (26) instytucji (Wykres 2).
Firmy korzystające z usług najczęściej wymieniały usługi pośrednictwa pracy z urzędów
pracy, w dalszej kolejności wskazywały na szkolenia dla działów kadrowych z PFRON
i szkolenia kadry kierowniczej i pracowników na temat niepełnosprawności w miejscu
pracy. Również instytucje korzystające z usług na pierwszym miejscu wymieniały usługi
pośrednictwa pracy z urzędów pracy. W dalszej kolejności wskazywane były różne formy
współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi realizującymi
programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
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Wykres 2. Korzystanie przez pracodawców z usług wspierających zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Z jakich rodzajów wsparcia – usług w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników
korzystała Pana/i firma/instytucja w ciągu ostatnich 2 lat? Dane dotyczą tylko pracodawców korzystających ze wsparcia.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno firmy, jak i instytucje praktycznie nie korzystają
z doradztwa zawodowego i informacji zawodowej uzyskanej z publicznych i prywatnych
agencji zatrudnienia. Oznacza to, że muszą polegać na wiedzy i doświadczeniu własnych
pracowników z działów kadrowych oraz kadry kierowniczej, ewentualnie korzystać ze
wsparcia uzyskiwanego ze specjalnych programów podejmowanych w ramach współpracy z jednostkami samorządowymi lub organizacjami pozarządowymi. Także takie usługi
jak transport osoby niepełnosprawnej do miejsca zatrudnienia czy asystent wspierający
pracownika niepełnosprawnego, są usługami rzadko wymienianymi i dostępnymi dla pracodawców.
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Uwarunkowania zatrudniania niepełnosprawnych pracowników
Kwalifikacje zawodowe niepełnosprawnych pracowników oraz misja, kultura organizacji oparta na zasadach niedyskryminacji uznane zostały za najważniejsze powody
zatrudniania niepełnosprawnych pracowników w firmach i instytucjach z otwartego rynku pracy (Wykres 3). Dla przedsiębiorstw równie ważne są także korzyści ekonomiczne
czyli ulgi podatkowe i wsparcie finansowe z tytułu zatrudniania pracowników z dysfunkcjami. Wskazanie na kwalifikacje zawodowe i kulturę organizacji, obok postulatów ekonomicznych, pozwala sądzić, że instrumenty ekonomiczne są dla pracodawców ważne,
ale niewystarczające do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Postrzeganie
osób niepełnosprawnych przez pryzmat ich kwalifikacji a nie niepełnosprawność, jest
przykładem normalizowania sytuacji zatrudnienia: Tak naprawdę przede wszystkim mnie
interesują kwalifikacje zawodowe. Bo jeżeli ktoś ma kwalifikacje to im [pracodawcom] jest
wszystko jedno czy jest niepełno czy pełnosprawny. Jeżeli stanowisko jest dostosowane w ten
sposób, że on będzie pracował to jego niepełnosprawność staje się niewidoczna (urząd, 14)140.
Wykres 3. Powody zatrudniania niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Dlaczego zatrudniają Państwo niepełnosprawnych pracowników? Możliwy
wybór trzech odpowiedzi.
140

W nawiasach podano typ organizacji i numer wywiadu. Kursywą zapisane są cytaty z wywiadów swobodnych z pracodawcami.
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Oczywiście, normalizowanie sytuacji zatrudnienia wymaga dostosowania stanowisk
pracy, infrastruktury, niekiedy zorganizowania dojazdu do pracy czy pomocy w wykonywaniu obowiązków zawodowych ze strony asystenta lub trenera pracy. I w tym zakresie
pracodawcy oczekują odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji publicznych: dostosowanego do konkretnego pracodawcy, dla konkretnej branży (przedsiębiorstwo, 1). Jednocześnie warto podkreślić, że w wielu wypowiedziach oprócz odwoływania się do wdrażanych w praktyce zasad polityki niedyskryminacji, pojawiły się stwierdzenia o korzyściach
dla organizacji wynikających z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Mogły one
dotyczyć np. poprawy relacji społecznych w organizacji, sprawniejszej i kompetentnej
obsługi klientów, lepszego wizerunku pracodawcy. Dostrzeżenie dodatkowych wartości
wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych wpływało na podnoszenie standardów postępowania wobec wszystkich pracowników i budowanie tożsamości organizacyjnej wokół wizerunku dobrego pracodawcy: My chcemy być świetnym pracodawcą dla osób
niepełnosprawnych. I naszym marzeniem jest, by wszyscy byli zadowoleni i pełnosprawni
i niepełnosprawni, i by dobrze nam się tutaj współpracowało. Oni [niepełnosprawni] jeszcze
nas uczą życia i to jest dla nas drogocenne (urząd, 17).
Najczęściej wymienianymi sposobami rekrutacji niepełnosprawnych pracowników
są: kontakt z powiatowym urzędem pracy, samodzielne zgłoszenie się osoby niepełnosprawnej do pracodawcy, utrzymanie w zatrudnieniu pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie pracy, odpowiedź osoby niepełnosprawnej na ogłoszenie internetowe (Wykres 4).
Firmy częściej niż instytucje korzystały z polecenia kogoś z zakładu pracy, pozyskiwały
pracowników przez ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji i Internecie lub samodzielne zgłoszenie się osoby poszukującej pracy, częściej korzystały też z usług agencji zatrudnienia. Natomiast instytucje częściej niż przedsiębiorstwa zatrzymywały swoich pracowników, wtedy gdy
stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia, korzystały z pozyskiwania pracowników wykorzystując różne formy praktyk, staży, prac interwencyjnych i wolontariatu. Wiele z tych form
pracy jest wspieranych przez publiczne służy zatrudnienia, a także realizowanych w ramach
współpracy z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Instytucje często
są uczestnikami, a nawet organizatorami takich programów, stając się jednocześnie ich beneficjentami, zatrudniały u siebie niepełnosprawnych pracowników.
Ponad 2/3 badanych firm i instytucji wskazuje na obecność problematyki zatrudniania niepełnosprawnych pracowników w strategiach personalnych organizacji (Wykres
5). Jednak wdrażanie polityki przez odrębne strategie zarządzania niepełnosprawnością
w miejscu pracy, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników, jej monitorowanie wymieniane są zdecydowanie rzadziej. Oznacza to, że firmy i instytucje na ogół nie tworzą
odrębnych dokumentów, procedur czy działań nastawionych na specyfikę zatrudnienia
niepełnosprawnych pracowników, a starają się tę problematykę rozwiązywać w ramach
standardowych procedur personalnych. Można też przypuszczać, że wdrażanie polityki zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jest jeszcze w polskich organizacjach
słabo zinstytucjonalizowane, a wynikać to może z braku wiedzy, odpowiednich szkoleń
i procedur monitorowania skuteczności podejmowanych działań.
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Wykres 4. Sposoby rekrutacji niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: W jaki sposób zostały zrekrutowane w Pana/i firmie/instytucji osoby
niepełnosprawne?
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Wykres 5. Wdrażanie polityki zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników (odpowiedź: tak),
(w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Czy zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Pana/i firmie/instytucji jest…

Organizacje w polityce kadrowej dotyczącej zatrudniania niepełnosprawnych pracowników odwołują się przede wszystkim do Kodeksu pracy i Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Te dokumenty są znane
i najczęściej wymieniane przez przedstawicieli pracodawców. Pozostałe dokumenty, z wyjątkiem Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważne z punktu widzenia
praw osób niepełnosprawnych i ich pozycji w zatrudnieniu są stosunkowo słabo znane
i wykorzystywane w niewielkiej liczbie badanych firm i instytucji. Wykorzystanie poszczególnych dokumentów (z pominięciem Kodeksu pracy) w polityce kadrowej organizacji ilustruje wykres 6.
Przedstawiciele pracodawców bardzo wysoko oceniają działania swoich firm i instytucji wobec niepełnosprawnych pracowników i kandydatów do pracy (Wykres 7). Wysokie
pozytywne oceny powyżej 90% uzyskały takie działania jak: równy z innymi pracownikami dostęp do szkoleń, jednakowe dla wszystkich pracowników szanse awansu zawodowego, możliwość zrzeszania się w organizacjach związkowych, uzależnienie wysokości
wynagrodzeń od wykonywanej pracy, równe traktowanie kandydatów w procesie rekrutacji do pracy, wspieranie i zatrzymywanie pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia. Te wysokie oceny mogą wynikać z faktu, że do badań zostały
wybrane firmy i instytucje, zatrudniające niepełnosprawnych pracowników z dobrymi
praktykami w tym zakresie. Nieco niższe oceny (około 80%) wśród przedstawionych
stwierdzeń uzyskały: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności i możliwość uczestnictwa takich osób w procesie rekrutacji. Najniżej
oceniono możliwość skorzystania przez pracodawców w procesie rekrutacji ze wsparcia
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zewnętrznych specjalistów, np. tłumacza języka migowego, psychologa pracy (48,7%).
Wyniki badań wskazują, że postulat równych szans w zatrudnieniu jest możliwy do osiągnięcia, a większe problemy pracodawcom stwarza proces rekrutacji (możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia) i dostosowanie pomieszczeń.
Wykres 6. Wykorzystanie dokumentów dotyczących zatrudnienia niepełnosprawnych w polityce kadrowej (odpowiedź: tak), (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Czy w Pana/i firmie/instytucji w polityce kadrowej wykorzystuje się
następujące dokumenty dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Procent ważnych odpowiedzi.

Wyniki te są zbieżne z ustaleniami uzyskanymi w badaniach pracodawców z organizacji zatrudniających i niezatrudniających niepełnosprawnych pracowników realizowanych przez ISP141. Wsparcie procesu rekrutacji i dostosowania pomieszczeń to realne bariery wskazywane przez pracodawców, które powinny być objęte dodatkowymi działaniami
w ramach polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. O ile dostosowanie po141

E. Giermanowska, Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników..., dz. cyt., [w:] B. Gąciarz, E. Giermanowska
(red.), Zatrudniając niepełnosprawnych..., dz. cyt.
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mieszczeń łączy się z rozszerzaniem oferty finansowej i informacyjnej, to wsparcie procesu rekrutacji wymaga rozwoju usług na poziomie lokalnym, które mogą być wykonywane
przez sektor publiczny, pozarządowy i komercyjny.
Wykres 7. Polityka firmy/instytucji wobec niepełnosprawnych pracowników (odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak), (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Jak Pan/i ocenia działania wobec niepełnosprawnych pracowników
i kandydatów do pracy w Pana/i firmie/instytucji? Procent ważnych odpowiedzi.

Wizerunek organizacji a zatrudnianie niepełnosprawnych
pracowników
Zjawisko employer brandingu, czyli budowania przez firmę własnego wizerunku pracodawcy i zarządzania tym wizerunkiem nabrało znaczenia w latach 90. XX wieku i stosunkowo szybko zaczęło odgrywać znaczącą rolę w funkcjonowaniu współczesnych organizacji. Krzysztof Konecki definiuje wizerunek organizacji jako „zestaw wrażeń, które
organizacja wywiera zarówno na członkach organizacji, jak i na uczestnikach otoczenia
zewnętrznego organizacji”142. Budowanie wizerunku organizacji najczęściej jest definio142
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K. Konecki, Tożsamość organizacyjna, [w:] K. Konecki, P. Tobera, Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 83.

wane jako przemyślany i ustrukturalizowany proces skierowany zarówno do członków
organizacji, jak i szeroko pojętego otoczenia zewnętrznego. Lara Moroko i Mark D. Uncles
określają employer branding jako podejmowanie przez organizację działań, które mają na
celu kształtowanie marki produktu, jakim jest oferowane zatrudnienie i roli organizacji
jako pracodawcy, natomiast odbiorcami tych działań są aktualni, byli oraz potencjalni pracownicy143.
Ważnym elementem w budowaniu wizerunku organizacji jako dobrego miejsca pracy jest podkreślenie intencjonalnego charakteru działań i ukierunkowanie ich na długą
perspektywę czasową. Wskazuje się, że jest to celowa, długoterminowa strategia nastawiona na kierowanie świadomością i postrzeganiem firmy przez pracowników i powiązanych z nią interesariuszy144. Rozwój zjawiska employer brandingu związany jest z poszukiwaniem czynników mających istotne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania
organizacji. Jednym z najważniejszych jest docenienie kapitału ludzkiego czyli potencjału
zatrudnionych w niej pracowników i ich roli w osiąganiu sukcesu przez organizację. Dostrzeżenie znaczenia potencjału pracowników wpłynęło na zmiany w funkcjonowaniu
działów personalnych i w zarządzaniu pracownikami w organizacjach. Coraz większe znaczenie w praktykach organizacyjnych zaczęły odgrywać koncepcje zarządzania zasobami
ludzkimi i powiązana z nimi kultura organizacyjna, a marka organizacji w procesach rekrutacji zaczęła pełnić coraz ważniejszą rolę.
Na wzrost znaczenia employer brandingu wpłynęły także procesy zewnętrzne zachodzące w otoczeniu organizacji, związane z polityką wyrównywania szans na rynku pracy
i niedyskryminacji. Odpowiednie regulacje prawa międzynarodowego i krajowego narzuciły organizacjom zasady działania zgodne z rozwijaną polityką antydyskryminacyjną145.
Koncepcje odpowiedzialnego biznesu czy budowania polityki różnorodności stały się odpowiedzią na te wyzwania. W myśl rozwijanych równościowych koncepcji politycznych
budowanie wizerunku organizacji powinno być powiązane z jej otwarciem na prawa i potrzeby grup mniejszościowych, w tym na zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników.
W Polsce jak do tej pory nie jest to zjawisko powszechne. Wdrażane regulacje prawne
czy upowszechniane przez media dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wpływają na zmiany świadomości społecznej, ale w stopniu niedostatecznym.
W badaniu docieraliśmy do tych pracodawców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych
pracowników i staraliśmy się sprawdzić czy wiążą to zatrudnienie z budowaniem wizerunku organizacji. Pragnęliśmy poznać uwarunkowania procesu budowania wizerunku organizacji opartego na zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników i opinie pracodawców
na temat upowszechniania tego zjawiska.
143

144

145

L. Moroko, M.D. Uncles, Employer branding and market segmentation, “Journal of Brand Management”, tom 17,
Wydanie 3, 2009.
K. Backahaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding, “The Career Development
International”, tom 9(5), 2004.
Por. rozdział Magdaleny Arczewskiej w niniejszej publikacji.
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Około 60% przedsiębiorstw i ponad 70% instytucji uznano fakt zatrudniania niepełnosprawnych pracowników za czynnik wyróżniający daną organizację (Wykres 8). W tej
grupie zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników uznano za (Wykres 9):
• czynnik zachęcający innych pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych
pracowników – w ponad 70% firm i instytucji;
• element promocji działań organizacji – w ponad 60% instytucji i w połowie firm;
• czynnik budzący zainteresowanie kontrahentów/klientów – w blisko połowie
przedsiębiorstw i w co piątej instytucji.
Wykres 8. Wizerunek organizacji a zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Czy Pana/i zdaniem fakt, iż Pana/i firma/instytucja zatrudnia
niepełnosprawnych pracowników w jakiś sposób ją wyróżnia?

Wykres 9. Wizerunek organizacji – korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Czy Pana/i zdaniem fakt, iż Pana/i firma/instytucja zatrudnia
niepełnosprawnych pracowników w jakiś sposób ją wyróżnia? Dotyczy tylko pracodawców, którzy odpowiedzieli tak.
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Uzyskane wyniki wskazują, że zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników, nie
musi stanowić dla firmy czy instytucji kryterium wyróżniającego, służącego do budowania zewnętrznego wizerunku organizacji. Wynika to ze specyfiki branży czy polityki
firmy/instytucji opartej na przekonaniu, że nie należy wykorzystywać zatrudniania niepełnosprawnych do promocji działań organizacyjnych: pracownicy niepełnosprawni są
trybami organizacji i ich nie da się wyciągnąć, to nie byłaby ta sama organizacja bez nich. Ale
to nie jest temat do afiszowania i takiego afirmowania tego problemu (przedsiębiorstwo, 7).
Są jednak organizacje, które fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych wyraźnie komunikują otoczeniu zewnętrznemu. Są to np. urzędy samorządowe, uczelnie czy przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją czy usługami dla osób niepełnosprawnych. Uzyskanie w ten
sposób pozytywnego wizerunku urzędu czy przedsiębiorstwa może służyć pozyskaniu
klientów i kontrahentów oraz budowie jej reputacji w otoczeniu lokalnym: jesteśmy lepiej, bardziej przyjaźnie odbierani może nie jako urząd, ale jako instytucja, która może pomoc
(urząd pracy, 24); dbamy o to jak postrzegana jest uczelnia, ale też ważne jest działanie by
rzeczywiście tym osobom pomóc (uczelnia, 6); przez te osoby [niepełnosprawne] i propagowanie na zewnątrz, wśród znajomych, rodziny – to skutkuje, że bardzo wiele osób, które
przychodzi do nas do zakładu to osoby niepełnosprawne (przychodnia, spółka z o.o., 9).
W wywiadach swobodnych pracodawcy wskazywali na znaczenie polityki zatrudniania niepełnosprawnych przede wszystkim dla budowania wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji. Przekładało się to w dłuższym okresie na uwrażliwienie pracowników,
większą ich tolerancję i otwartość na innych, oraz normalizowanie zatrudnienia niepełnosprawnych: mamy na tyle uwrażliwionych pracowników, że problem niepełnosprawności
nie urasta do nie wiadomo jakiej rangi, jesteśmy jak najbardziej przychylni i tu mogę powiedzieć za wszystkich pracowników, że nie ma z tym problemów (dom kultury, 25). Należy
także podkreślić, że pracodawcy na ogół powszechnie podzielali pogląd, że ich dobre
praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników mogą stanowić zachętę dla
innych pracodawców: chcemy pokazać, bo może nie wszyscy wiedzą, że nasza firma zatrudnia osoby niepełnosprawne i niejako pokazać czy zachęcić innych pracodawców do zatrudniania tych osób, bo są to tylko same korzyści (przedsiębiorstwo, 21).

Ocena rozwiązań prawnych dotyczących zatrudnienia
niepełnosprawnych pracowników
Ocena rozwiązań prawnych regulujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych
wzbudza ambiwalentne oceny: 44,3% przedstawicieli pracodawców uważa, że prawo
w Polsce sprzyja pracodawcom, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, 37,3%
wyraża przeciwny pogląd, a 18,2% nie ma w tej kwestii zdania (Wykres 10).
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Wykres 10. Ocena jakości prawa dotyczącego zatrudniania niepełnosprawnych (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Czy Pana/i zdaniem prawo w Polsce sprzyja pracodawcom, którzy chcą
zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Krytyczny stosunek do prawa wynikać może z częstych jego zmian, co szczególnie
jest trudne dla małych pracodawców, ale także z kierunku i zakresu wprowadzanych
zmian. Przedstawione na wykresie 11 wybrane zmiany prawa wprowadzone w ostatnim
czasie dowodzą dużej rozbieżności ocen. O ile pracodawcy na ogół akceptują zrównanie
dofinansowań dla pracodawców z otwartego rynku pracy z poziomem przysługującym
ZPCh (80,5%), to inne rozwiązania mają zdecydowanie niższe oceny. Nieco ponad 60%
ocenia pozytywnie zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy, tylko połowa ocenia pozytywnie pierwszeństwo zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika w służbie cywilnej i wydłużenie czasu pracy do 40 godzin dla
osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Natomiast bardzo
niska jest akceptacja dla zredukowania dofinansowania wynagrodzeń dla osób z lekkim
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mających prawo do emerytury (21,4%)
oraz zmniejszenie kwoty refundacji z PFRON składek ubezpieczeniowych osób niepełnosprawnych zaliczanych do lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (9,3%).
Zmiany te w ocenie pracodawców nie poprawią sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Warto także podkreślić, że wprowadzane zmiany prawa, nie są znane lub wystarczająco uzasadniane i komunikowane pracodawcom, co powoduje, że niektórzy z nich
nie potrafią się do nich odnieść. Jednocześnie w komentarzach do pytania o ocenę
zmian przepisów prawa w bardzo wielu wypowiedziach pojawiły się negatywne stwierdzenia o braku stabilności prawa, bałaganie, chaosie i niespójności przepisów, nadmiarze i skomplikowaniu przepisów, braku przepisów wykonawczych. Czynniki te w opinii
pracodawców są ważną barierą utrudniającą zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników.
82

Wykres 11. Ocena nowych przepisów – tylko oceny pozytywne (w %)

Źródło: badania własne. Ostatnio wprowadzono kilka przepisów, które mają zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na
rynku pracy. Jak Pan/i je ocenia: negatywnie; ani negatywnie, ani pozytywnie; pozytywnie. Procent ważnych odpowiedzi.

Wykres 12. Ocena nowych przepisów (w %)

Źródło: badania własne. Ostatnio wprowadzono kilka przepisów, które mają zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na
rynku pracy. Jak Pan/i je ocenia: negatywnie; ani negatywnie, ani pozytywnie; pozytywnie. Procent ważnych odpowiedzi.
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Propozycje zmian dotyczących wsparcia pracodawców
W szukaniu skutecznych rozwiązań dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych zawsze podkreślane są racje pracodawców, ponieważ to oni tworzą miejsca pracy.
Opinie o oczekiwanych zmianach przez pracodawców i ich oceny przedstawia wykres 13.
W przedsiębiorstwach za najważniejsze uznano zmiany dotyczące:
• finansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (53,7%),
• mentalności pracodawców, postrzegania niepełnosprawności jako przeszkody
w zatrudnieniu (51,9%),
• mentalności niepełnosprawnych, postrzegania niepełnosprawności jako przeszkody w zatrudnieniu (44,4%).
Natomiast w instytucjach za najważniejsze uznano zmiany dotyczące:
• mentalności pracodawców, postrzegania niepełnosprawności jako przeszkody
w zatrudnieniu (63,0%),
• finansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (43,5%),
• edukacji i przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych (41,3%).
Wykres 13. Oczekiwane zmiany sprzyjające zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników (w %)

Źródło: badania własne. Jakie zmiany są najbardziej potrzebne, aby pracodawcy w Polsce chcieli zatrudniać osoby
niepełnosprawne? Potrzebne są zmiany w zakresie… Możliwy wybór trzech odpowiedzi.
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Wyniki wskazują na dostrzeganie przez przedstawicieli pracodawców, obok zawsze
wymienianych instrumentów ekonomicznych, czynników mentalnych, czyli zmiany postaw u pracodawców i pracowników, jak i osób niepełnosprawnych. Zmiany w postrzeganiu niepełnosprawnych pracowników przez pracodawców, jak i postawy samych osób
niepełnosprawnych wobec pracy zawodowej, wsparte odpowiednią edukacją i przygotowaniem zawodowym są ważnymi determinantami sukcesu polityki zatrudnienia skierowanej do osób niepełnosprawnych. Inne proponowane zmiany dotyczą: usług wsparcia
pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, aktywizacji zawodowej (przez
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe) osób niepełnosprawnych czy rozwiązań systemowych jak: orzekanie o niepełnosprawności, definiowanie niepełnosprawności – wymieniane były przez co trzeciego lub co czwartego badanego przedstawiciela firmy czy
instytucji.
Rozważając konkretne rozwiązania dotyczące oczekiwanych przez pracodawców
zmian, które mogłyby wpłynąć na wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników,
można podzielić na następujące kategorie: postulaty ekonomiczne, dotyczące środowiska lokalnego, postulaty szkoleniowe, inne działania dotyczące systemu wsparcia lub
motywowania pracodawców. Przedstawione rozkłady procentowe dotyczą tylko tych pracodawców, którzy mieli w tych sprawach poglądy. Od 10 do 15% pracodawców (w zależności od postulatu) nie wyraziło swojej opinii. (Wykres 14).
Postulaty ekonomiczne. Najczęściej przez pracodawców wymieniane jest wsparcie
finansowe i fiskalne: większa pomoc finansowa dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (93,5%), uproszczenie procedur przyznawania i rozliczania środków
z PFRON (91,3%), wyższe ulgi w podatkach lokalnych (83,9%), wyższe ulgi w podatku
dochodowym (81,3%). Wyniki te potwierdzają tezę o dominującej roli ekonomicznych
zachęt w tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników. Jednak dalsze
analizy dowodzą, że instrumenty ekonomiczne nie są wystarczające dla tworzenia miejsc
pracy, ale muszą wystąpić w otoczeniu innych instrumentów i uwarunkowań.
Rola środowiska lokalnego – samorządu. Widoczne jest oczekiwanie pracodawców dotyczące wsparcia oferowanego przez lokalny samorząd i inne instytucje działające
w otoczeniu organizacji. Oczekiwanie to potwierdza wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi na takie postulaty jak: wyższe ulgi w podatkach lokalnych dla firm zatrudniających
osoby niepełnosprawne (83,9%), usprawnienia w infrastrukturze lokalnej np. ułatwienia
architektoniczne, usługi transportowe (85,9%), lepsza jakość usług oferowanych przez
publiczne służby zatrudnienia: PUP, WUP (72,4%), lepsza jakość usług oferowanych przez
jednostki samorządowe gminy/powiatu: GOPS, MOPS, PCPR (70,2%), wsparcie organizacji
pozarządowych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (62,7%). Pracodawcy,
a zwłaszcza przedsiębiorcy oczekują ze strony środowiska lokalnego ulg fiskalnych, jak
również inwestycji i usług usprawniających proces zatrudniania i utrzymania w zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników.
Do zadań samorządu należy też podniesienie kwalifikacji niepełnosprawnych pracowników. Na wyższe kwalifikacje osób niepełnosprawnych dopasowane do potrzeb rynku pracy wskazało 77,9% pracodawców.
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Wykres 14. Oczekiwane zmiany sprzyjające zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników (odpowiedzi: zdecydowanie tak i raczej tak) (w %)

Źródło: badania własne. Odpowiedź na pytanie: Co może skłonić innych pracodawców z otwartego rynku pracy do
zatrudniania osób niepełnosprawnych? Procent ważnych odpowiedzi.

Postulaty szkoleniowe. Zwiększanie wiedzy pracodawców na temat zatrudniania
niepełnosprawnych pracowników przez różnego typu szkolenia to także ważna determinanta zmian. Szczególnie ważne, z punktu widzenia pracodawców, są usługi szkoleniowe
dotyczące korzystania z form wsparcia z PFRON – szkolenia dla pracodawców w zakresie
obsługi dofinansowań i innych form wsparcia (76,6%). Innego typu szkolenia wymieniane
są rzadziej, ale także przez znaczącą grupę przedstawicieli pracodawców – szkolenia dla
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pracodawców nt. polityki równych szans, polityki różnorodności (58,6%). Zbliżony odsetek respondentów wymienił też kampanie w mediach promujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych (61,4%), które ze względu na edukacyjny charakter można zaliczyć do
postulatów szkoleniowych.
Inne postulaty dotyczące systemu wsparcia lub motywowania pracodawców.
Ważnym rozwiązaniem dla pracodawców jest wprowadzenie ułatwień prawnych dla elastycznych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych (83,1%). Zmiany obejmować mogą
formę kontraktu zatrudnienia, czas i organizację pracy. Na bardziej elastyczne rozwiązania
zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników wskazują też inne wyniki badań niepełnosprawnych i pracodawców. Tak zwana elastyczność regulowana, oparta na różnego typu
rozwiązaniach dotyczących form zatrudnienia i wsparcia, postrzegana jest jako szansa na
wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ze względu na lepsze dopasowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami dysfunkcji146.
Nowym rozwiązaniem jest propozycja wprowadzenia tzw. klauzul społecznych. Wymóg zatrudniania osób niepełnosprawnych przez firmy starające się o kontrakty rządowe
lub samorządowe (44,4%) nie zyskał zbyt wysokiego poparcia, ale warto podkreślić, że
postulat ten najczęściej wybierały małe firmy i instytucje. Niższe poparcie uzyskały też
postulaty związane z karaniem pracodawców, takie jak: wyższe składki na PFRON od
pracodawców niezatrudniających osób niepełnosprawnych (42,9%) i egzekwowanie kar
za łamanie zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu (48,6%). Oznacza to, że pracodawcy
opowiadają się raczej za polityką wzmocnień i korzyści, niż kar i ograniczeń w dostępie
dla pracodawców niezatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Nie odrzucają
jednak istniejącego systemu (opartego na kwotach), ale oczekują lepszych rozwiązań
w zakresie dofinansowań i ulg oraz wsparcia na poziome lokalnym i systemowym sprzyjających zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników.

4. Dobre praktyki w Polsce – przykłady i uwarunkowania
zmian
Przykłady wybranych organizacji
Osiągnięcie wzrostu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
nie jest procesem łatwym. W wielu krajach spotykają się oni nie tylko z niedoskonałymi
rozwiązaniami instytucjonalnymi i technicznymi, ale także z niechętnymi postawami pracodawców i pracowników. Przełamywaniu barier służą dobre praktyki upowszechniające
wiedzę na temat sprawdzonych rozwiązań. Także w Polsce pracodawcy z otwartego rynku
pracy, stopniowo zmieniają swoje podejście do zatrudniania osób z dysfunkcjami. Wywiady swobodne, realizowane bezpośrednio z pracodawcami, którzy odpowiedzieli na ankietę pocztową/internetową umożliwiły zrekonstruowanie uwarunkowań dobrych praktyk w wybranych typach firm i instytucji. Poniżej przedstawione są wybrane przykłady
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Por. E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, ISP,
Warszawa 2007; E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni. Rodzina, edukacja, praca, ISP, Warszawa 2007.
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udanych praktyk pracodawców i uwarunkowania zmian. Omówione przykłady obejmują:
szkoły wyższe, urzędy samorządowe, organizacje pozarządowe, duże oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Szkoły wyższe. W środowisku akademickim zawsze byli zatrudniani pracownicy niepełnosprawni, o ile istniały dla nich stanowiska, na których mogli wykonywać pracę. Dotyczyło to przede wszystkim kadry akademickiej, pracowników bibliotek. Jednak znaczący
przełom w zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych nastąpił w momencie kiedy
uczelnie otworzyły się dla studentów z dysfunkcjami. Boom edukacyjny, który nastąpił
w Polsce po 1989 r. spowodował ogromny wzrost liczby studentów ogółem, a w następnych latach wzrost liczby studentów niepełnosprawnych. W roku akademickim 1998/1999
studiowało w Polsce 1 273 955 studentów, w tym tylko 826 niepełnosprawnych (stanowili
oni 0,06% ogółu studentów)147. W roku akademickim 2011/2012 w 460 szkołach wyższych
w Polsce kształciło się 1 764 060 studentów, w tym 30 249 studentów niepełnosprawnych
(stanowili oni 1,7% ogółu studentów)148.
Obecnie większość uczelni ma pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, a często i wyspecjalizowane biura wspierające kandydatów i studentów z dysfunkcjami podejmujących naukę w szkole wyższej. Uczelnie stale dostosowują swoją infrastrukturę do
potrzeb tej kategorii studentów. Dotyczy to także procesu dydaktycznego i wprowadzania pomocy naukowych dla studentów z różnymi rodzajami dysfunkcji. Dużym wsparciem dla uczelni w dostosowaniu budynków i programów edukacyjnych jest możliwość
skorzystania ze wsparcia finansowego z PFRON. Usuwanie barier architektonicznych jest
szczególnie trudne i kosztowne, ponieważ wiele szkół wyższych mieści się w zabytkowych
budynkach. Uczelnie realizują też wiele projektów badawczych, edukacyjnych, eksperckich mających na celu szeroko rozumianą integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w szkołach wyższych coraz częściej
traktowane jest jako standardowa praktyka: ze względu na otwartość naszej uczelni to jest
normalny proces (uczelnia, 6). Rosnący udział studentów z dysfunkcjami w społeczności
akademickiej, konieczność dostosowania nie tylko infrastruktury, ale i programów dydaktycznych, zaangażowanie uczelni w projekty diagnozujące sytuację osób niepełnosprawnych wpłynęły na wzrost znaczenia pracowników niepełnosprawnych w społeczności
akademickiej. Szkoły wyższe dostrzegają zalety takich pracowników w komunikacji ze
studentami niepełnosprawnymi, jak i w promowaniu uczelni jako otwartej dla wszystkich.
Ważna rola uczelni to przełamywanie uprzedzeń i stereotypów o osobach niepełnosprawnych w społeczności lokalnej i u pracodawców. Uczelnie jako pracodawcy dla osób niepełnosprawnych to: dobrze postrzegane miejsce pracy (uczelnia, 18).
Urzędy samorządowe. Instytucje publiczne nie mogą korzystać z dofinansowania
wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z PFRON, nawet jeśli osiągają wskaźnik
zatrudnienia 6% pracowników z dysfunkcjami. Mogą natomiast uzyskać wsparcie finansowe zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników z urzędów pracy, a także pozyskiwać fundusze na dostosowania stanowisk pracy i infrastruktury. Instytucje samorządowe
147
148
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Szkoły wyższe i ich finanse w 1998 r., GUS, Warszawa 1999.
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biorą też udział w programach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych. Rozwijane są różne inicjatywy w ramach ekonomii społecznej, współpracy sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi mające na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób niepełnosprawnych. Te urzędy,
które zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, sięgają po różne, dostępne im formy
wsparcia i są z tego dumne: satysfakcja, że zostaliśmy docenieni, mały urząd, małe miasto,
nie mamy dużych możliwości, udało nam się przełamać bariery i pokazujemy, że można pracować wspólnie i odnosić sukcesy (urząd, 16).
Powodem, dla którego urzędy samorządowe zaczęły zwracać większą uwagę na
zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników jest troska o jakość świadczonych usług.
Osoby niepełnosprawne często są klientami instytucji samorządowych: ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie. Urzędy samorządowe zabiegając o podnoszenie jakości pracy musiały dostosować infrastrukturę i odpowiednio przygotować kadry do obsługi klientów z różnymi rodzajami dysfunkcji. Osoby
niepełnosprawne stały się poszukiwanymi pracownikami ze względu na swoje kompetencje. Uzasadniano to stwierdzeniem, że osoby które same doświadczyły niepełnosprawności lepiej będą rozumiały problemy tych osób i trafniej udzielą im wsparcia.
Nie bez znaczenia w polityce zatrudnienia urzędów samorządowych stał się problem
własnych pracowników, którzy w wyniku choroby lub wypadku w trakcie zatrudnienia
stali się osobami niepełnosprawnymi. To skłoniło instytucje lokalne do współpracy i poszukiwania funduszy na przystosowanie budynków i stanowisk pracy dla niepełnosprawnych pracowników. Dbałość o jakość usług, lepszą obsługę klientów i troska o własnych
pracowników przełożyły się na większą otwartość urzędów samorządowych na pracowników niepełnosprawnych i dostrzeżenie ich kompetencji. Zatrudnianie niepełnosprawnych w urzędach lokalnych, troszczących się o pracowników i jakość usług, to: oczywistość
(…) to, że ktoś jest niepełno czy pełnosprawny to rzecz drugorzędna. My chcemy budować
wizerunek kompetencji urzędników (urząd, 14).
Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Niewiele
organizacji pozarządowych w Polsce posiada status pracodawcy. Nie mniej są już takie, które zatrudniają powyżej 25 pracowników (wymóg doboru do badań), w tym osoby niepełnosprawne i świadczą różnego typu usługi m.in. na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami: szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe. Organizacje pozarządowe na
ogół nie mają długich doświadczeń w zatrudnianiu pracowników, dopiero się tego „uczą”,
ale ich przedstawiciele uważają, że przez to, że reprezentują środowisko osób niepełnosprawnych są bardziej„wiarygodni dla środowiska na rzecz którego pracują” i innych pracodawców (organizacja pozarządowa, 3). W swojej działalności jak podkreślają, kierują się nie
chęcią zysku a „dobrem społecznym”, troską o „godność osoby niepełnosprawnej” (organizacja pozarządowa, 22). Wartości te są kluczowe i wpisane w misję, filozofię stowarzyszenia
czy fundacji i przekładają się na preferowanie takich osób w zatrudnieniu: to wynika z naszej
misji, w miarę wszechstronnie wspieramy te osoby [niepełnosprawne], bo jak tworzyliśmy stowarzyszenie to tworzyliśmy stanowiska (organizacja pozarządowa, 20).
Organizacje pozarządowe poza preferowaniem w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, często ze środowiska osób na rzecz którego działają (niewidomych, niesłyszących,
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z niepełnosprawnością ruchu, intelektualną) starają się też pełnić funkcje rzecznicze
w otoczeniu lokalnym. Angażują się w różnego typu inicjatywy i programy rozwijające
usługi na rzecz osób niepełnosprawnych i podnoszące świadomość mieszkańców. Działalność ta odbywa się we współpracy z lokalnym samorządem, jego urzędami, ale także
innymi podmiotami lokalnymi, w tym z pracodawcami. O swojej działalności informują
lokalną społeczność, postulując jednocześnie znacznie większą rolę jaką powinien pełnić
trzeci sektor w przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych: organizacje pozarządowe powinny się wspierać, mając na względzie reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, powinny wspierać pracodawców przez
kampanie informacyjne, promowanie dobrych praktyk, zachęcanie osób niepełnosprawnych
(organizacja pozarządowa, 3).
Duże przedsiębiorstwa149. Budowanie polityki personalnej opartej na zasadach różnorodności, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego biznesu to hasła do których
często odwołują się duże przedsiębiorstwa otwarte na niepełnosprawnych pracowników.
Są wśród nich firmy z kapitałem zagranicznym, korzystające z doświadczeń oddziałów
międzynarodowych, ale i przedsiębiorstwa wyłącznie polskie. Łączy je troska o wizerunek
organizacji i o własnych pracowników. Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników w swoich strategiach personalnych kładą nacisk na przestrzeganie zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz wdrażają je w praktyce.
Dla przedsiębiorstw jedną z istotnych barier ograniczających zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników jest proces rekrutacji, czyli pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Badania potwierdzają niską jakość wsparcia w procedurach
rekrutacji i selekcji osób niepełnosprawnych świadczoną przez publiczne służby zatrudnienia150. Przedsiębiorstwa szukają różnych rozwiązań usprawniających proces rekrutacji
np. zakładają fundacje, współpracują z prywatnymi agencjami zatrudnienia lub organizacjami pozarządowymi. Organizacje te wspierają firmy w pozyskiwaniu niepełnosprawnych
pracowników, a niekiedy także i w utrzymaniu ich w zatrudnieniu. Duże przedsiębiorstwa
muszą podejmować różnorodne inicjatywy w pozyskaniu pracowników: współpracujemy
z agencją PION – to jest platforma zrzeszająca zakłady pracy chronionej, które zatrudniają
osoby niepełnosprawne. To jest tak pół na pół, zewnętrznego i wewnętrznego zatrudnienia,
z nimi w tym zakresie współpracujemy. Także przez urzędy pracy i przez stowarzyszenia. Dodatkowym elementem jest wystawianie swojego stanowiska pracy na targach dla osób niepełnosprawnych (przedsiębiorstwo, 2).
Z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników powiązana jest kultura organizacyjna firm. Przedsiębiorstwa otwarte na pracowników z dysfunkcjami wyraźnie podkreślają
oparcie swoich strategii personalnych na takich wartościach jak: równość, tolerancja, otwartość. Opracowują różne kodeksy etyczne, antymobbingowe i procedury personalne oparte
na tych wartościach, a także wprowadzają monitoring polityki różnorodności. Komunikują
o tym swoim pracownikom, ale często także klientom i kontrahentom. Firmy będące oddziałami zachodnich korporacji często wykorzystują doświadczenia i praktyki organizacyjne
pozyskane od firm zagranicznych, mających już dobrze wdrożone rozwiązania.
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Wizerunek organizacji otwartej na osoby niepełnosprawne, ale i innych pracowników
z mniejszymi szansami na rynku pracy wpisywany jest w strategię biznesową organizacji,
to jest: budowanie wizerunku dobrego, odpowiedzialnego społecznie pracodawcy (przedsiębiorstwo, 1). Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników uznawane jest za wartość
dodaną, która przełoży się na lepsze społeczne funkcjonowanie organizacji i jej postrzeganie w otoczeniu zewnętrznym.
Małe i średnie przedsiębiorstwa151. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25
pracowników zobowiązane są do wpłat na PFRON, o ile wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Dla mniejszych zakładów pracy decyzja o zatrudnianiu bądź niezatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników często jest motywowana
kalkulacją ekonomiczną: pracodawca patrzy na wielkość dofinansowania (przedsiębiorstwo, 8); żeby pracodawca miał jakiś bodziec i zachętę, żeby niejako jemu się to opłacało
(przedsiębiorstwo, 21). Pracowników niepełnosprawnych zatrudniają firmy z wybranych
branż produkcyjnych, usługowych, na ogół te które stosunkowo łatwo mogą pozyskać
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i mają dla nich przygotowane stanowiska pracy. Należą do nich np. firmy świadczące usługi rehabilitacyjne lub produkujące
sprzęt rehabilitacyjny, firmy z branży gastronomicznej, krawieckiej, informatycznej. Dużym wsparciem dla tych firm jest możliwość współpracy ze szkołami i organizacja staży dla uczniów z dysfunkcjami, współpraca z zakładami aktywności zawodowej, które
przygotowują osoby niepełnosprawne do wejścia na otwarty rynek pracy, a także stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych. Jest
to często trafny sposób rekrutacji pracowników. Ważne jest także pozyskanie akceptacji
społeczności lokalnej: to, że mieszkańcy wiedzą, że osoby niepełnosprawne są tu zatrudniane to tym bardziej nas wspierają. Jeżeli mogą wybrać to przychodzą do nas. Ale nie wspierają
nas dlatego, że są osoby niepełnosprawne, tylko dlatego, że my dobrze gotujemy (przedsiębiorstwo, 13).
Jednym z powodów zatrudniania niepełnosprawnych pracowników jest posiadanie
w przeszłości statusu zakładu pracy chronionej. Firmy funkcjonujące wcześniej na chronionym rynku pracy, wykorzystują swoje doświadczenia także na otwartym rynku pracy.
Posiadają wiedzę w zakresie wykorzystania kompetencji i zarządzania niepełnosprawnymi pracownikami, jak i umiejętność korzystania z różnych form wsparcia.
Innym typem przedsiębiorstw są firmy nastawione na usługi dla osób niepełnosprawnych. Są to np. firmy rehabilitacyjne, produkujące sprzęt dla osób z określonymi rodzajami dysfunkcji, świadczące usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla
niepełnosprawnych. Cechą tych firm jest poszukiwanie niepełnosprawnych pracowników,
często z określonym rodzajem dysfunkcji, np. z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu
i tworzenie dla nich dostosowanych miejsc pracy.
Należy jednak podkreślić, że małe i średnie przedsiębiorstwa na ogół unikają zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i wolą płacić „kary” na PFRON. Często wymienianymi przeszkodami są zbyt duże obciążenia finansowe i kadrowe. Mając na ogół
niewielkie działy personalne firmy nie są przygotowane do obsługi dokumentacji PFRON
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wymaganej przy korzystaniu z różnych form dofinansowań i wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Problemem dla tych firm są procedury rekrutacji związane z brakiem odpowiednio przygotowanej kadry do kontaktu z osobami z różnymi
rodzajami dysfunkcji, a także brak środków finansowych na dostosowanie infrastruktury
i stanowisk pracy. Przedsiębiorstwom brakuje też informacji o możliwościach uzyskania
wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników z PFRON i instytucji lokalnych
oraz wiedzy o zarządzaniu niepełnosprawnymi pracownikami w miejscu pracy. Kalkulacja
ekonomiczna, niekorzystna dla zatrudniania osób z dysfunkcjami, której towarzyszą brak
wiedzy, uprzedzenia i stereotypy o niepełnosprawnych pracownikach przekładają się na
unikanie ich zatrudniania152.

Doświadczenia i praktyki – co warto upowszechniać
W ankiecie skierowanej do pracodawców zamieszczone zostało pytanie otwarte o doświadczenia i praktyki związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników, które
warto upowszechniać. Jego celem, było poznanie tych aspektów związanych z zatrudnianiem pracowników z dysfunkcjami, na które przede wszystkim zwracają uwagę pracodawcy,
praktyk z których są dumni i uważają, że mogą stanowić wzorzec dla innych pracodawców.
Zdecydowanie najczęściej wymieniano wdrożenie polityki równych szans i równego
traktowania wszystkich pracowników. Znormalizowanie zatrudnienia niepełnosprawnych
łączono ze zmianą postaw pracowników i kadry kierowniczej, co we wszystkich organizacjach poprzedzone było podjęciem wielu działań szkoleniowych i dostosowawczych.
Uwrażliwienie pracowników i zmiana ich świadomości były warunkiem koniecznym do
otwarcia się organizacji na osoby niepełnosprawne i akceptacji ich obecności w miejscu
pracy. Zmiana mentalności pracowników i fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych pociągały za sobą przełamywanie negatywnych stereotypów o osobach niepełnosprawnych
jako pracownikach mało wydajnych i roszczeniowych. Pracodawcy wymieniali liczne zalety swoich pracowników: lojalność, zdyscyplinowanie, kompetencje. Podkreślali, że ich
praca i obecność w organizacji, nie tylko przekładają się na efektywność ekonomiczną,
ale także na lepszą atmosferę w pracy, uwrażliwienie na problemy innych osób, wizerunek
organizacji w otoczeniu lokalnym.
Wdrożenie równościowych procedur personalnych i kultury organizacyjnej otwartej
na osoby niepełnosprawne było możliwe dzięki podjęciu wielu inicjatyw szkoleniowych
i dostosowawczych. Organizacje korzystały ze standardowego wsparcia oferowanego
przez PFRON, ale wskazywały także na innowacyjne działania. Podejmowały współpracę międzysektorową przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi i samorządami
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń, programów wsparcia
z udziałem trenera pracy czy asystenta osoby niepełnosprawnej. Innowacyjne podejście
do problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozwalało na wyjście poza rutynowe
schematy, otwarcie się na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i uzyskanie dodatkowej wiedzy i wsparcia.
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Ważnym aspektem dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którym
chcieli się dzielić pracodawcy z innymi, jest fakt wykorzystywania ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, nie tylko na stanowiskach pracowników fizycznych, ale także
umysłowych i kierowniczych. To ważna zmiana dotycząca wyobrażeń o pracy i karierach zawodowych osób niepełnosprawnych polegająca na dostrzeżeniu ich kompetencji zawodowych i ocenianiu pracowników z uwagi na ich przydatność zawodową a nie
niepełnosprawność. Zjawisko to ma szersze uwarunkowania społeczne, związane z edukacją osób niepełnosprawnych i ich przygotowaniem do pełnienia ról zawodowych,
a także dostępnością usług rehabilitacji medycznej i aktywizacji zawodowej. Wybrane
do badań firmy i instytucje, które zwracały uwagę na ten aspekt zatrudnienia starały się
nie tylko utrzymywać, ale także zwiększać potencjał zawodowy swoich niepełnosprawnych pracowników.
Podsumowując opinie pracodawców, dotyczące dobrych praktyk, z których są dumni i którymi chcieliby się dzielić z innymi pracodawcami, należy podkreślić, że łączy je
przede wszystkim niestandardowość i zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych.
Wdrażane procedury czy praktyki są przedstawiane jako nowe, inne niż powszechnie
przyjęte, a pracodawcy opisując swoje organizacje określają je jako wyróżnione czy inne.
To co powinno być standardem czyli polityka równych szans i równego traktowania w stosunku do osób niepełnosprawnych, jak wynika z wypowiedzi pracodawców, jest jeszcze
postrzegana jako coś wyjątkowego, nietypowego, słabo zinstytucjonalizowanego w powszechnym odbiorze społecznym.

5. Nie tylko instrumenty ekonomiczne
Wielu badaczy, ekspertów i polityków szuka odpowiedzi na pytanie: jak skłonić pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Przedstawione wyniki badań
i przykłady udanych praktyk, dowodzą, że nie ma jednej recepty. Uwarunkowania zmian
są wypadkową czynników wewnętrznych organizacji, jak i jej otoczenia zewnętrznego.
Sukces jest możliwy gdy w organizacji dostrzegane są korzyści z faktu zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. W wielu badaniach i analizach najczęściej wymieniane jest
wsparcie finansowe (i fiskalne) i zapewne jest ono ważne dla większości pracodawców,
traktowane jako rekompensata z tytułu mniejszej wydajności pracowników z dysfunkcjami, konieczności dostosowania stanowisk pracy i infrastruktury. Jednak rekompensaty
ekonomiczne, na co wskazują wyniki referowanego projektu, mają ograniczony wpływ,
mogą też prowadzić do instrumentalnego traktowania pracowników niepełnosprawnych.
Uwarunkowania zmian zależą od specyfiki organizacji: jej wielkości, rodzaju działalności,
branży, cech rynku pracy, a także wiedzy i postaw pracodawców, misji i kultury organizacyjnej, polityki personalnej153.
Wywiady z pracodawcami i analiza uwarunkowań dobrych praktyk w zatrudnianiu
niepełnosprawnych pracowników dowodzą, że ważnym czynnikiem tego procesu jest
153

Por. także: B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych…, dz. cyt.

93

wzrost świadomości i zmiana postaw pracodawców. Dostrzeżenie przez pracodawców
tak zwanej wartości dodanej wynikającej z zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, m.in. korzyści społecznych (lepszego klimatu, większego zaangażowania, lojalności
i tolerancji w miejscu pracy), organizacyjnych (łatwości pozyskania takich pracowników,
wykorzystania ich kompetencji w kontaktach z klientami organizacji) czy zmian wizerunkowych (przyjaznego urzędu, otwartej uczelni, społecznie odpowiedzialnego biznesu).
W analizowanych firmach i instytucjach budowanie wizerunku organizacji otwartej i przyjaznej dla niepełnosprawnych, promowanie rozwiązań przeciwdziałających wszelkim rodzajom dyskryminacji w środowisku pracy i komunikowanie tego pracownikom składało
się na sukces organizacyjny, choć nie zawsze było wykorzystywane jako element promocji
na zewnątrz. Jednocześnie w firmach i instytucjach, które odniosły sukces w zatrudnianiu
niepełnosprawnych pracowników istnieje silnie podzielane przekonanie, że mogą stać się
przykładem dla innych organizacji i są dowodem na to, że instrumenty ekonomiczne nie
muszą być decydujące w motywowaniu pracodawców.
Upowszechnianie dobrych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników
można analizować z punktu widzenia osiągania celów określonych w Europejskiej strategii
w sprawie niepełnosprawności 2010–2020 i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach
osób niepełnosprawnych. Podnoszenie świadomości i zmiana postaw są ważnymi instrumentami budowania polityki włączającej osoby niepełnosprawne w główny nurt życia
społecznego i gospodarczego, dzięki zwiększaniu ich możliwości i uczestnictwie w życiu
społecznym na równych zasadach. Jest to zgodne z wprowadzanymi w ostatnich latach
rozwiązaniami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w UE. Zmierzają one w kierunku obniżenia wysokości wsparcia finansowego kierowanego do pracodawców i skutecznej ochrony praw obywatelskich, w tym prawa do pracy.
Polityka wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nastawiona na oczekiwania i korzyści dla pracodawców może wywoływać kontrowersję. Oparcie jej na założeniu,
że to pracodawcy tworzą miejsca pracy i przede wszystkim należy uwzględniać ich opinie i oczekiwania może prowadzić do przedmiotowego traktowania niepełnosprawnych
pracowników, stanowiących źródło dodatkowego dochodu czy innych korzyści dla firm
i instytucji. Rekompensaty dla pracodawcy z tytułu mniejszej wydajności pracy niepełnosprawnego pracownika, konieczności dostosowania stanowiska pracy, czy infrastruktury
firmy i instytucji, nie powinny przekraczać poniesionych kosztów i stanowić dodatkowego
źródła dochodu. W literaturze opisane jest zjawisko tzw. biznesu związanego z zarabianiem na niepełnosprawnych pracownikach154. Ma to miejsce, kiedy dopłaty z tytułu ich
zatrudniana stają się nieuprawnionym, dodatkowym dochodem firmy. Nadmierna orientacja polityki społecznej na pracodawców, jak dowodzi Marek Rymsza, w reformowanych
europejskich państwach dobrobytu stanowi obecnie podstawowe wyzwanie i dylemat.
Reformy europejskich welfare states zmierzają w kierunku zmiany adresatów wsparcia155.
Następuje przesunięcie bezpośredniego wsparcia wcześniej kierowanego do pracowników i obywateli do wsparcia kierowanego do pracodawców. W najnowszych podejściach
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aktywizujących w polityce społecznej zwraca się przede wszystkim uwagę na perspektywę pracodawców tworzących miejsca pracy i zatrudnienie, a współczesne „welfare state
staje się państwem dobrobytu zorientowanym na pracodawcę”156. Interesy pracodawców
zaczynają dominować nad interesami pracowników i obywateli, co może w przyszłości
zakłócić wypracowanie optymalnych rozwiązań w sferze pracy.
Polityka kompensacji i kontyngentów zatrudnienia jest we współczesnych społeczeństwach nie do uniknięcia. Jak podkreślają George D. Chryssides i John H. Kaler tylko„w świecie
wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji polityka działania kompensującego i ustalania kontyngentów nie byłaby potrzebna, gdyż pracodawcy braliby pod uwagę tylko czynniki mające istotne znaczenie. W niedoskonałym świecie miejsc pracy taka polityka może być jednak potrzebna jako odskocznia do eliminacji uprzedzeń oraz do zapewnienia większej równości dla grup
mniejszościowych”157. Znalezienie równowagi między rekompensatami dla pracodawców,
a prawami osób niepełnosprawnych w modelu państwa opiekuńczego opartego na prawach
obywatelskich, jest jeszcze w Polsce wyzwaniem. Widać już jednak pozytywne zmiany, czego
dowodzą wyniki prezentowanych badań pracodawców i zawarte w drugiej części książki studia przypadków dobrych praktyk w organizacjach.
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Rozdział IV
Magdalena Arczewska, Ewa Giermanowska, Mariola Racław

Pracodawcy i nowy model polityki
społecznej wobec aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych
1. Założenia polityki społecznej a aktywność zawodowa
osób niepełnosprawnych
We współczesnych społeczeństwach praca zarobkowa jest ważnym wyznacznikiem
pozycji społecznej i uczestnictwa w strukturach społecznych. Osoby pozostające na marginesie rynku pracy są dyskryminowane w sferze ekonomicznej, politycznej i społecznej.
Najbardziej dotkliwym skutkiem wykluczenia osób niepełnosprawnych z rynku pracy
jest ich ubóstwo158. Stąd badania nad ubóstwem pozostają w bliskim związku z polityką
na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ruth Lister, proponując nowe
założenia dla polityki walki z biedą, stwierdziła, że: „Badania nad ubóstwem to jeden
z możliwych sposobów oddziaływania na politykę społeczną, choć naiwnością byłoby
zakładanie, iż wyniki badań są zawsze przekładane na politykę społeczną. (…) W ramach
szerszego kontekstu politycznego, reakcje polityki społecznej są kształtowane przez konceptualizację, definicję oraz pomiary biedy, a także przez implicytne wyjaśnienia z nimi
związane”159. Podobnie rzecz się ma z polityką na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Badania w tym obszarze mogą przyczynić się do poprawy istniejącego
stanu rzeczy przez wprowadzenie rozwiązań, które są bliższe praktykom społecznym, ale
tak być musi. Kontekst polityczny (związany procesami decyzyjnymi i dystrybucją władzy) oraz społeczny (świadomości otoczenia społecznego) mogą okazać się silniejsze niż
konieczność dostrzegania racjonalizacji działań. Tymczasem badani mogą wnieść duży
potencjał innowacyjnych pomysłów i zapewnić większą odpowiedniość rozwiązań do
warunków, w których funkcjonują. Istotne, aby poszczególni aktorzy współuczestniczący
w wykonywaniu zadań społecznych (którzy mają określone obowiązki i prawa socjalne)
mogli zostać wysłuchani. W prezentowanym badaniu oddano głos pracodawcom. Jest to
jedna ze stron stosunków na rynku pracy. Równie istotna jest perspektywa drugiego aktora – pracobiorcy czy kandydata na pracownika.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę, dla której wejście na rynek pracy może być
i jest szczególnie trudne. Potwierdzają to zarówno wyniki badań międzynarodowych, jak
158
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i krajowych. Dzieje się tak, mimo że prawo do pracy i równego traktowania osób niepełnosprawnych w ramach stosunku pracy jest normą programową, zapisaną w wielu dokumentach międzynarodowych i prawie polskim160. Praca – oprócz zakorzenienia
społecznego – przynosi dochód, który potrzebny jest nie tylko na zaspokojenie potrzeb
ogólnoludzkich, ale i tych powstałych na tle deficytu sprawności. Ten fakt podkreśla
m.in. Amartya Sen, wskazując, że„… te same realne dochody mogą dawać nam odmienne korzyści (oznaczać nie te same stopnie pomyślności, wolności itd.)” w zależności od
„przypadkowych czynników, mających naturę i osobistą, i społeczną. (…) Na przykład,
choremu potrzebne są na walkę z dolegliwością środki, których potrzeby w tym sensie
i w tym stopniu nie doświadcza osoba zdrowa. Kaleka potrzebuje protezy, starzec pomocy i opieki, kobieta ciężarna większej ilości pożywienia itd. »Rekompensaty« będą
się zmieniać w zależności od upośledzenia, a w pewnych wypadach nawet dochody nie
będą mogły ich zrównoważyć”161.
Wyższe wydatki ponoszone przez osoby niepełnosprawne stanowią tylko jeden
z komponentów ich sytuacji życiowej. Otrzymują oni zazwyczaj niższe dochody z pracy.
Lister przytacza wyniki badań z Wielkiej Brytanii, które mogłyby również dotyczyć Polski:
„Inwalidzi o wiele częściej są bez pracy, a jeśli ją znajdą, istnieje w ich przypadku większe niż w przypadku osób pełnosprawnych prawdopodobieństwo, że znowu ją stracą. Ich
średnie zarobki na godzinę są zazwyczaj niższe od analogicznych zarobków osób w pełni
sprawnych”162. Zatem „Gorsza pozycja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest zarówno funkcją czynników, które dzielą one z innymi, zwłaszcza chodzi tu o klasę społeczną czy brak kwalifikacji, jak i specyficznych czynników związanych z samą niepełnosprawnością”163.
Indywidualna sytuacja danej osoby będzie zatem wyznaczała – używając terminologii Sena – styl życia, jaki dana osoba prowadzi. Należy przy tym odróżnić, co rzeczywiście dana osoba jest w stanie robić lub kim jest w stanie być (u Sena funkcjonowanie)
od możliwości realizacji takiego stylu życia, jaki się pragnie wieść, czyli dostępnego jej
zakresu wyborów – co może ona robić, kim może być. W rozumieniu Sena poszerzanie
dostępnego ludziom w danym miejscu i czasie zakresu wyborów jest kluczowe dla społecznego rozwoju. W tym ujęciu rola człowieka „jako instrumentu zmian” wykracza poza
„ekonomiczną produktywność”, do której ogranicza się perspektywa kapitału ludzkiego;
„wiąże się bowiem ze zmianami politycznymi i społecznymi”164. Oznacza to, że zwiększając
zakres możliwych wyborów (możliwości) jednostki, osiągamy rozwój społeczny przez:
„– ich bezpośrednie znaczenie dla ludzkiej pomyślności,
– pośrednią rolę w urzeczywistnianiu przemian społecznych,
– pośredni wpływ na produkcję gospodarczą”165.

160
161
162
163
164
165

Por. opracowanie Magdaleny Arczewskiej w niniejszej publikacji.
A. Sen, Rozwój i wolność, przeł. J. Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 86.
R. Lister, Bieda…, dz. cyt. s. 85.
Tamże, s. 86.
A. Sen, Rozwój i wolność…, dz. cyt. s. 313.
Tamże.

97

Otwarcie rynku pracy dla osób niepełnosprawnych można zinterpretować jako
zwiększanie wolności jednostek (umożliwienie im realizacji wybranego planu życiowego),
oraz dynamizowanie społecznego rozwoju. Należy wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych. Dla tej grupy praca jest wartością niezwykle cenioną, dającą nie tylko (pełną
lub częściową) samodzielność ekonomiczną, ale i poczucie społecznej użyteczności. Potwierdzają to m.in. wyniki badań niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, dla
których praca była jedną ze strategii podtrzymywania społecznego szacunku i szacunku
do samego siebie166. Były to osoby aktywne, zdeterminowane w szukaniu zatrudnienia, innowacyjne, twórczo adaptujące świat do własnych potrzeb, zahartowane w walce z przeciwnościami losu. Ich potencjał mógł być z pożytkiem wykorzystany w miejscu pracy,
w społeczności lokalnej oraz w budowaniu dobra wspólnego.
Postulat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odpowiada również nowemu „modelowi” polityki społecznej, tzw. aktywnej polityki społecznej (APS)167, zorientowanej na rynek pracy i wzmacnianie możliwości zatrudnieniowych poszczególnych
osób i grup społecznych (w tym tzw. grup słabszych). Aktywna polityka społeczna nastawiona jest na działania publiczne motywujące jednostki do wejścia i utrzymania się na
rynku pracy przez rozwój instrumentów zwiększających zdolność zatrudnieniową osób
i obniżanie demotywacyjnej funkcji świadczeń osłonowych (stosowanie tzw. wsparcia
warunkowego). W stosunku do grup, charakteryzujących się mniejszą zdolnością zatrudnieniową, stosuje się działania wspierające, tworząc chroniony rynek pracy lub stosując je
na rynku otwartym. Jednocześnie w nowym modelu polityki społecznej dąży się do włączenia w działania podmioty ze wszystkich sektorów, tj. z sektora publicznego, komercyjnego, pozarządowego i tzw. nieformalnego (niesformalizowane działania społeczeństwa
obywatelskiego, w tym rodzin), tworząc tzw. wielosektorową gospodarkę dobrobytu168.
Postrzega się przy tym rezultaty działań z zakresu polityki społecznej przez pryzmat inwestycji społecznych, wnoszących wkład w rozwój i modernizację gospodarki.
Rynek w coraz większym zakresie współuczestniczy w polityce społecznej jako wykonawca zadań społecznych (np. na drodze coraz powszechniejszego kontraktowania
usług ze środków publicznych). Podmioty rynkowe, tj. przedsiębiorcy, zyskują też status
„świadczeniobiorców” polityki społecznej. Marek Rymsza stwierdza, że:„W podejściu akty166
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APS jako koncepcja rozwija się w Europie od lat 90. XX w. i polega m.in. na przekształceniu państwa opiekuńczego „w państwo zdecentralizowane i pomocnicze, stymulujące rozwój przedsiębiorczości społecznej
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wizującym to pracodawcy (i quasi-pracodawcy) są bezpośrednimi beneficjentami wsparcia publicznego, a osoby słabsze jedynie beneficjentami pośrednimi. Państwo zapewnić
ma nie bezpieczeństwo socjalne – jak tradycyjne welfare state – ale dostęp do pracy (która
takie bezpieczeństwo zagwarantuje)”169. Zatem:„Podstawowego znaczenia nabiera tu praca. Może ona być nawet nieefektywna ekonomicznie i może być subsydiowana, ale musi
być społecznie użyteczna. Nie chodzi o leseferystyczne »nic za darmo«, ale o społeczną
inkluzję, niemożliwą bez partycypacji w społecznej wymianie dóbr i usług, która w znacznej mierze odbywa się na rynku. W koncepcji aktywnej polityki społecznej nie chodzi o to,
aby obniżyć poziom bezpieczeństwa socjalnego, chodzi o to, aby zwiększyć dostęp do
pracy”170.
Następuje zmiana polityki wobec osób niepełnosprawnych. Odstępuje się od modelu
medycznego, traktującego osoby niepełnosprawne jako przedmiot oddziaływań instytucji
na rzecz podejścia społecznego, uznającego ich prawa i obowiązki na równych z innymi zasadach. Proponowany nowy model polityki społecznej, opartej na prawach obywatelskich
kontrastuje z poprzednim, w którym indeksowano potrzeby (społeczne) i wskazywano
drogi ich zaspokojenia. Potrzeby orientują działania na konsumpcję, prawa przypominają
o wartościach ogólnoludzkich, tj. o godności, sprawiedliwości, wolności, które powinny być
dostępne dla wszystkich. Prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym to m.in. prawo do zatrudnienia i partycypacji w stosunkach pracy. W Polsce nadal jest
to prawo nie w pełni realizowane a ograniczenia w aktywizacji zawodowej tkwią zarówno
w systemie, jak i po stronie osób niepełnosprawnych oraz pracodawców.

2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na tle
Unii Europejskiej
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych według
kryterium prawnego
Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najniższym udziale w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych. Wprawdzie trudno uzyskać obiektywne dane porównawcze – ze
względu na różne kryteria uznania osoby za niepełnosprawną oraz przyjmowane definicje
aktywności zawodowej, czyli kogo uznać za osobę pracującą (m.in. sporne są granice między rehabilitacją i kształceniem zawodowym a zatrudnieniem), to jednak takie szacunki są
niezbędne dla oceny sytuacji w różnych krajach i efektywności podejmowanych działań171.
Jednym z podstawowych źródeł informacji o sytuacji osób niepełnosprawnych na
rynku pracy w Polsce są Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowane
przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 r. Według szacunków GUS w IV kwartale 2012 r.
udział ludności nieaktywnej zawodowo, mającej prawne orzeczenie o niepełnosprawno169
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ści, w wieku produkcyjnym przekraczał 70%, a pracę zawodową wykonywała zaledwie
co czwarta osoba niepełnosprawna172. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:
• ludność w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) – 1930. tys. – 100%, w tym:
– pracujący – 448 tys. – 23,2%,
– bezrobotni – 93 tys. – 4,8%,
– bierni (lub nieaktywni) zawodowo – 1389 tys. – 72,0%173.
W grupie ludności pracującej w wieku produkcyjnym, w pełnym wymiarze czasu pracy
pracowało 340 tys. osób, w niepełnym 108 tys. osób. Najwyższe wskaźniki zatrudnienia dotyczyły osób z przedziału wieku 25–34 lata (29,9%) i 35–44 lata (29,7%) oraz osób z wyższym
wykształceniem (45% – 2011 r.) i lekkim stopniem niepełnosprawności (30,4% – 2011 r.).
Tabela 1: Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych według wieku, IV kwartał 2012 r.
Wiek w latach

Wskaźnik zatrudnienia (w %)

16–24

13,0

25–34

29,9

35–44

29,7

45–54

26,7

55–64

16,5

65 lat i więcej

2,8

Wiek produkcyjny

23,2

Wiek poprodukcyjny

3,1

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012, GUS, Warszawa 2013, tabela 5.3, s. 252.

Aktywność zawodową osób niepełnosprawnych różnicuje poziom wykształcenia
i stopień niepełnosprawności. W 2011 r. spośród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracowało:
• 45% osób z wyższym poziomem wykształcenia,
• 31,3% osób z wykształceniem co najmniej średnim,
• 21,8% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym,
• 11,5% osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym174.
Natomiast zróżnicowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2011 r. według stopnia niepełnosprawności przedstawia poniżej zamieszczone
zestawienie. Pracowało:
• 30,4% osób mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• 22,2% osób mających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• 8,1% osób mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności175.
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Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012, GUS, Warszawa 2013, tabela 5.3, s. 252 – ludność w wieku produkcyjnym 18-59/64 lata. Dane dotyczą tylko osób mających prawne orzeczenie o niepełnosprawności.
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Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych według
kryterium biologicznego
W badaniach dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wykorzystywane są także definicje oparte na subiektywnych odczuciach badanych, odwołujące się do kryterium biologicznego176. Niepełnosprawność według kryterium biologicznego zakłada, że do osób niepełnosprawnych można zaliczyć nie tylko osoby z orzeczoną
prawnie niepełnosprawnością, ale i takie, które cierpią z powodu różnego rodzaju problemów zdrowotnych: „których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo
utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności
zdolności do wykonywania pracy zawodowej”177.
W Europejskim Ankietowym Badaniu Zdrowia (EHIS 2009) oraz w Europejskim Badaniu Warunków Życia (EU SILC 2010) przyjęto jednolite definicje niepełnosprawności dla
wszystkich krajów UE, oparte na kryterium biologicznym. Na podstawie tak zebranych
danych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oszacowało wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 2009–2010. Dla osób wieku 16–
64 lata był on na poziomie 36–38%. Wskaźnik zatrudnienia obliczony dla 27 państw UE
w 2010 r. według badania EU SILC wynosił 46,1% (Tabela 2).
Tabela 2: Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych według kryterium biologicznego na
podstawie wyników badań EHIS 2009 i EU SILC 2010
Osoby niepełnosprawne biologicznie w wieku 16–64 lata
Współczynnik
aktywności
zawodowej
(%)

Wskaźnik
zatrudnienia
(%)

Stopa
bezrobocia
(%)

PL

45,1

37,9

16,0

PL

42,7

35,7

16,5

UE-27

54,7

46,1

15,7

Badania

Europejskie Ankietowe Badanie
Zdrowia (EHIS 2009)
Europejskie Badanie Warunków
Życia (EU SILC 2010)

Źródło: S. Piechota, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce – potrzeby, bariery, możliwości, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek
pracy wobec zmian demograficznych, „Zeszyty Demograficzne”, nr 1, 2013, Instytut Obywatelski, s. 108.

Definicją niepełnosprawności według kryterium biologicznego posłużono się także
w kolejnych badaniach GUS zrealizowanych w II kwartale 2011 r. Badaniami objęto osoby
w wieku 15–64 lata, cierpiące na długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub choroby, które
w subiektywnym odczuciu badanych utrudniały ich codzienne funkcjonowanie178. Takich
osób w wymienionym okresie było 5,7 mln. Niemal połowa osób biologicznie niepełnosprawnych to osoby starsze z przedziału wieku 55–64 lata, a blisko 60% osób z długotrwałymi problemami zdrowotnymi miała co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe.
176
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Dane BAEL dotyczą osób mających prawne potwierdzenie faktu posiadania niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., GUS, dz. cyt., s. 27.
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Biorąc pod uwagę status na rynku pracy ponad połowa z nich nie pracowała (54% omawianej zbiorowości); bezrobotni stanowili 5%, a odsetek pracujących wyniósł 41%179.
Przedstawione wyniki badań dotyczące niepełnosprawności prawnej i biologicznej
wskazują, że poszerzenie definicji niepełnosprawności o subiektywne kryteria znacząco
zwiększa liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce180. Osoby nieposiadające orzeczenia,
mimo dolegliwych problemów zdrowotnych, nie są jednak objęte szczególnymi uprawnieniami jakie uzyskują osoby niepełnosprawne prawnie na rynku pracy, np. krótszy czas
pracy, prawo do dodatkowej przerwy w pracy czy dłuższego urlopu. Zarówno w wypadku
niepełnosprawności prawnej jak i biologicznej wyższe wykształcenie wpływa pozytywnie
na aktywność zawodową. Należy jednak podkreślić, że poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych mających orzeczenie jest bardzo niski (pracuje zaledwie co czwarta osoba
w wieku produkcyjnym), ale także w wypadku niepełnosprawności według kryterium biologicznego ten poziom jest niższy niż średnia obliczona dla państw UE. Dlatego jednym
z najważniejszych wyzwań stojących przed polityką społeczną w Polsce jest szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego liczba pracujących niepełnosprawnych osób jest tak niska
i jak można tę sytuację zmienić.

3. Niska efektywność zatrudnieniowa polskiego
systemu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
W Polsce aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych odbywa się czterotorowo:
w obszarze polityki zatrudnienia (przez działania urzędów pracy), w obszarze rehabilitacji
zawodowej (system związany z PFRON: WTZ, ZAZ i ZPCh), reintegracji społecznej (zatrudnienie socjalne, ekonomia społeczna) oraz w pomocy społecznej (aktywizacja w ramach
działań jednostek pomocy społecznej, tj. OPS i PCPR). Podkreśla się, że osoby niepełnosprawne są uprzywilejowane w stosunku do innych grup słabszych na rynku pracy. Polityka społeczna oferuje im szeroką paletę działań aktywizujących, realizowanych przez
różne podmioty. Mimo to„efekt zatrudnieniowy” tej aktywizacji jest niezadawalający m.in.
ze względu na brak kompleksowości działań, wspierających osoby niepełnosprawne.
Umieszczenie zadań w różnych segmentach polityki społecznej prowadzi do ich dublowania lub powstania luk w dostarczaniu świadczeń i usług.
Przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy. Nierozwiązanym problemem systemu rehabilitacji, reintegracji i aktywizacji zawodowej jest przygotowane
osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Opracowany w Polsce model rehabilitacji zawodowej i pracy osób niepełnosprawnych zakładał
przechodzenie osoby z dysfunkcjami przez cztery kolejne ogniwa – od rehabilitacji do
179
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W badaniu modułowym dotyczącym osób niepełnosprawnych realizowanym w II kwartale 2011 r. liczba niepełnosprawnych w wieku 15–64 lata według kryterium biologicznego liczyła 5 684 000 osób, w tej zbiorowości osoby niepełnosprawne według kryterium prawnego stanowiły 38%. Osoby niepełnosprawne na rynku
pracy w 2011 r., dz. cyt., s. 30.

zatrudnienia. Kolejne ogniwa tworzyły: warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), zakłady pracy chronionej (ZPCh), które miały stanowić formy przejściowe do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy181. W praktyce ogniwa te funkcjonowały i dalej działają odrębnie nie tworząc spójnego systemu wsparcia
osób niepełnosprawnych. Niska efektywność tak skonstruowanego systemu we wprowadzaniu osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy podważa sens jego dalszego funkcjonowania w tej formie. Ze szczególnie ostrą krytyką spotkała się działalność
zakładów pracy chronionej, które korzystając z wysokich funduszy wsparcia, preferowały w zatrudnieniu osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i nie stanowiły pomostu
do wprowadzania tychże osób na otwarty rynek pracy182. Obostrzone zasady udzielania
pomocy publicznej w UE ograniczyły preferencje dla zakładów pracy chronionej i osób
z lekkim stopniem niepełnosprawności, co spowodowało spadek liczby zakładów pracy
chronionej w ostatnich latach.
Usługi publicznych służb zatrudnienia. Innym problemem utrudniającym osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy jest niska jakość oferowanego wsparcia
ze strony publicznych służb zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne należą do grup ryzyka
na rynku pracy i zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy183 powinny być objęte powszechnymi jak i dodatkowymi usługami oraz wsparciem służb publicznych. Wiele z tych instrumentów i programów jest finansowana dodatkowo z PFRON.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w urzędach pracy napotyka na szereg
problemów. Wynikają one z:
• braku wiedzy i kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia o specyfice danego rodzaju niepełnosprawności i potrzebnym wsparciu,
• uprzedzeń i stereotypów pracowników urzędów w traktowaniu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i kierowaniu ich głównie na chroniony rynek pracy,
• barier architektonicznych i niskiej elastyczności organizacji pracy urzędów,
• ogólnie niskiej jakości pracy publicznych służb zatrudnienia, przy stale utrzymującym się wysokim poziomie bezrobocia184.
W rezultacie osoby niepełnosprawne nie mogą otrzymać profesjonalnej usługi w publicznych urzędach i oferty pracy dostosowanej do ich możliwości i aspiracji. Kierowani
są na „bezużyteczne szkolenia” lub do wykonywania prac zdecydowanie poniżej posiadanych kwalifikacji. Jest to szczególnie dotkliwe dla niepełnosprawnych absolwentów szkół
wyższych kierowanych m.in. do prostych prac fizycznych w zakładach pracy chronionej185.
Profesjonalne usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oferują organizacje
pozarządowe. Ich usługi dostępne są jednak tylko w dużych ośrodkach miejskich. Ponadto, działalność sektora obywatelskiego ogranicza brak rozwiązań prawnych umożliwiają181
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S. Golinowska, Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2004, s. 69-70.
Dz.U. 2004, Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.
E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, ISP,
Warszawa 2007.
E. Giermanowska, A. Kumaniecka-Wiśniewska, M. Racław, E. Zakrzewska-Manterys, Wejście na rynek pracy…,
dz. cyt.

103

cych organizacjom pozarządowym, a także komercyjnym przejęcie usług dla bezrobotnych oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia (zmiany legislacyjne w toku). Na
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce przeznaczane są znaczne środki
z funduszu pracy, funduszy europejskich, funduszu PFRON. Dotychczasowe rozwiązania
sprawiają, że publiczny sektor nie ma wystarczających kompetencji do obsługi osób niepełnosprawnych, z kolei pozarządowy lub komercyjny – nie mają wystarczających uprawnień.
Szkolenia. Kolejnym nierozwiązanym problemem jest edukacja ustawiczna i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Osoby niepełnosprawne w Polsce, z wyjątkiem młodego pokolenia, posiadają bardzo niskie wykształcenie i słabe kompetencje społeczne.
Przed transformacją ustrojową duża część młodzieży niepełnosprawnej trafiała do szkół
specjalnych lub musiała zrezygnować z dalszego kształcenia ze względu na niedostępność placówek edukacyjnych. Skutkowało to zaniżeniem aspiracji edukacyjnych i zawodowych. W rezultacie osoby niepełnosprawne nie podejmowały pracy zawodowej lub wykonywały ją w specjalnie do tego przystosowanych zakładach pracy (np. spółdzielniach
inwalidzkich). Były to na ogół proste prace fizyczne, niewymagające wysokich kwalifikacji
zawodowych.
Po zmianie ustroju rozwinął się w Polsce rynek usług szkoleniowych skierowanych do
osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Znacząca część usług jest nastawiona na zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych niepełnosprawnych uczniów, absolwentów,
bezrobotnych i poszukujących pracy. Usługi szkoleniowe prowadzą podmioty publiczne,
organizacje pozarządowe i komercyjne, często zawiązując ze sobą różnego typu porozumienia. Oferta usług jest tak duża, że podmioty świadczące usługi szkoleniowe muszą między sobą walczyć o klienta (niepełnosprawnego). Dotyczy to zwłaszcza dużych
ośrodków miejskich, np. Warszawy186. Jednak jakość i użyteczność wielu realizowanych
szkoleń jest niska, często niedostosowana do możliwości osób niepełnosprawnych, ponadto brakuje rzetelnej ich ewaluacji. Osoby niepełnosprawne nawet po kilku odbytych
szkoleniach, dalej pozostają poza rynkiem pracy, a udział w nich staje się formą spędzania
wolengo czasu przez niepełnosprawnych a biznesem dla ich organizatorów. Brak współpracy między urzędami pracy (organizatorami szkoleń) a organami orzekającymi o prawie
do renty i instytucją ubezpieczeniową (ZUS) potwierdził raport kontroli NIK dotyczący lat
2010–2012187. Wynika z niego, że osoby chore i poszkodowane mają niewielkie szanse na
połączenie rehabilitacji leczniczej z rehabilitacją zawodową, zwiększającą ich szanse na
rynku pracy.
Wzrost kompetencji zawodowych i społecznych poprzez usługi szkoleniowe jest konieczny zarówno w wypadku młodzieży niepełnosprawnej, jak i osób które stały się niepełnosprawne w dorosłym życiu. Jednak liczba usług szkoleniowych nie przekłada się na
ich jakość i większe szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Eksperci wskazują na
konieczność prowadzenia rzetelnej ewaluacji szkoleń i oceny podmiotów realizujących
szkolenia, a także powiązania rehabilitacji medycznej z usługą przekwalifikowania, nauki
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nowego zawodu – wprowadzenia zintegrowanej usługi rehabilitacyjno-zawodowej refundowanej i kontrolowanej przez instytucję ubezpieczeniową188.
Reintegracja w ramach zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej. Warto
także zwrócić szczególną uwagę na możliwości i perspektywy, jakie stwarza dla zatrudniania osób niepełnosprawnych sektor organizacji społecznych w ramach działań pozostających w sferze ekonomii społecznej. Organizacje te mogą być bowiem organami założycielskimi takich instytucji, jak zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej,
kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne osób prawnych. Mogą także zakładać
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nienastawione na zysk, jako rodzaj spółki kapitałowej non profit. W ostatniej dekadzie wyraźnie zarysowała się tendencja do poszukiwania alternatywnych możliwości zatrudniania osób, w tym także niepełnosprawnych
w ramach instytucji ekonomii społecznej. W debacie nad polskim modelem ekonomii
społecznej podkreśla się także aspekt odpowiedzialności za wspólnotę, organizację i jej
członków czy podopiecznych. Oznacza to podejmowanie wysiłków na rzecz zwiększenia
suwerenności decyzji osób, organizacji i wspólnot o celu i formie działalności. Podmioty
działające w sferze ekonomii społecznej postrzegane są przede wszystkim jako miejsca
pracy dla osób z grup wykluczonych społecznie dając im szansę na upodmiotowienie
i usamodzielnienie.
Ramy prawne dla działania w sferze ekonomii społecznej tworzy Ustawa z dnia
13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym189, której przepisy pozwalają na aktywizowanie osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu w ramach takich form organizacyjnych jak centra integracji społecznej (CIS) oraz kluby integracji społecznej (KIS). Ustawa
o zatrudnieniu socjalnym otworzyła nowe możliwości wsparcia i stała się pomostem między
systemem pomocy społecznej a rynkiem pracy. Zgodnie z jej założeniami, zarówno KIS-y jak
i CIS-y powinny oferować kompleksowe usługi dla osób do nich skierowanych. Powinny być
jednym z filarów infrastruktury wsparcia i pomocy w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu trójsektorowej współpracy, a więc samorządu, biznesu i organizacji.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że prowadzone przez organizacje pozarządowe czy też tworzone w ramach partnerstwa publiczno-społecznego CIS-y i KIS-y nie zawsze osiągają wysokie wskaźniki aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników. Trzeba
przy tym pamiętać, że osoby wykluczone, będące uczestnikami KIS-u czy CIS-u zwykle
borykają się z wieloma trudnościami, a ich problemy są sprzężone np. niepełnosprawność
jest problemem towarzyszącym długotrwałemu bezrobociu i utrudnia powrót na otwarty
rynek pracy. Z drugiej strony, dochodzi do sytuacji, w których osoby będące uczestnikami CIS-u czy KIS-u, mogące ubiegać się o orzeczenie niepełnosprawności, nie robią tego,
gdyż obawiają się stygmatyzacji w ramach grupy, w której funkcjonują, zwłaszcza gdy dotyczy to sfery intelektualnej.
Działania CIS i KIS w zakresie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych przynoszą korzyści długofalowe nie tylko tym osobom, ale także ich otoczeniu i środowisku
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lokalnemu. Korzyści te mogą być też odczuwalne przez ośrodki pomocy społecznej i instytucje rynku pracy ponieważ skuteczna reintegracja ogranicza liczbę świadczeniobiorców. Niemniej, docelowym modelem zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinno być
zatrudnienie na otwartym rynku z mniejszym udziałem zatrudnienia chronionego.
Podsumowując, przyczyną niskiego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest m.in. brak kompleksowych działań wspierających przy ich rozproszeniu w różnych segementach polityki społecznej. Następuje dublowanie zadań lub powstają luki
w świadczeniu usług. Na przykład, Marek Rymsza podnosi problem rehabilitacji zawodowej i społecznej z funduszu celowego PFRON oraz systemu reintegracji osób niepełnosprawnych w ramach zatrudnienia socjalnego190. Autor podkreśla zarówno podobieństwo
aktywizujących form wsparcia w obu systemach, jak i dublowanie działań ze względu na
pokrywanie się kategorii beneficjentów. Niespójność rehabilitacji i aktywizacji zawodowej
osób niepełnoprawnych, przejawiająca się w wielotorowości działań (obok siebie) wpływa
na nieskuteczność modelu.
Na niski wskaźnik zatrudnienia osób z deficytami sprawności ma wpływ (częściowy)
postawa samych niepełnosprawnych i występujące w systemie tzw. czynniki demotywujące. Niektórzy niepełnosprawni z obawy o utratę stabilnego świadczenia rentowego
(zwłaszcza renty socjalnej) są niechętni podjęciu pracy. Lęki te wynikają m.in. z niepewności co do stanu własnego zdrowia, pogorszenia się kondycji fizycznej, a w efekcie utraty
pracy i jakichkolwiek dochodów. Obawy związane z utratą renty demotywują ludzi do
podjęcia zatrudnienia lub skazują na wykonywanie prostych, nisko płatnych zajęć. Hamują też rozwój karier zawodowych. Istotne są formy oferowanego zatrudnienia i organizacja czasu pracy, tak, aby umożliwić dostosowanie rytmu pracy do indywidualnego zapotrzebowania danej osoby. Osoby niepełnoprawne potrzebują zindywidualizowanego
podejścia. Nie oznacza ono uprzywilejowanego traktowania z pominięciem osobistych
oraz rzeczywistych zdolności, umiejętności i wiedzy (dyskryminacja pozytywna), ale takie,
które uwzględnia deficyty sprawności.191

4. Prawo a mobilizowanie pracodawców do zatrudniania
niepełnosprawnych pracowników
Kluczowe znaczenie dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce mają
przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych192, Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym193 czy Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów
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Por. M. Rymsza, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia, [w:] M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji
w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, dz. cyt.
Por. Z. Woźniak, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego
problemu, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2008.
Dz.U. 2008, Nr 14, poz. 92.
Dz.U. 2003, Nr 43, poz. 225.

Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania194. Jednak odnosząc się do tego obszaru
problemowego, nie można pominąć ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych195, która jest jednym z ważniejszych dokumentów międzynarodowych regulujących i wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jej
zakres jednoznacznie ugruntowuje zmianę jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich kilku dekad w podejściu do zatrudniania osób niepełnosprawnych – od zatrudnienia chronionego w ramach zamkniętego rynku pracy do zatrudnienia w ramach otwartego rynku
pracy. Dostosowanie prawa polskiego do zapisów konwencji było niezbędne, ponieważ
jako traktat międzynarodowy jest ona ważniejsza niż prawo krajowe. Ratyfikacja konwencji spowodowała, że w ustawodawstwie polskim pojawiła się jedna, nadrzędna nad
wszystkimi ustawami definicja niepełnosprawności.
Obowiązujący w Polsce system zapewnia wiele narzędzi i rozwiązań wspierających
pracodawców, mających na celu bardziej powszechne zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Zaliczyć do nich można korzyści finansowe w postaci zwrotu kosztów adaptacji
pomieszczeń do potrzeb niepełnoprawnych pracowników, zwrot kosztów adaptacji lub
nabycia urządzeń czy oprogramowania ułatwiających tym pracownikom wykonywanie
pracy, miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
czy wreszcie refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej. Ponadto, system ten przewiduje korzyści podatkowe w postaci ulgi lub
zwolnienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wreszcie, liczne
korzyści w postaci usług takich jak szkolenia, poradnictwo, pośrednictwo pracy czy też
dostępność programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych
przez instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe działające w sferze rynku
pracy czy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jednak mimo, jak się wydaje, rozbudowanego i komplementarnego zestawu norm
oraz zestawu instrumentów, zatrudnienie tych osób wciąż napotyka na bariery, co powoduje, że podważane jest prawo do niedyskryminacji pracowników niepełnosprawnych
oraz zasada równego traktowania w stosunkach pracowniczych. Tymczasem afirmacja zasady równości w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie niedyskryminującego prawa, stanowią obecnie punkt odniesienia dla prawodawstw krajowych.
Nasuwający się w tym zakresie wniosek generalny odnosi się do niskiej skuteczności
modelu kwotowego stosowanego w polskich rozwiązaniach w odniesieniu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nakłada on na pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby niepełnosprawnych pracowników, obowiązek opłacania określonej składki
na wydzielony w tym celu fundusz. Mechanizm ten działa w ten sposób, iż pracodawcy
osiągający normę zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników mogą także uzyskać
dodatkowe wsparcie finansowe ze środków publicznych. Celem tego rozwiązania jest
wymuszenie na pracodawcach z otwartego rynku pracy, tworzenia nowych i utrzymania
istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Działania ukierunkowane na penalizację, zawsze będą mniej efektywne i skuteczne.
194
195

Dz.U. 2010, Nr 254, poz. 1700.
Dz.U. 2012, poz. 1169.
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Trzeba również podkreślić, że polskie przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymagają uproszczenia. Przede wszystkim – w myśl zasady im więcej regulacji, tym trudniej zrozumieć jak działa system – stanowią one istotną barierę utrudniającą
dostęp tych osób do otwartego rynku pracy oraz wzmacniają funkcjonujący system zakładów pracy chronionej (do 2014 r.). Co więcej, skomplikowane procedury sprawiają, iż
większość pracodawców woli dokonywać wpłat na PFRON, niż zatrudnić ustawowo określoną liczbę osób niepełnosprawnych.
Ograniczoną skuteczność oddziaływania wyłącznie czynników ekonomicznych
w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych potwierdziły wyniki referowanych w niniejszym tomie badań pracodawców i organizacji mających
dobre praktyki. Instrumenty ekonomiczne są bardzo ważne przede wszystkim dla
mniejszych organizacji. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z przepisami UE
dotyczącymi udzielania pomocy publicznej wartość wsparcia finansowego kierowanego do pracodawców będzie spadać. W UE przepisy w zakresie korzystania z pomocy publicznej opierają się na zasadzie de minimis, pochodzącej z prawa rzymskiego de
minimis non curant lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi). Jest to pomoc publiczna,
o niewielkich rozmiarach, nienaruszająca konkurencji na rynku. Od 2004 r. pomocą
de minimis obejmowano w Polsce różne formy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kierowane do pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy,
a także osób niepełnosprawnych (na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej). Wysokość tej pomocy ulegała stopniowemu zmniejszeniu i na przykład od 1
stycznia 2007 r. pomoc de minimis nie mogła przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech
lat196. Wprowadzone rozwiązania dotyczące udzielania pomocy publicznej, zmniejszyły preferencje w dofinansowaniach dla przedsiębiorstw z chronionego rynku pracy,
mimo ich gwałtownych protestów. Zmniejszono wysokość dopłat do wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w ZPCh, a także zlikwidowano dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów i obniżono wysokość dofinansowań dla pracowników z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (2010
r.). Obecnie system dofinansowań wynagrodzeń jest zróżnicowany i zależy od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowe wsparcie kierowane jest do osób ze sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności. Zmiany zmniejszające dopłaty dla ZPCh wpłynęły
na spadek ich liczby, ale w dalszym ciągu stanowią one przytłaczającą większość (blisko 70%) korzystających z systemu dofinansowań wynagrodzeń niepełnosprawnych
pracowników. Stopniowe wyrównywanie dofinansowań dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy wpłynęło natomiast na wzrost liczby pracodawców z otwartego rynku pracy korzystających z systemu dofinansowań i wzrost zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (z 19,3% w 2009 r. do 32,9% w 2012 r.)197.
196
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Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis.
Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2012 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,
Sejm RP, druk nr 1672, Warszawa 2013 r., s. 13, dane procentowe o zatrudnieniu niepełnosprawnych dotyczą
tylko zatrudnionych korzystających z dofinansowań PFRON.

W 2014 r. planowane jest zrównanie dopłat do wynagrodzeń dla zakładów pracy chronionej i pracodawców z otwartego rynku pracy.
Obniżenie wysokości wsparcia finansowego udzielanego w ramach pomocy publicznej dla zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne uwypukliło znaczenie innych
czynników. Mimo że panuje przekonanie, że ta forma wsparcia jest najbardziej pożądana
przez pracodawców, to z wielu badań wynika, że w większym stopniu dotyczy to zakładów pracy chronionej i mniejszych pracodawców. Na podstawie referowanych w książce
wyników badań pracodawców i studiów przypadku organizacji, mających udane praktyki
w zatrudnianiu niepełnosprawnych, można sądzić, że należy wzmacniać inne czynniki,
tworzące skuteczne zachęty dla pracodawców. Na przykład, promowanie wiedzy i dobrych praktyk pokazujących, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z praktyką właściwą dla społecznie odpowiedzialnego biznesu czy sprawnego urzędu, z uwzględnieniem interesów grup defaworyzowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych
oraz stosowaniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi zasad pozwalających na
wykorzystywanie potencjału niepełnosprawnych pracowników, ich wiedzy i talentów.
Przykłady tego typu podejść szczegółowo opisano w studiach dobrych praktyk, zamieszczonych w części drugiej publikacji.

5. Uwarunkowania zmian postaw pracodawców wobec
zatrudniania osób niepełnosprawnych
Po stronie pracodawców tkwi wiele barier zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W badaniach realizowanych w latach 2008–2009 oprócz obaw dotyczących mniejszej
wydajności pracy osób niepełnosprawnych (czynnik subiektywny), wymieniono utrudnienia mające wymiar obiektywny: niedostosowania architektoniczne, nieodpowiednie
kwalifikacje osób niepełnosprawnych, relatywnie wysokie koszty związane z adaptacją
miejsca pracy oraz problemy z uzyskaniem rzetelnej informacji dotyczącej uprawnień
i obowiązków związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika198. Niektóre
ograniczenia obiektywne stopniowo ulegają likwidacji. Zmienia się infrastruktura budowlana, promuje się zatrudnienie osób niepełnosprawnych i wzrasta liczba kanałów
informacyjnych dotyczących tych kwestii. Zmienia się również struktura wykształcenia
samych niepełnosprawnych. Z roku na rok rośnie liczba niepełnosprawnych studentów
i absolwentów szkół wyższych. W roku akademickim 1997/1998 liczba studentów niepełnosprawnych wynosiła 828 osób (0,08% ogółu studiujących), a w 2011/2012 – 30 249 (tj.
1,71% ogółu studiujących). Warto podkreślić, że wzrost ten następuje pomimo spadku
liczby studiujących ogółem (efekt niżu demograficznego w Polsce). W ślad za rosnącą liczbą studentów z dysfunkcjami sprawności powiększa się zbiorowość niepełnosprawnych
absolwentów szkół wyższych, wchodzących na rynek pracy (w 2003 r. było to 600 osób
a w 2012 r. ponad 8 tys.)199. Pracodawcy na lokalnych rynkach pracy coraz częściej będą
spotykać wykształconych specjalistów z niepełnosprawnością, konkurujących o wakat.
198
199

B. Gąciarz, E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych, dz. cyt.
Dane na podstawie informacji GUS, opracowane przez Szymona Wójcika – w posiadaniu Autorek.
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Ich merytoryczne przygotowanie będzie analogiczne jak u pełnosprawnego kandydata;
analogiczne również będą aspiracje dotyczące rozwoju własnej ścieżki kariery i twórczego
zaistnienia w firmie. Tymczasem, jak wskazują dane z referowanego w publikacji badania,
to proces rekrutacyjny, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych przysparzał firmom
dużych trudności organizacyjnych. W ten sposób też dochodzi do nierównego traktowania kandydatów do pracy i łamania przepisów Kodeksu pracy. Jest to bariera o utrwalonym
charakterze, podnoszona już w badaniach pracodawców z lat 2008–2009.
Natomiast opisane i analizowane dobre praktyki wskazują, że wielu z tych pracodawców postrzega osoby niepełnosprawne jako znakomitych pracowników, których praca
jest nie tylko społecznie użyteczna, ale i przynosi zysk dla przedsiębiorstwa. Niepełnosprawny pracownik, który zjawia się jako kandydat lub traci zdrowie w trakcie zatrudnienia, nie stanowi dla firmy obciążenia, ale ją wzbogaca: ekonomicznie, kulturowo i społecznie. Oczywiście, wymusza to na firmie określone działania adaptacyjne, w tym nakłady
materialne. Stąd wśród badanych pracodawców pojawił się postulat większych zachęt
finansowych. Wskazano również inne, pozaekonomiczne bariery, które demotywowały
pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych. Miały one charakter ograniczeń organizacyjnych lub społecznych. Obecne były zwłaszcza u mniejszych pracodawców. Jest
to istotne, ponieważ stanowią oni dominujące podmioty na lokalnych rynkach pracy. To
od ich nastawienia i możliwości wykorzystywania dostępnych prawnych i finansowych
udogodnień zależeć będzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Mobilność
przestrzenna osób niepełnosprawnych w trakcie poszukiwania pracy jest ograniczona
ze względu na konieczność korzystania z pomocy bliskich. W Polsce to głównie członkowie rodziny, dalsi krewni i przyjaciele, usamodzielniają osoby niepełnosprawne przez
wsparcie w pokonywaniu trudności dnia codziennego, np. trudności komunikacyjnych,
architektonicznych czy logistycznych. Często to oni dowożą niepełnosprawnych do
pracy, pomagają dostosować sprzęt i lokal do potrzeb swojego krewnego. Wyjazdy do
innych miejscowości byłyby możliwe, o ile istniałby lepszy dostęp do usług osobistych
asystentów.
Należy podkreślić, że na lokalnych rynkach pracy zmiany demograficzne, związane
m.in. ze starzeniem się populacji, w dłuższej perspektywie wymuszą poszukiwanie pracowników wśród grup do tej pory biernych, m.in. osób niepełnosprawnych. W Polsce
udział czynników chorobowych (długotrwała choroba lub choroby) w powstawaniu niepełnosprawności wynosi 65% (w zamożnych krajach UE – ponad 80%); wypadków i urazów to 25%; a 10% to udział niepełnosprawności od urodzenia i nabytej we wczesnym
dzieciństwie (przyczyny genetyczne, uszkodzenia i choroby płodu, choroby wczesnodziecięce)200. Można się zatem spodziewać, że skala ograniczeń sprawności wśród pracowników będzie rosła, zwłaszcza, że zgodnie ze zmianami prawnymi oraz deklarowaną polityką
rządu promuje się zatrudnienie starszych wiekiem pracowników. Wydłużono i zrównano
wiek emerytalny. Ograniczono możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Zarządzanie niepełnosprawnością stanie się w przyszłości jednym z ważniejszych wyzwań,
przed którymi staną firmy, w tym średni oraz mali przedsiębiorcy. Jest to grupa organiza200
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Podajemy za: S. Golinowska, A. Sowa, Zdrowie i sprawność: przemiany w Polsce, „Polityka Społeczna”, 2012,
Numer monograficzny.

cji, która wymaga większego wsparcia finansowego i organizacyjnego w przygotowaniu
się na zatrudnienie osób z deficytami sprawności.
Pracodawcy stają się kluczowymi podmiotami polityki wobec osób niepełnosprawnych. Jako bezpośredni beneficjenci wsparcia publicznego (przez system zachęt prawnych, transferów finansowych i działań edukacyjnych do nich kierowanych) w dużym
zakresie decydują o możliwościach realizacji uprawnień obywatelskich jednostek. Ich
gotowość na włączanie się w strategiczne cele socjalne przesądza o sukcesach działań
publicznych. Pamiętajmy jednak, że zdrowie i sprawność są konceptami dynamicznie się
zmieniającymi, mocno zakorzenionymi w kulturze danego społeczeństwa. Współcześnie
w rozwiniętych krajach traktuje się zdrowie i sprawność jako znaczący czynnik rozwoju
jednostkowego i społecznego, jako zasób pozwalający na wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych201. Jednocześnie podkreśla się coraz większe trudności w określaniu zdrowia i nie-zdrowia, sprawności i niepełnosprawności. „Zacieranie się wyraźnych
podziałów między chorym i nie chorym, »ja« oraz nie »ja«, życiem a jego brakiem wymaga nowych przemyśleń etycznych. (...) W coraz większym stopniu wydaje się ono [zdrowie
– przyp. wł.] być interakcją pomiędzy ludźmi a środowiskiem, w jakim żyją”202. Takie ujęcie
otwiera nas na konieczność przyjęcia ryzyka zachorowania, cierpienia i obniżonej sprawności jako zdarzenia losowego o dużym stopniu prawdopodobieństwa zajścia – przygotowując miejsca pracy dla niepełnosprawnych po części przygotowujemy je przezornie
dla siebie.

6. Rola dobrych praktyk w określaniu kierunku zmian
w polityce społecznej
Nawiązując do wymienionej we wstępie interpretacji rozumienia otwarcia rynku pracy dla osób niepełnosprawnych jako zwiększania wolności jednostek (przez umożliwienie
realizacji wybranego planu życiowego), jak i dynamizowanie społecznego rozwoju pragniemy zwrócić uwagę na rolę pracodawców w procesie integracji osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy. Wnioski i rekomendacje wynikające z analizy dobrych praktyk zostaną przedstawione w formie dylematów, wskazujących ogólne kierunki zmian.
1. Instrumenty ekonomiczne czy motywowanie pracodawców przez dostarczanie wiedzy, usług i promocję dobrych praktyk. Analizy dowodzą ograniczonej
skuteczności systemu kwotowego i korzyści finansowych, czyli systemu wymuszającego
określone zachowania pracodawców, przy pomocy instrumentów ekonomicznych. Jedną
z najsilniejszych barier zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest występowanie uprzedzeń i stereotypów po stronie pracodawców oraz obawy braku akceptacji przez innych
pracowników. Inne bariery to: konieczność dostosowania rodzaju pracy i jej organizacji
do możliwości niepełnosprawnych pracowników, brak dostatecznego wsparcia ze strony
lokalnych instytucji, takich jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia czy organizacje poza201
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W. Wróblewska, Wydłużanie trwania życia a zmiany w stanie zdrowia populacji, „Polityka Społeczna” 2012,
Numer monograficzny.
M. Blaxter, Zdrowie, tłum. M. Okła, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 182-183.
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rządowe i wreszcie, brak wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia w zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników, wykorzystania ich potencjału zawodowego i zarządzania
ich problemami w miejscu pracy. Wiele z tych barier mogłoby być usuniętych przez dostarczenie wiedzy oraz podniesienie jakości usług wspierających aktywizację zawodową
i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Sądzimy, że dostarczanie wiedzy o pracy osób niepełnosprawnych i zarządzaniu ich
problemami w miejscu pracy oraz rozwój wysokiej jakości usług wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych mogą być skutecznymi sposobami na przełamywanie barier. Rekomendujemy również pokazywanie dobrych praktyk. Jak dowodzą wyniki badań
pracodawców i opisane w niniejszej publikacji przykłady dobrych praktyk, także i polscy
pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne w coraz większym stopniu zdają sobie
sprawę, iż osoby z dysfunkcjami sprawności mogą być wydajnymi i lojalnymi pracownikami. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przyczynić się do generowania wielu
korzyści społecznych, organizacyjnych czy wizerunkowych dla instytucji i firm. Promocja
dobrych praktyk to także forma komunikacji z pracodawcami, umożliwiająca poznanie
udanych rozwiązań i uczenie się od innych.
2. Tworzenie selektywnych rozwiązań adresowanych do osób niepełnosprawnych czy włączenie problematyki zatrudnienia niepełnosprawnych do powszechnej
polityki zatrudnienia. To drugie zalecenie jest zgodne z celami polityki międzynarodowej, w tym unijnej, skierowanej do osób niepełnosprawnych, opartej na prawach obywatelskich. Włączanie problematyki zatrudnienia powinno odbywać się przez ustawodawstwo antydyskryminacyjne i tworzenie rozwiązań dotyczących zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w ramach ustawodawstwa powszechnego, m.in. Kodeksu pracy, a nie
odrębnej ustawy dotyczącej zatrudnienia niepełnosprawnych. Rekomendujemy stosowanie i upowszechnianie praktyk równościowych w obszarze aktywnej polityki społecznej,
nastawionej na wspieranie działań w zakresie aktywności zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i innych z grup uznawanych za mniejszościowe oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Służyć temu może popularyzacja dobrych praktyk
przedsiębiorstw i instytucji skutecznie zatrudniających niepełnosprawnych pracowników
i innych należących do grup mniejszościowych, a także aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wspierających zatrudniających ich
pracodawców.
Upowszechnianiu praktyk równościowych sprzyja prowadzenie w firmach i instytucjach komplementarnych strategii zarządzania personelem i kulturowo zróżnicowanymi
grupami pracowników, w ramach których uwzględniane są kwestie zarządzania problemami osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Praktyki równościowe powinny stanowić
integralną część polityki rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach w zakresie rekrutacji,
gwarantowania równości szans w zatrudnieniu, zapewnienia pracownikom odpowiednich udogodnień, stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy
oraz budowania empatii innych pracowników. Trzeba przy tym pamiętać, iż na popularyzację i wdrażanie rozwiązań w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych ma wpływ
także specyfika branży, zawodu czy stanowiska, dla których wiedza i umiejętności związane z daną praktyką mają istotne znaczenie.
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3. Wspieranie pracodawców czy indywidualizacja wsparcia kierowanego do
osób niepełnosprawnych. Dotychczasowy kierunek rozwoju polityki społecznej i form
wsparcia nakierowany był na pracodawców oraz tworzenie systemu zachęt i kar nastawionych na wymuszanie lub mobilizowanie ich do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. Prowadziło to jednak często do tworzenia rozwiązań ujednoliconych, wystandaryzowanych dla uśrednionego statystycznego niepełnosprawnego. Potrzeby i zakres wsparcia biorący pod uwagę indywidualne uwarunkowania wymaga bardziej zróżnicowanych
rozwiązań. Indywidualizacja staje się jednym z filarów aktywnej polityki społecznej. Może
być ona rozumiana jako instytucjonalna strategia na rzecz przeciwdziałania problemom
społecznym (różnorodność podmiotów – wykonawców zadań społecznych, docenienie
indywidualnych wyborów ludzi), jako wzrost jednostkowej odpowiedzialności za własny
dobrobyt oraz wzrost refleksyjności i racjonalności w życiu zbiorowym oraz na poziomie
jednostki203. W praktyce przejawiać się powinna „ograniczeniem nadmiernego paternalizmu, przebiurokratyzowania, krótkowzrocznej standaryzacji, a skutkować wzrostem refleksyjności i racjonalności w działaniu”204. W efekcie, indywidualizacja usług, w tym usług
rynku pracy, prowadzić powinna do uwzględnienia różnorodności kulturowej i społecznej
klientów oraz konieczności dostosowania wsparcia do ich potrzeb, poszanowania ich indywidualnych wyborów w projektowaniu ścieżek życiowych. Podkreśla się przy tym konieczność łączenia wymogu indywidualizacji z wysoką jakością usług. Stąd nasze rekomendacje
zmierzają w kierunku zwiększania indywidualnego wsparcia kierowanego do osoby niepełnosprawnej przez wprowadzenie np. bonów szkoleniowych, usług asystentów i trenerów
pracy, środków na doposażanie stanowiska pracy i transportu do miejsca pracy.
4. Opiekuńcza czy neutralna kultura organizacji. Na kwestie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych można również popatrzeć przez pryzmat postulatów
łączenia życia zawodowego i prywatnego oraz analiz przedsiębiorstw jako organizacji
społecznych. Od lat 80. XX w. debaty dotyczące polityki rodzinnej, polityki ludnościowej
i zatrudnienia zazębiają się, eksponując wątek przyjaznych rodzinie rozwiązań zatrudnieniowych, umożliwiających pracownikom (a szczególnie matkom) wypełnianie ról rodzinnych i zawodowych. W ostatnich latach postulaty te wzbogacono o żądania instrumentów
odpowiadających na wyzwania opieki wobec starszych krewnych. Tymczasem na miejsce
pracy i środowisko pracy można popatrzeć z jeszcze szerszej perspektywy – jako na przestrzeń świadczenia pracy i doświadczania (dawania i otrzymywania) opieki, gdzie formalne i nieformalne strategie oraz praktyki opiekuńcze wzajemnie na siebie wpływają. Jak
sugerują Sophia Bowlby, Linda Mckie, Susan Gregory, Isobel Macpherson należy mówić
raczej o koncepcji „artykulacji pracy/opieki” (work/care articulation – WCA)205. „Ten termin
jasno wskazuje kluczowe koncepty pracy (w tym wypadku płatnej pracy) i opieki (w tym
wypadku nieformalnej opieki), które często włączają również organizacje i dostępność
203
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T. Biernat, A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla służb społecznych, [w:] T. Biernat,
A. Karwacki (red.), Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011, s. 29-30.
A. Karwacki, Pomiędzy aktywizmem a pasywizmem instytucji pomocy społecznej, „Empowerment. O polityce
aktywnej integracji”, 2013, nr 1, s. 52.
S. Bowlby, L. Mckie, S. Gregory, I. Macpherson, Interdependency and Care Over the Lifecourse, Routledge,
London and New York 2010.
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formalnych usług opiekuńczych i świadczeń206”. Perspektywa WCA daje możliwość zauważania nie tylko wąskiego wycinka rozwiązań godzących życie rodzinne i zawodowe, ale
i całego obszaru praktyk opiekuńczych, mających miejsce w przestrzeni zatrudnienia. Są
one wynikiem oddziaływania czynników poziomu makro i mezo, m.in.: legislacji, sytuacji
gospodarczej kraju/regionu, sytuacji finansowej firmy i jej celów, sytuacji demograficznej. Inny rodzaj czynników ma związek z poziomem indywidualnego pracownika. To kwestia relacji między kierownictwem firmy a personelem, między zespołami pracowników
i między nimi indywidualnie. Stąd przywileje socjalne są tylko jednym z uwarunkowań
kultury opiekuńczej w firmie, inne łączą się z możliwością i sposobami ich realizacji oraz
doświadczaniem opieki na drodze nieformalnych kontaktów. Wydaje się, że perspektywa
WCA daje nowe możliwości dla analiz i zmian w praktykach organizacyjnych firm. Stąd
rekomendujemy upowszechnienie perspektywy opiekuńczej na drodze dostrzegania
i wzmacniania praktyk opiekuńczych (tych formalnych i nieformalnych). Takie rozwiązanie będzie korzystne nie tylko dla niepełnosprawnych pracowników (z orzeczeniem), ale
i dla tych, których stan zdrowia jest niesatysfakcjonujący i wymagają wsparcia. Ponadto,
skorzystać mogą rodzice małych dzieci czy opiekunowie seniorów. Wzmocni to więzi pracownicze oraz lojalność wobec zespołu pracowniczego i firmy.
W zakończeniu pragniemy podkreślić, że niepełnosprawność i deficyty zdrowia będą
coraz częstszym doświadczeniem społecznym. Proponowany w polityce UE zwrot w kierunku aktywizacji zatrudnieniowej (włączanie do rynku pracy jako zasadniczy element integracji społecznej) wymusi działania przystosowawcze ze strony instytucji i firm (małych
i dużych), które będą sięgać po lokalne zasoby pracy. Ubytki ludnościowe i w zasobach
pracy nie zrekompensuje imigracja. Warto zatem sięgać po dobre praktyki, adaptować je,
a przede wszystkim samemu tworzyć.

206
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Tamże, s. 120 (tł. własne).
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Rozdział I
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i zespół konsultantów z HRK S.A.

Praktyki polskie

1. Niepełnosprawni w firmie? To dla nas całkowicie
normalne
Altix

Sektor

prywatny

Kapitał

polski

Branża
Lokalizacja

informatyczna

Zatrudnienie ogółem
Pracownicy niepełnosprawni

47 pracowników

Strona internetowa

www.altix.pl

Warszawa
(woj. mazowieckie)
14 osób
(30% zatrudnionych)

Charakterystyka firmy
Altix jest firmą informatyczną, która działa na polskim rynku od 1989 roku. Została założona przez Eryka Zielińskiego – ekonomistę i tłumacza oraz informatyków: Marka Kalbarczyka, Igora Busłowicza i doktora Stanisława Jakubowskiego. Altix jest największą w Polsce firmą
zajmującą się dystrybucją elektronicznego sprzętu dla inwalidów wzroku i jedną z większych
firm o tym profilu w Europie. Prowadzi także działalność szkoleniową w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, audyty dostępności instytucji i stron
internetowych dla osób niepełnosprawnych, a także zajmuje się drukiem brajlowskim i grafiką dla niewidomych. Firma jest również pionierem tyfloinformatyki (informatyki dla niewidomych) w naszym kraju. Jej pracownicy stworzyli pierwszy polski programowy syntezator
mowy, udźwiękowili Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych i wiele placówek
edukacyjnych. Celem firmy jest tworzenie takich rozwiązań, aby jej klienci (osoby niewidome
i niedowidzące) byli w pełni niezależni i osiągali sukcesy. Twórcy Altix doskonale rozumieją ich
potrzeby, sami bowiem są osobami niewidomymi. W zespole Altix pracują także inni niepełnosprawni. Stanowią oni obecnie 30% osób zatrudnionych w firmie.

Rekomendacja
Celem działalności Altix, od samego początku, było nie tylko osiąganie zysków, ale również rozwiązywanie problemów i poprawa sytuacji osób niewidomych i niedowidzących.
Cel ten firma realizuje nie tylko przez swoją działalność biznesową, ale także, oferując niepełnosprawnym zatrudnienie oraz prowadząc bardzo szeroko zakrojone działania na ich rzecz.
Nazwa Altix powstawała z połączenia klawiszy ALT i „x”. W tamtych latach kombinacja tych
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klawiszy oznaczała wyjście z programu, można to rozumieć jako wyjście z sytuacji, rozwiązanie
problemu. Wykorzystując technologie informatyczne Altix miał rozwiązywać problemy związane
z wyrównaniem życiowych szans ludzi niewidomych – czytamy na stronie firmy207. Słynie ona na
rynku nie tylko z jakości usług, ale również z prowadzonej polityki zatrudnienia.
W zespole Altix pracuje 14 niepełnosprawnych. Większość z nich stanowią osoby
niewidzące i niedowidzące, ale znajdziemy tu także osobę z niepełnosprawnością ruchową
(1) oraz osobę z orzeczoną niepełnosprawnością po zawale serca (1). W przeszłości wśród
pracowników firmy byli też głuchoniewidomi. Niepełnosprawni zajmują stanowiska
na wszystkich poziomach firmowej hierarchii, od pracowników wykonawczych, przez
kierowników i dyrektorów, po zarząd. Firma posiada także sporą grupę niewidzących
współpracowników, którzy testują oferowany przez nią sprzęt i oprogramowanie.
Wykres: Udział niepełnosprawnych na poszczególnych poziomach stanowisk w firmie

Źródło: HRK S.A. na podstawie danych firmy Altix

Wyróżnikiem firmy jest, z jednej strony, szeroko zakrojona działalność CSR, z drugiej
zaś angażowanie pracowników w akcje na rzecz osób niepełnosprawnych. W 1992 roku
Altix założył fundację „Szansa dla Niewidomych” (obecnie niezależną od firmy). Fundacja,
finansowana głównie z darowizn Altix, prowadzi aktywną działalność na rzecz niewidomych, wspomagając ich rehabilitację, aktywizację i rozwój zawodowy. Wśród działań z zakresu CSR prowadzonych przez firmę wymienić warto:
• pomoc osobom prywatnym i instytucjom związanym ze środowiskiem niewidomych,
przez dotacje przekazywane m.in. szkołom dla niewidomych208, zakładom pracy zatrudniającym niepełnosprawnych, oddziałom Polskiego Związku Niewidomych (PZN),
• pomoc w zakładaniu i utrzymaniu 10 tzw. tyflopunktów (punktów informacyjno-rehabilitacyjnych) na terenie Polski, które są elementem programu mającego
na celu znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez niewidomych oraz założenie
przez nich własnej firmy209,
207
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http://www.altix.pl/index.php?id=66 (dostęp: 21.08.2012).
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/469736,krakow-sprzet-dla-uczniow-z-ulicy-tynieckiej,id,t.html (dostęp:
22.08.2012).
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,8325992,W_tyflobusie_pod_Spodkiem_pokazywali_zycie_niewidomych.html (dostęp: 22.08.2012).
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• uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez POPON, zmierzających do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
• sponsorowanie międzynarodowej konferencji REHA for The Blind In Poland210,
• organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów na konferencje, wystawy,
spotkania niewidomych i ich opiekunów.
Firma uczestniczyła również w przygotowaniu portalu dla niewidomych „Tyflosfera”
oraz w organizowanych na całym świecie wystawach i konferencjach poświęconych tematyce niepełnosprawności wzrokowej211.
Altix ma też własny program wolontariatu pracowniczego „widzieć więcej”, który koordynuje założona przez niego fundacja. Jedną z form aktywności pracowników podejmowanych w ramach tego programu była pomoc niewidomym w wypełnianiu wniosków
o przyznanie sprzętu, gdy w roku 1999 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał program „Komputer dla Homera.” Taka forma wolontariatu ma wiele
bardzo istotnych zalet:
• buduje świadomość wagi działalności prospołecznej u pracowników, zarówno
pełno- jak i niepełnosprawnych;
• pozwala uwierzyć pracownikom niepełnosprawnym, że nie tylko oni mogą być
beneficjentami czyjejś pomocy, ale także sami mogę tej pomocy udzielać innym;
• wykorzystuje w sposób optymalny kompetencje pracowników i mocne strony
firmy;
• promuje działalność firmy wśród potencjalnych klientów (osób niewidomych).

Rekrutacja i wdrożenie do pracy
Rekrutacja w firmie Altix przebiega według tych samych zasad bez względu na to, czy
mamy do czynienia z kandydatami pełno- czy niepełnosprawnymi. Mimo że w zarządzie
firmy zasiadają osoby niewidome, niepełnosprawni nie są traktowani ulgowo w procesie
rekrutacji:
Dajemy ogłoszenie w gazecie czy na pracuj.pl i zgłaszają się osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Czasem szukamy po prostu osoby niepełnosprawnej, a ja nie pamiętam żebym szukał
tylko osoby pełnosprawnej. Niepełnosprawnej osoby, kiedy mieliśmy refundację stanowiska pracy
to musiałem szukać, ale odwrotnie to nie pamiętam takiego przykładu. Osoby niepełnosprawne
nie mają pierwszeństwa (…), natomiast my bacznie się temu przyglądamy, bo wydaje mi się, że
w wielu kwestiach one pracują lepiej (prezes zarządu firmy Altix).
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http://www.bezbarier.pl/default_events.php?pid=198; (dostęp: 22.08.2012).
Pracownicy Altix pomagali m.in. w przeprowadzeniu:
– największej konferencji rehabilitacyjnej na świecie CSUN w Los Angeles (USA),
– wystawy sprzętu rehabilitacyjnego SightCity we Frankfurcie (Niemcy),
– wystawy Sight Village w Birmingham (Anglia),
– konferencji Światowej Organizacji Niewidomych w Genewie (Szwajcaria).

120

Proces rekrutacji przebiega etapami:
• Etap 1: określenie profilu kandydata na podstawie opisu stanowiska pracy
• Etap 2: przygotowanie i publikacja ogłoszeń o wakacie na stanowisko (gazeta praca, pracuj.pl)
• Etap 3: tworzenie listy kandydatów
• Etap 4: rozmowa rekrutacyjna – spotkania kandydatów z zarządem firmy
• Etap 5: zatrudnienie kandydata.
Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydaci rozwiązują test sprawdzający wiedzę
branżową oraz wiedzę ogólną, w tym z zakresu tematyki niepełnosprawności – pytania
dotyczą zarówno instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych czy alfabetu Breille’a, jak i wymagają rozwiązania zadań matematycznych. To właśnie kompetencje, wiedza
branżowa i nastawienie do pracy są czynnikami, które decydują o zatrudnieniu przyszłego pracownika. W firmie dominuje przekonanie, że osoby niepełnosprawne powinny być
traktowane na równi z pełnosprawnymi, że nie należy zatrudniać osób z uwagi na ich
niepełnosprawność, ale na kompetencje. Odpowiedni dobór pracowników, osób ambitnych, łatwo przyswajających wiedzę, charakteryzujących się znajomością środowiska jest
bardzo ważny, ponieważ pracownicy firmy działają w branży nowoczesnych technologii,
która wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji oraz znakomitej orientacji w tym, co się
dzieje na rynku. Rozmowę z kandydatami do pracy prowadzi przedstawiciel zarządu i to
on decyduje o finalnym zatrudnieniu kandydata. Podczas tej rozmowy obecny jest też zawsze pełnosprawny pracownik, co pomaga kandydatowi odnaleźć się w sytuacji i stanowi
ewentualne wsparcie i pomoc w nowej sytuacji.
Wdrożenie do pracy przebiega tak samo w przypadku wszystkich pracowników.
Nowo zatrudnieni otrzymują pakiet na wejście będący zbiorem wszystkich potrzebnych
w pracy informacji i dokumentów. Materiały te przygotowywane są w wersji cyfrowej
i drukowanej, przy czym pracownicy niewidzący otrzymują je także w wersji brajlowskiej.
Nowo zatrudnieni są logowani w systemie informatycznym, przez który również wysyłana jest do wszystkich pracowników informacja o nowej osobie, zawierająca jej krótką
prezentację (zwykle przygotowaną przez nią samą). Nowy kolega jest też oprowadzany
po biurze i przedstawiany członkom zespołu.
Według współpracowników nie ma potrzeby, by osobę z niepełnosprawnością w jakiś szczególny sposób wprowadzać do firmy: To nie ma co przygotowywać, to są osoby tak
samo sprawne, jak osoby widzące, to jest wyłącznie kwestia oprogramowania, które jest im
potrzebne do funkcjonowania, tak jak osobom pełnosprawnym (współpracownik osoby niepełnosprawnej).
Zdaniem przełożonego osoby niepełnosprawnej w firmie Altix, barierą, z jaką borykają się takie osoby przy poszukiwaniu zatrudnienia jest niewystarczający poziom wiedzy
i umiejętności: Jest dużo osób, które nie są niepełnosprawne ze względu na swoją fizyczność,
ale ze względu na swoją wiedzę. Poziom edukacji i poziom szkolenia osób niepełnosprawnych
w Polsce jest zbyt niski. To duże wyzwanie dla instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w naszym kraju. Ważne, by inwestować w rozwój i edukację osób niepełnosprawnych, gdyż wpłynie to na ich aktywizację zawodową. Niepełnosprawność jako taka
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nie jest barierą w znalezieniu zatrudnienia – barierę taką stanowi utrudniony dostęp do
edukacji i informacji.

Bariery, dostosowanie stanowisk, organizacja czasu pracy
Ponieważ w skład zarządu firmy Altix wchodzą osoby niepełnosprawne, wszelkie bariery czy trudności, które w innych miejscach takie osoby napotykają, tutaj są natychmiast
zauważane i usuwane: U nas [niepełnosprawni] nie napotykają [barier], bo wiemy, co zrobić,
żeby nie napotykali – mówi prezes firmy. Powołując się na własne doświadczenia (jest osobą niewidomą), wylicza bariery, z którymi generalnie mają do czynienia osoby takie jak on.
Są to bariery związane z orientacją przestrzenną, wykonywaniem codziennych czynności
oraz dostępem do informacji. Większość tych barier nie dotyczy jednak pracowników firmy Altix, ponieważ:
– Wszyscy, pracownicy z niepełnosprawnością zatrudniani w firmie poruszają się po
mieście i nie mają problemów z orientacją przestrzenną. Niektórzy z nich pracują w charakterze telepracowników, ale oni również w razie potrzeby stawiają się
w firmie.
– Pracownicy firmy Altix nie mają problemów z wykonywaniem codziennych czynności: Nie zgłaszają się do nas osoby, które na przykład nie potrafią sobie założyć skarpetek. (…) Do nas przychodzą ludzie, którzy mają ambicje i coś (…) osiągają.
Za jedyną barierę, z którą niewidomi nie mogą sobie samodzielnie poradzić uważa
się ograniczony dostęp do informacji: Z tym jest największy problem i z tym sobie nie można
poradzić bez przyrządów. No, więc my mamy przyrządy, które są potrzebne ludziom – naszym
ludziom. Firma zapewnia pracownikom cały potrzebny im sprzęt – monitory brajlowskie,
syntezatory mowy, urządzenia mówiące. Prezes firmy uważa, że mimo ponoszonych
z tego tytułu kosztów, zatrudnianie niepełnosprawnych się opłaca.
Prawie wszyscy pracownicy Altix zatrudnieni są na umowę o pracę. Firma wyróżnia
się dużą elastycznością w podejściu do organizacji pracy – można pracować w elastycznym czasie pracy lub w systemie telepracy.
Osoby niewidzące mogą liczyć na pomoc współpracowników czy wsparcie firmy w wykonywaniu czynności stanowiących dla nich trudność (np. towarzystwo widzącego kolegi
i zapewnienie dojazdu podczas wyjazdów służbowych). Warte uwagi jest stanowisko firmy
dotyczące zatrudnienia i dostosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników: Cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć dla inwalidy odpowiednie zajęcie, (…) takie,
w którym omija się jego inwalidztwo. Dając niewidomemu komputer mówiący, dostęp do Internetu, odpowiedni monitor i tak dalej, wiemy, że on ma dostęp do tego rodzaju informacji. Nadal nie
ma dostępu do informacji [zapisanej] długopisem na kartce, no to tam, gdzie informacje przekazuje się takim systemem kartkowym, (…) to niewidomy nie pracuje, bo się nie spisze tam, bo nie
będzie efektywny. Natomiast jak są wiadomości drogą elektroniczną przesyłane, ekspertyzy i tak
dalej, to nie ma problemu, on sobie to odczyta i odpisze raz dwa.
Osoby niewidome zatrudniane są właściwie na wszystkich stanowiskach z wyjątkiem
tych, których wykonywanie byłoby znacznie utrudnione czy niemożliwe ze względu na
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rodzaj posiadanej niepełnosprawności (np. praca w sekretariacie, magazynie, serwisie).
Gdyby jednak pojawiła się osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, niepełnosprawność nie byłaby przeszkodą w jej zatrudnieniu. Najwięcej osób niepełnosprawnych pracuje na stanowiskach o profilu informatycznym. Niewidomi i niedowidzący są także m.in.
handlowcami i telemarketerami w firmie Altix.
Część pracowników wykonuje swoje obowiązki w systemie telepracy, co świadczy
o elastyczności pracodawcy: Myślę, że główną cechą naszej firmy jest to, że zatrudnienie jest
elastyczne, bo nawet nie ubieramy tego w jakieś tytuły, telepraca jest jednym z narzędzi, które stosujemy. Takiej elastyczności sprzyja z pewnością branża, w jakiej firma działa, profil
pracownika (w większości są to samodzielni specjaliści) oraz dostępność narzędzi informatycznych.
Ułatwieniem w pracy, zwłaszcza w aspekcie komunikacji i zarządzania projektami,
jest wewnętrzny system informatyczny, którym posługuje się firma. System ten ewidencjonuje czas pracy, umożliwia przesyłanie notatek i wiadomości oraz zakładanie grup
dyskusyjnych na wybrane tematy. Służy również do wyznaczania zadań pracownikom.
Korzystają z niego wszyscy zatrudnieni, bez względu na to, czy są osobami pełno- czy
niepełnosprawnymi.
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt niezbędny osobie z niepełnosprawnością wzroku212. W przeszłości Altix czasem korzystał z dofinansowania PFRON na dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej213, jednak zdaniem zarządu
firmy sposób udzielania, rozliczania i kontroli tego wsparcia jest dla pracodawców bardzo
uciążliwy: Rzadko korzystamy z dofinansowań stanowisk pracy, bo nie ma tych pieniędzy i jak
załatwianie trwa rok – dwa, to ja dziękuję bardzo. Altix korzystał z tego w ciągu 23 lat, ale
zawsze to jest gehenna, bo warunki wcale nie są dogodne, bo refundacja stanowiska pracy
– to 20 tys. złotych i potem trzeba 3 lata zatrudniać, nie dofinansowują wynagrodzeń poza
SOD’em; ten SOD214 to jest jednak tylko część, nie oszukujmy się i poza tym cały czas sprawozdawczość, kontrole.
212

213

214

Sprzęt zapewniany inwalidom wzroku przez firmę obejmuje: syntezatory mowy, drukarki brajlowskie, monitory brajlowskie, urządzenia mówiące, odpowiednie oprogramowanie, powiększacze.
Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stworzonego dla niej stanowiska pracy, jeśli osoba
ta jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca
w zatrudnieniu. Dofinansowanie może być w wysokości do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia każdego wyposażonego stanowiska pracy (bez podatku VAT i podatku akcyzowego).
System Obsługi Dofinansowań – miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON, przysługujące pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, o ile pracownik ten
został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Dofinansowanie to
udzielane jest na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407 ze zm.), Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 237, poz. 1652),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, s. 3). http://www.niepelnosprawni.gov.pl/pracodawcy-zatrudniajacy-osoby-n/dofinansowanie-do-wynagrodzen-os/ (dostęp: 21.08.2012).
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Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi natomiast
istotną pomoc dla firmy – w okresie prosperity zwiększa jej rentowność, natomiast podczas
niekorzystnej sytuacji finansowej pozwala utrzymać pozycję rynkową, przy okazji rekompensując wyższe koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych: Bez dofinansowania nie będzie tego
zwiększenia [zatrudnienia]. Nie można tym obciążać pracodawców, bo to ich zniszczy (…). Jak
taki pracodawca się wyrobi w zakładzie, żeby na rynku wygrać konkurencję. Bo nie ma nigdzie zapisu, że jak ktoś zatrudnia niepełnosprawnych, to ma w przetargach preferencje (prezes zarządu
firmy). Refundacja stanowisk pracy powinna być, zdaniem przedstawiciela zarządu, łatwiej dostępna dla pracodawców, a monitorowanie zatrudnienia niepełnosprawnych mniej zbiurokratyzowane i uciążliwe. Warte rozważenia byłoby również uwzględnienie polityki różnorodności
w przetargach (dodatkowe punkty za zatrudnianie osób niepełnosprawnych).

Szkolenia, awanse, proces oceny, zarządzanie pracownikami z
niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawnością spotkać można na każdym poziomie firmowej struktury Altix, mogą liczyć na awans oraz uczestniczą w tych samych szkoleniach, co pełnosprawni pracownicy. Przy okazji szkoleń trzeba jednak zadbać o dostępność materiałów
szkoleniowych:
(…) jak jest szkolenie, to materiały muszą być dostępne, i to nie tylko drukowane, ale
w wersji brajlowskiej albo elektronicznej. Musimy zabezpieczyć sprzęt – komputer z mową,
muszą być laptopy, bo niewidzący sobie nie mogą na kartce zanotować, ale tak to jest normalne szkolenie (przełożony osoby niepełnosprawnej).
Wybierając miejsca odbywania szkoleń, firma bierze także pod uwagę bezpieczeństwo i wygodę pracowników z niepełnosprawnością. Może właśnie dlatego chętnie
uczestniczą oni także w różnych formach integracji: wszyscy wyjeżdżamy, ostatnio był wyjazd fajny i zaraz szykuje się następny (niepełnosprawny pracownik).
Proces oceny przebiega bardzo indywidualnie, zazwyczaj pracownicy rozliczani są
ze swoich działań „na bieżąco”. Osoby na kierowniczych stanowiskach oceniane są przez
zarząd pod kątem realizowanych aktywności pod koniec każdego miesiąca. Ocena pracownika jest bardzo zindywidualizowana: Każdego pracownika oceniamy tak, że mamy
punkt wyjściowy, oceniamy umiejętności, stawiamy cele i oceniamy. Ale nie jest to specjalnie
dla niepełnosprawnych zaprojektowane (przełożony osoby niepełnosprawnej).
Według osób na stanowiskach kierowniczych, obecność niepełnosprawnych pracowników nie ma wpływu na sposób, czy jakość zarządzania zespołem. Menedżerowie dokładają
starań, by wszystkich pracowników, tych pełno- i niepełnosprawnych, traktować w ten sam
sposób. Poszczególne osoby potrzebują czasem większej uwagi czy coachingu, jednak sytuacja
taka nie wynika z ich niepełnosprawności. Niepełnosprawność jako cecha nie wpływa również
na wyniki czy zachowania zespołu. Natomiast obecność niepełnosprawnego kolegi w zespole
ma w dłuższej perspektywie wpływ na postawy poszczególnych jego członków (zwiększa się
ich wrażliwość, zmienia sposób podejścia do niepełnosprawnych itp.). Faktem jest, że jeśli pracuje się z osobą niepełnosprawną, która ma kompetencje i osiągnęła je pomimo swojej niepełnosprawności, to jest to inspirujące (przełożony niepełnosprawnego pracownika).
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Pracownik pełno- i niepełnosprawny
Niepełnosprawność – zdaniem przełożonego osoby niepełnosprawnej – nie jest skorelowana z cechami osobowości. Pracownik wnosi do zespołu swoje kompetencje i umiejętności, a nie niepełnosprawność. Część tych kompetencji może być jednak wykształcona
z uwagi na niepełnosprawność, choć nie wynika z niej bezpośrednio. W wypowiedziach
prezesa firmy i menedżerów Altix pojawiają się informacje o następujących atutach pracowników niewidomych:
• dokładność – pracownicy z niepełnosprawnością wzrokową dokładniej (…) wykonują
polecenia, ponieważ je uważniej (…) czytają przez to, w jaki sposób pracują na komputerze, nie „rzucają okiem”, są bardziej szczegółowi (przełożony niepełnosprawnego);
• zaangażowanie i zrozumienie potrzeb klienta – pracownicy niepełnosprawni
lepiej znają i rozumieją potrzeby niepełnosprawnego klienta. Również ich wiedza
i zainteresowanie kwestiami zawodowymi są większe, gdyż dotyczą bezpośrednio
ich samych i ich potrzeb;
• jakość pracy – niepełnosprawni pracują na wielu stanowiskach lepiej: Jak ja mam
teraz na przykład kierownika działu informatycznego i on jest niewidomy, to ja uważam, że on pracuje najlepiej z dostępnych kandydatów (prezes firmy Altix);
• lojalność – w grupie osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie wskaźnik
retencji jest wyższy niż wśród pracowników pełnosprawnych;
• solidność – niepełnosprawni pracownicy firmy cenieni są za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków;
• motywacja do pracy – osobom niepełnosprawnym bardziej zależy na zdobyciu
i utrzymaniu pracy;
• wiedza merytoryczna – pracownicy niepełnosprawni bywają bardziej merytoryczni. Również dyskusje z nimi na tematy pozazawodowe dotyczą raczej ich wiedzy i zainteresowań, co buduje kapitał kulturowy zespołu.
Sposób oceny niepełnosprawnych przez zarząd podsumowuje najlepiej wypowiedź
prezesa firmy: To nie jest kwestia programu, tylko przekonania, że będziemy mieć lepszego
pracownika. Jeśli tylko niepełnosprawny pracownik jest dobrze dopasowany do stanowiska (jego niepełnosprawność znacząco nie utrudnia mu realizacji zadań), są duże szanse,
że pracodawca będzie bardzo zadowolony z jego pracy.

Indywidualny przypadek pracownika: Emil, niedowidzący
handlowiec, kierujący także zespołem telemarketingu
Pan Emil zgłosił się do firmy Altix, gdy chciał zmienić pracę:
Ja nie szukałem specjalnie pracy, chciałem ją po prostu zmienić i umówiłem się z szefostwem na rozmowę, pojechałem, rozmawialiśmy długo i udało się. Sam do tej firmy trafiłem, sam się zgłosiłem, bo firma jest znana na rynku, a też wcześniej pracowałem w miejscu,
gdzie się zatrudnia osoby niepełnosprawne i niewidome i ten Altix się tam przewijał.
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Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, Emil został zatrudniony w firmie, jego
stanowisko pracy zostało też wyposażone w niezbędny sprzęt. Podczas wdrażania się do
pracy, Emil nie napotkał żadnych problemów związanych z jego niepełnosprawnością.
Trudne było jedynie przyswojenie wszystkich informacji o firmie, jej usługach i produktach, ale podobne problemy ma większość nowych pracowników, zarówno pełno- jak
i niepełnosprawnych. Wyzwaniem było również nowe stanowisko, wymagające kreatywności i uczenia się nowych umiejętności: Moje trudności głównie polegały na tym, że musiałem się zaaklimatyzować, musiałem też zmienić kompletnie styl pracy, bo moja poprzednia
nie była tak absorbująca, czy wymagająca inwencji, a tutaj zupełnie inaczej i musiałem na
początku się na to w jakimś stopniu przestawić. Ja w ogóle nie miałem do czynienia z czymś
takim, jak obsługa klienta czy wystawianie paragonów, faktur i tak dalej, tego się musiałem
nauczyć i to trochę trwało. Jak już się zaaklimatyzowałem w tym środowisku, to odważyłem
się poprosić, żeby ktoś pokazał – ktoś pokazał i jest w porządku. Więcej trudności chyba nie
miałem.
Emil został normalnie przyjęty przez zespół, co oznaczało również brak taryfy ulgowej dla nowego kolegi i konieczność przejścia inicjacji: A na początku to myślę, że każdy
był testowany, czy umie, czy zrobi, czy sobie poradzi, stwarza mu się sytuację stresującą, żeby
sprawdzić, jak się zachowa w danej chwili, ale to myślę, że wszyscy przez to przechodzili, także
niczego niezwykłego w tym nie ma, a przez to tylko się współpracownicy przekonali, że się
nadaję.
W pracy Emil traktowany jest tak samo, jak jego pełnosprawni koledzy – podlega
temu samemu systemowi oceny, bierze udział w tych samych szkoleniach i formach integracji, jest też uwzględniany przy planowaniu ścieżek kariery (o czym świadczy m.in. jego
awans i powierzenie mu dodatkowych obowiązków). W codziennej pracy pojawiają się
trudności wynikające z posiadanej niepełnosprawności, ale zarówno w opinii Emila, jak
i jego współpracownika i przełożonego, są to problemy sporadyczne. Myślę, że to jest na
tej samej zasadzie, co z osobami pełnosprawnymi – rzeczywiście są takie sytuacje, że trzeba
pomóc, jednak to jest bardzo sporadyczne (współpracownik).
Trudności te związane są niekiedy z wypełnianiem formularzy, czy papierową dokumentacją. W takich przypadkach Emil może liczyć na pomoc pełnosprawnych kolegów
i koleżanek. Zajmując stanowisko handlowca, czasami potrzebuje także pomocy w dotarciu do siedziby klienta, ale zdarza się to bardzo rzadko.
W opinii współpracowników i podwładnych, pan Emil jako przełożony niczym nie
różni się od pełnosprawnych menedżerów. Natomiast jego dodatkowym atutem jest to,
że rozumie potrzeby swoich niepełnosprawnych podwładnych.
Stanowisko pracy Emila jest przystosowane do jego potrzeb – posiada specjalny
komputer, powiększacz (zamontowany na jego życzenie) i syntezator mowy. Dostosowanie stanowiska pracy traktowane jest w firmie naturalnie, natomiast zasadność specjalnego sposobu wdrożenia osób niepełnosprawnych bywa kwestionowana: To nie ma, co
przygotowywać, to są osoby tak samo sprawne jak osoby widzące, to jest wyłącznie kwestia
oprogramowania, które jest im potrzebne do funkcjonowania tak jak osobom pełnosprawnym. (…) jest oprogramowanie i sprzęt, który musi być zapewniony takiej osobie (współpracownik).
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Prywatnie pan Emil korzysta z dofinansowania PFRON na zakup sprzętu. Zwraca jednak uwagę, że z takiej formy wsparcia można korzystać tylko raz na kilka lat215. Za najkorzystniejszą formę pomocy uważa wsparcie finansowe i rzeczowe, w postaci niezbędnego
sprzętu. Pan Emil dobrze orientuje się również w tym, jakie instytucje i w jakiej formie pomagają osobom niewidzącym, i generalnie, niepełnosprawnym. Podkreśla jednak, że korzystanie z jednego rodzaju wsparcia może wykluczać otrzymywanie go z innej instytucji
(wsparcia z PFRON nie można np. łączyć z pomocą otrzymywaną z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie). Emil uważa, że ze wsparcia instytucji powinno się korzystać wtedy, gdy
jest ono użyteczne, a nie, gdy można je otrzymać.
Tym, co zaskoczyło pana Emila w nowej pracy był równy sposób traktowania, fakt,
że wobec osób niepełnosprawnych nie stosuje się żadnej taryfy ulgowej: Zaskoczyło mnie
to, może to zabrzmi banalnie, że od osób niepełnosprawnych wymaga się tyle samo, co od
pełnosprawnych i nie ma w tym nic dziwnego.

Wizerunek firmy a zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Informację na temat tego, że Altix zatrudnia osoby niepełnosprawne znajdziemy na
jej stronie w opisie historii firmy. Na stronie firmowej są też skany zdobytych certyfikatów,
wyróżnień, informacje o nagrodach i aktywności CSR (w tym tej, której beneficjentami są
niepełnosprawni)216. Firma aktywna jest również w mediach (prasa, Internet, konferencje,
telewizja), głównie przy okazji działalności CSR czy tematów specjalistycznych. Sam fakt
zatrudniania osób niepełnosprawnych nie był jednak dotąd wykorzystywany przez zarząd
do budowania wizerunku firmy i pracodawcy:
No i tu jest sprawa kompromisu, firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne nie powinna zwracać uwagi na to, że to są osoby niepełnosprawne. (…) Z drugiej strony to jest nobilitacja dla firmy, bo wymaga to większego zaangażowania, przygotowania merytorycznego,
i sprzętowego. (…) Według tego, co się dzieje na rynku, zatrudnianie niepełnosprawnych
buduje wizerunek pracodawcy, pozwala na otwieranie różnych drzwi, które trudno byłoby
otworzyć bez osób niepełnosprawnych w załodze. W idealnym świecie to źle, ale w realnym to
dobrze, bo w ogóle to dobrze, że osoby niepełnosprawne mają coś do powiedzenia i potrafią
coś wykonać (przełożony osoby niepełnosprawnej).
Dostrzegany jest również potencjał komunikowania tej kwestii jako elementu„zmiękczającego wizerunek”, czy pozwalającego na budowanie nowych relacji biznesowych.
Firma dostrzega także korzyści z informowania o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla wizerunku tej grupy społecznej, która często postrzegana jest jako zawodowo
bierna i niezdatna do pracy.
Zawsze te osoby na rynku pracy były postrzegane, że przyjdzie, będzie trzeba mu zapłacić i patrzeć jak siedzi. Tak myślą normalni pracodawcy, że jeszcze będzie trzeba może kogoś
215

216

Przykładowo, w programie „Komputer dla Homera” w 2010 roku okres oczekiwania wynosił 3 lata, w przypadku
sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania lub 6 lat, w przypadku urządzeń brajlowskich (licząc
od końca roku, w którym po raz ostatni udzielono ze środków PFRON pomocy na ten sam cel). http://www.pfron.
org.pl/portal/pl/77/891/Komputer_dla_Homera_wersja_2_czerwca_2010.html (dostęp: 30.08.2012).
http://www.altix.pl/index.php?id=2438 (dostęp: 30.08.2012).
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zatrudnić, żeby mu pomóc, no tak się robi, ale to już w skrajnych warunkach, a tu pokazanie,
że zatrudniamy takie osoby i one sobie radzą, i nie potrzebują kogoś, kto nad nimi stoi i ich
pilnuje albo pomaga bez przerwy, to myślę, że to jest (…) fajne (pracownik z niepełnosprawnością).
Informowanie o zatrudnianiu niepełnosprawnych pozwala też firmie dotrzeć do
nowej grupy pracowników, posiadających specyficzne kompetencje cenione w branży,
w której działa.

Podsumowanie
To, co wyróżnia firmę Altix to symbioza między profilem działania firmy (obsługa klientów, wśród których są osoby niepełnosprawne, tworzenie i dystrybucja sprzętu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych) a zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Firma znakomicie wykorzystuje też unikatowe kompetencje osób niewidomych w swojej
działalności biznesowej. W Altix nie traktuje się niepełnosprawności jako bariery, lecz jako
wartość dodaną. Do perfekcji opanowano też w firmie proces dostosowania stanowiska pracy
do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, którzy mają do swojej dyspozycji zaawansowane
narzędzia technologiczne, które redukują do minimum ewentualne bariery.
Atutem firmy jest też z pewnością kultura organizacyjna promująca indywidualne
podejście do pracowników i ich równe traktowanie oraz elastyczność form zatrudnienia
i organizacji czasu pracy.
Wydaje się, że wiele z prezentowanych przez firmę praktyk jest możliwe dzięki
założycielom Altix, którzy nie tylko dobrze znają realia i możliwości funkcjonowania osób
niepełnosprawnych, ale potrafią stworzyć w firmie warunki i atmosferę naturalności
wokół zatrudniania niepełnosprawnych. Naturalność ta nie tylko buduje w pracownikach
przekonanie, że osoby niepełnosprawne są tak samo wartościowymi pracownikami
i likwiduje bariery w komunikacji ale też zwiększa komfort osób pracujących w firmie – np.
dostosowanie stanowiska pracy, mimo że łączy się z kosztami ponoszonymi przez firmę,
jest przedstawiane jako naturalny element procesu zatrudnienia.
Altix jest specyficzną firmą, która znakomicie łączy działalność komercyjną z działalnością
społeczną. Środowisko osób niepełnosprawnych jest dla firmy środowiskiem naturalnym
działania rynkowego (niepełnosprawność klientów) i zawodowego.
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2. Niepełnosprawność przestała być tematem wstydliwym
Carrefour Polska

Sektor

prywatny

Kapitał

francuski

Branża

sieć handlowa

Lokalizacja

Warszawa
(woj. mazowieckie)

Zatrudnienie ogółem

14 000 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

850
(5,5% z pracowników)

Strona internetowa

www.carrefour.pl

Charakterystyka firmy
Firma Carrefour wywodzi się z Francji i działa od 1960 roku. Jest liderem wielkiej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Ponad 9800 sklepów Carrefour (hipermarketów, supermarketów, sklepów dyskontowych i osiedlowych) działa w ponad 30 krajach
Europy, Azji i Ameryki Południowej, zatrudniając łącznie ok. 410 tys. pracowników217.
Pierwszy hipermarket Carrefour Polska uruchomiony został w listopadzie 1997 roku
w Łodzi. Obecnie Carrefour rozwija w naszym kraju trzy formaty handlowe: hipermarkety,
supermarkety Carrefour Market oraz sklepy franczyzowe. Dodatkowo, klienci firmy mogą
korzystać z rozwiniętej sieci przymarketowych stacji paliw.
W każdym kraju, w którym Carrefour jest obecny, realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, będącą integralną częścią strategii całej grupy. Polityka ta zakłada harmonijny rozwój w trzech dziedzinach: gospodarki, ochrony środowiska i społeczeństwa.
Firma realizuje swoją misję dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem
oraz dąży do funkcjonowania w taki sposób, aby dla każdego społeczeństwa, w każdym
kraju, w którym prowadzi działalność, stanowić źródło wartości ekonomicznych, intelektualnych i społecznych. Polityka firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarze
społecznym realizowana jest na wiele sposobów – jednym z nich jest zatrudnianie niepełnosprawnych, którzy stanowią już 5% zespołu Carrefour Polska.

Rekomendacja
Carrefour Polska jest znany przede wszystkim z zatrudniania głuchoniemych, jednak
pracują tu osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – fizyczną, umysłową i psy217

Stan na dzień 30.06.2012 r.
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chiczną. Znajdują one zatrudnienie w sklepach sieci na stanowiskach kasjerów i pracowników sklepu – zajmują się wykładaniem towaru i sprzedażą bezpośrednią, oraz w centrali,
np. jako księgowi i graficy.
Za dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych firma uzyskała wiele nagród
i wyróżnień. W 2007 roku zajęła III miejsce w regionalnej, mazowieckiej edycji konkursu
„Lodołamacze”. Fundacja Fuga Mundi nagrodziła z kolei Carrefour tytułem pracodawcy miesiąca, a Polski Związek Głuchych przyznał firmie Złotą Odznakę. Carrefour Polska
otrzymał także nagrodę Vector za kreowanie wizerunku solidnego pracodawcy.
Przy zatrudnianiu niepełnosprawnych Carrefour współpracuje z EKON218, od 2010
roku dofinansowując także działania tego stowarzyszenia na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych. Wspólny projekt EKON i fundacji Carrefour obejmujący budowę spalarni
śmieci i przeszkolenie niepełnosprawnych, którzy następnie trafili na otwarty rynek pracy,
został nominowany do European Diversity Awards.
Carrefour inwestuje także w narzędzia służące rozwijaniu komunikacji z pracownikami.
W 2011 roku, podczas uroczystej gali kończącej kongres European IC & Intranet Meeting,
Carrefour Polska otrzymał Grand Prix Internal 2011 w kategorii „Najlepszy Intranet 2011 –
Duże Firmy”.
W firmie funkcjonuje kodeks etyki zawodowej (każdy pracownik przy zatrudnieniu
podpisuje kartę etyki) i komitet etyki zawodowej, który w razie potrzeby rozwiązuje
problemy pracownicze. W kodeksie etyki zawarty jest m.in. punkt o poszanowaniu
godności i akceptacji różnorodności, rozumiany również jako tworzenie równych szans,
sprzeciw wobec dyskryminacji, zastraszenia czy mobbingu w miejscu pracy. W Carrefour
obowiązują również procedury antymobingowe z oddzielnym, bezpiecznym kanałem
komunikacji a także wirtualna i tradycyjne skrzynki pomysłów i wniosków.
Działania Carrefour w zakresie zatrudnienia oparte są na Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Firma realizuje również wytyczne Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (zwłaszcza w zakresie zwalczanie korupcji), oraz 10 zasad Paktu Globalnego ONZ. Carrefour w 2012 roku podpisał Kodeks
Postępowania w sprawie Zarządzania Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy ILO (Code of
Practice on Managing Disability in the Workplace), podejmując tym samym, jako pierwsza
firma, współpracę z Business and Disability Network – siecią wspierającą zatrudnianie
przez przedsiębiorstwa osób niepełnosprawnych.
Polityka równych szans jest widoczna w sklepach – Galeria Lubelska Carrefour została
wyróżniona w konkursie „Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom”. Fundacja Carrefour prowadzi bardzo szeroką działalność, realizując założenia zrównoważonego rozwoju firmy
w obszarze CSR. Od 2007 roku współpracuje m.in. z Caritas, wspierając program Skrzydła,
którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzięki Carrefour 810 dzieci z całej
Polski mogło otrzymać stypendium i wyjechało na wakacyjny wypoczynek.

218

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” powstało w 2003 roku w efekcie wspólnej inicjatywy osób niepełnosprawnych i ekologów. Stowarzyszenie jest jednym z pierwszych w Polsce Przedsiębiorstw
Społecznych działających na zasadzie non profit (jeżeli wypracują zysk to jest on przeznaczany na działalność
statutową). Więcej: http://www.ekon.org.pl/ (dostęp: 30.08.2012).
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Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych pracowników zaczęto zatrudniać w Carrefour Polska w 2006
roku z inicjatywy jednego z dyrektorów, który nawiązał współpracę z Polskim Związkiem
Głuchych. Decyzja o zatrudnianiu niepełnosprawnych przy obsłudze klientów budziła
początkowo sporo kontrowersji: Podeszliśmy do tego z bijącym sercem, ponieważ w polityce naszej firmy obsługa klienta jest naszą obsesją i wprowadzenie kasjerów głuchoniemych
mogło być odebrane jako obniżenie jakości obsługi. Więc postanowiliśmy zrobić eksperyment
i włączyć do pracy głuchoniemych w jednym sklepie, na próbę, co wypadło bardzo pozytywnie
(dyrektor zasobów ludzkich).
Dobre doświadczenia w pierwszym sklepie zdecydowały o rozszerzeniu programu na
pozostałe. Firma korzystała przy zatrudnianiu niepełnosprawnych ze wsparcia Polskiego
Związku Głuchych, a następnie EKON i Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych
(PION)219. Osoby niepełnosprawne w Carrefour najczęściej zatrudniane są na mocy
umowy trójstronnej między pracownikiem, organizacją a firmą (przy czym znakomita
większość pracowników pochodzi z PION). Pracownicy ci zatrudnieni są w PION natomiast
pracują dla Carrefour, który ma gwarancję, że dana osoba będzie wykonywała pracę tylko
dla niego – jest to specyficzna forma outsourcingu pracowników. Zatrudnione w ten
sposób osoby posiadają te same prawa i obowiązki oraz otrzymują te same benefity, choć
finansowane z innych źródeł: np. paczki świąteczne dla pracowników sklepu finansowane
są z funduszu socjalnego, natomiast dla pracowników zatrudnionych na mocy umowy
trójstronnej – z obrotu sklepu, w którym pracują.
Udział pracowników niepełnosprawnych zatrudnianych w sklepie jest wpisywany
do comiesięcznego raportu, a uzyskanie wysokiego wskaźnika stawiane jest za cel menedżerom sklepu. Kierownicy sklepów są nagradzani premią za osiągnięcie określonego
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wspieramy to działanie i wzmacniamy
poprzez premiowanie tego punktu. Jest to element do ich rocznej premii, nagradzamy w ten
sposób wysiłki związane z integracją nowego pracownika, który wymaga innego podejścia.
Pracownik ten ma prawo do większej ilości dni wolnych. Dyrektorzy muszą być zmotywowani,
żeby lepiej poznać warunki ich pracy (dyrektor zasobów ludzkich).

Działania Carrefour Francja220
Carrefour Polska zatrudniając osoby niepełnosprawne mógł liczyć na pomoc czy
konsultację francuskiej siedziby spółki, która od wielu lat prowadzi takie praktyki na
dużą skalę. Carrefour Francja zatrudnia blisko 5000 osób uznanych za niepełnosprawne,
219

220

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji
i usług. W ramach projektu Kraina Akceptacji, organizacja wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Platforma zrzesza podmioty ekonomii
społecznej, w tym EKON. Więcej o PION: http://www.pi-on.pl/kraina-akceptacji.php (dostęp: 20.08.2012).
Zobacz też film o praktykach Carrefour Francja: http://recrute.carrefour.fr/web-tv/videos-carrefour-inside/2973 (dostęp: 20.08.2012).
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co stanowi ok. 7% wszystkich zatrudnionych. Pierwsza osoba niepełnosprawna została
zatrudniona w 1979 roku. W 2009 roku Carrefour podpisał z francuskim rządem „Charte
de l’insertion professionelle des personnes handicappes”. Carrefour Francja wielokrotnie
zdobywał też nagrody za swoją działalność na rzecz niepełnosprawnych.
Carrefour Francja prowadzi wiele interesujących programów na rzecz niepełnosprawnych. W ramach porozumienia „Mission Handicap”, hipermarkety Carrefour zobowiązały
się sprzyjać utrzymywaniu zatrudnienia osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, z uwagi na ich stan zdrowia. Celem programu było wczesne wykrycie trudności z jakimi mogą
się zmierzyć niepełnosprawni w pracy i stworzenie im spersonalizowanej ścieżki kariery.
W ramach programu firma m.in. finansowała zakup aparatów słuchowych dla pracowników tracących słuch.
Od 2005 roku Carrefour uczestniczy w programie „Handimanagement”, który uczy
i uwrażliwia uczniów szkół średnich na wprowadzenie do firmy osób niepełnosprawnych.
Pracownicy firmy uczyli się też języka migowego i odbywali szkolenie z porozumiewania
się z osobami słabo słyszącymi: Kiedy dowiedziałam się, że będę współpracować z osobą słabo słyszącą, poczułam lęk. Zastanawiałam się w jaki sposób będziemy się komunikować. Bałam się, że niepełnosprawność mojego współpracownika będzie sprawiała problemy w życiu
codziennym. Byłam w błędzie. Mój kolega posiada aparat słuchowy, który wszystko ułatwia.
Dla poprawy komunikacji zostaliśmy nauczeni jak mówić do osób z problemami ze słuchem.
To doświadczenie dało mi do zrozumienia, że szybko potrafimy się przystosować do niepełnosprawności (pracownik Carrefour Francja)221.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Niepełnosprawni pracownicy trafiają do firmy albo w wyniku samodzielnego zgłoszenia, albo za pośrednictwem EKON czy PION. Podczas procesu rekrutacji pracownicy nie
są różnicowani na pełno- i niepełnosprawnych. Natomiast rekrutacja prowadzona przez
organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych jest ogromnym ułatwieniem dla firmy.
Organizacja przeprowadza preselekcję kandydatów i przedstawia firmie listę rekomendowanych osób: Jeżeli dyrektor jest zainteresowany zatrudnieniem, to wypełnia dokument zapotrzebowania na rekrutację, gdzie opisuje profil i warunki. Dokument ten przekazywany jest
do koordynatora EKON-u. Koordynator ten wyszukuje odpowiednich kandydatów i dokonuje
preselekcji. Do sklepu trafiają więc konkretni kandydaci. Prezentowana już jest taka shortlista.
Jeżeli jest to osoba głuchoniema, koordynator zapewnia tłumacza (dyrektor zasobów ludzkich).
Wdrożenie pracownika rozpoczyna się od badań medycyny pracy. Lekarz opiniuje,
czy konkretna osoba może pracować na danym stanowisku i jakich ewentualnie potrzebuje dostosowań. Pracownik przechodzi szkolenie BHP realizowane przez Carrefour lub
– jeżeli jest zatrudniony na mocy umowy trójstronnej – przez organizacje, np. EKON. Pracownik niepełnosprawny wdrażany jest podobnie do pracownika pełnosprawnego, z tą
różnicą, że niekiedy jego wdrożenie wymaga więcej uwagi i czasu przełożonego (w za221

Tłumaczenie własne na podstawie: http://recrute.carrefour.fr/node/365 (dostęp: 12.11.2012).
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leżności od rodzaju niepełnosprawności). Jeżeli pracownik jest osobą głuchoniemą na
początku współpracy zapewniony jest tłumacz języka migowego. Sam proces wdrożenia
obejmuje głównie integrację i instruktarz stanowiskowy, którym zajmuje się bezpośredni
przełożony (czasem z pomocą tłumacza).
We współpracy z EKON w firmie prowadzone są szkolenia na temat niepełnosprawności, głównie kierowane do kadry menedżerskiej: Zwracamy uwagę kadrze menadżerskiej
i pracownikom na różnice, jak należy traktować te osoby, jakie są najczęściej popełniane błędy
i czego należy unikać. Jest to komunikacyjne szkolenie, które sięga do tematu budowania relacji. Zwracamy uwagę, w jaki sposób mówić np. do osoby głuchoniemej, żeby ta mogła czytać z ruchu ust, podczas spotkania żeby została ulokowana w dogodnym miejscu. Przy tym
jednocześnie mówimy pracownikom, żeby traktować ją jak całą resztę. Poruszane są aspekty
psychologiczne, które tłumaczą, w jaki sposób one funkcjonują i na co zwracać uwagę. Głównie chodzi tu o grupę, która nie miała styczności z osobami niepełnosprawnymi. W sklepach,
gdzie zatrudnione są osoby głuche, tłumacz pomaga na początku, następnie sami uczymy się
komunikacji. Są osoby, które mówią w sposób bardziej i mniej wyraźny. Po przełamaniu barier
okazuje się, że nawet dzięki pisaniu na kartce jesteśmy się w stanie normalnie komunikować.
Klienci przyzwyczaili się, że na kasie pracują osoby głuchonieme. Staramy się, żeby każdy przełożony nawiązał kontakt tak jak z każdym innym członkiem swojej ekipy (dyrektor zasobów
ludzkich).
Wdrożenie pracownika jest również połączone z przygotowaniem zespołu na jego
przyjęcie. Jeżeli jest to pierwsza osoba niepełnosprawna w zespole, proces ten przebiega
dłużej (pracownicy często myślą stereotypami, które trzeba przełamać). Jeżeli natomiast
jest to już kolejna osoba niepełnosprawna proces ten ulega skróceniu. Wdrożenie takiego
pracownika wymaga więcej uwagi, wysiłku i cierpliwości. Staramy się, żeby przy przyjęciu
nowych pracowników wszystko było przygotowane i żeby ekipa rozumiała, skąd wynikają
trochę inne warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Absolutnie przygotowujemy
z prawa pracy przełożonych, żeby nie mieli wątpliwości, jak ustawić grafik. Nawet pozwalamy
sobie na to, żeby powiedzieć o cukrzycy pracownika, żeby reakcja robienia sobie zastrzyku
w toalecie nie była zaskoczeniem, żeby zwracać uwagę na tego kasjera, który będzie musiał
odejść od kasy, jak poczuje się gorzej, żeby zmierzyć cukier w danym momencie. Czasem są
takie schorzenia, które powodują, że my trochę więcej wyjaśniamy. Rozumieją, że ten wysiłek
ma sens, że każdy z nas może być w potrzebie. Chciałbym podkreślić, że po wielu tych osobach
nie widać, że są niepełnosprawne (dyrektor zasobów ludzkich).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Osoby niepełnosprawne są traktowane tak samo, jak osoby pełnosprawne. Na początku współpracy ustalane jest, jakie zadania pracownik może wykonywać. Po wyznaczeniu zakresu obowiązków, pracownik traktowany jest tak samo jak inni – w ten sam sposób rozliczany z realizacji celów czy wykonywania zadań. Osoby niepełnosprawne biorą również udział
w tych samych formach integracji czy szkoleniach, co osoby pełnosprawne. Natomiast nie
zawsze możliwy jest ich awans – niekiedy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności osoby nie
mogą sprawować pewnych funkcji – Trudno, żeby osoby głuchonieme pełniły funkcję nadzor133

czą, no bo przede wszystkim istnieje problem z porozumiewaniem się… (przełożona). Osoby te
mogą jednak awansować dzięki zmianie czy rozszerzeniu zakresu obowiązków.
Pracownicy niepełnosprawni nie zawsze byli równo rozliczani z celów. Stawianie
równych wymagań jest czymś, czego firma nauczyła się w trakcie swoich doświadczeń.
W kasach mierzymy wyznacznik produktywności. Jest to ilość produktów skanowanych na
minutę. Długo się zastanawialiśmy, jak ustawić ten wskaźnik dla osób niepełnosprawnych.
Zaczynaliśmy niżej, ale okazało się, że był to błąd. W wielu sklepach niepełnosprawni mają
wyższy wskaźnik niż osoby pełnosprawne (dyrektor zasobów ludzkich).

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym różni się od zarządzania osobą pełnosprawną, głównie w zakresie komunikacji. Dlatego również Carrefour organizuje szkolenia
dla pracowników, na których porusza głównie tę tematykę. Po początkowym przełamaniu
trudności współpraca układa się zwykle bez zastrzeżeń, a osoby niepełnosprawne stają
się wysoko cenionymi pracownikami: Zwłaszcza, kiedy popatrzymy na rynek warszawski, to
jeszcze bardziej te cechy się uwypuklają, ale ogólnie powiedziałabym, że są to osoby bardzo
lojalne w stosunku do pracodawcy. (…) Jest też chęć do pracy, zaangażowanie. Dla tych osób
aktywizacja zawodowa zmienia jakość całego ich życia. Nasza mobilność jest znacznie większa, podczas gdy dla tych osób to tak nie wygląda. Oni niesamowicie doceniają fakt, że mogą
pracować. Nie jest to unikalna cecha osób niepełnoprawnych, ale jest to dla nich typowe (dyrektor zasobów ludzkich).
Zatrudnianie niepełnosprawnych wpływa dodatnio na relacje między pracownikami: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych dobrze działa na integrację całego zespołu. Dzięki temu w sklepach ludzie zaczęli patrzeć na siebie inaczej, pracownicy doceniają dobrą współpracę, relacje, mają
dużo szacunku (dyrektor zasobów ludzkich). Raczej nie ma problemów z adaptacją osób niepełnosprawnych – u części z nich niepełnosprawność nie jest widoczna i nie przeszkadza w pracy.
Jeśli chodzi o osoby głuchonieme, dla ich adaptacji lepiej jest, by zatrudnionych było kilka osób
z tym samym rodzajem niepełnosprawności: nie jest tak, że oni są odizolowani, bo ich jest więcej,
mogą też między sobą utrzymywać bliższe kontakty. Może by się czuli odizolowani, gdyby to była
jedna osoba na 20 (…) a tak to sobie migają na kasach (przełożony).

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych pracowników
W zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych bardzo pomagają organizacje
działające na ich rzecz. Dział HR Carrefour docenia zwłaszcza współpracę z EKON, ale
współpracuje także PION-em, Towarzystwem Walki z Kalectwem i Polskim Związkiem
Głuchych. Zalety tej współpracy widoczne są zwłaszcza na etapie rekrutacji i wdrożenia
pracowników. Organizacja jest też dla pracodawcy partnerem w zdobywaniu informacji
o zmianach prawnych czy nowych przepisach. Współpracowaliśmy w zeszłym roku ze
Stowarzyszeniem Walki z Kalectwem (…). Pozyskaliśmy dużo ciekawych informacji. Jeżeli
potrzebujemy różnych informacji, kontaktujemy się bezpośrednio z POPON-em czy EKON-em.
Obecnie mamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania (dyrektor zasobów ludzkich).
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Carrefour wskazuje przeszkody w dostępie do informacji o zmianach prawnych jako
największą trudność w zatrudnianiu niepełnosprawnych. Firma pomaga innym pracodawcom rozpoczynającym zatrudnianie niepełnosprawnych, poprzez wymianę doświadczeń,
lub dzielenie się wiedzą na konferencjach, targach i kongresach. Wymiana doświadczeń
i dostarczanie narzędzi, które ją wspierają są wskazywane przez Carrefour za duże ułatwienie dla przedsiębiorstw i możliwy sposób promocji: Faktem jest, iż na początku było to
[zdobywanie informacji] dla nas dość trudne. Warto byłoby zapewnić wsparcie merytoryczne
firmom, które zastanawiają się nad zatrudnieniem niepełnosprawnych, żeby to było też połączone z najlepszymi praktykami, po to żeby mogliby korzystać już z takich doświadczeń i nie
popełniać błędów, które zostały popełnione już wcześniej. Nie ma tu miejsca na rywalizację,
jest to obszar działania prospołecznego (dyrektor zasobów ludzkich).
Carrefour nie korzysta z dofinansowania stanowisk pracy, starając się optymalnie dobrać kandydatów do stanowiska i ewentualnie sam ponosi koszty ich adaptacji, co wynika
z prawnych obostrzeń współpracy z EKON. Rezygnacja z dofinansowań jest świadomą decyzją firmy – współpraca z EKON jest dla niej większą wartością. Skupiliśmy się na współpracy z EKON-em i (…) jesteśmy w ten sposób trochę wykluczeni z dofinansowania, o które
moglibyśmy się ubiegać (dyrektor zasobów ludzkich).

Wizerunek pracodawcy
Carrefour dzieli się informacjami o tym, że zatrudnia osoby niepełnosprawne, jednak jego celem w działaniach komunikacyjnych jest nie tyle budowanie wizerunku, ale
raczej zachęcanie innych firm do podejmowania podobnych praktyk. Komunikacją z potencjalnymi do pracy w imieniu Carreforua zajmuje się EKON. Sam Carrefour chwali się
zatrudnianiem niepełnosprawnych głównie w komunikacji wewnętrznej, kierowanej do
pracowników. Komunikacja ta ma również budować ich świadomość społeczną. Efekty są
już widoczne. W badaniu zaangażowania pracowników Carrefour różnorodność znalazła
się wśród trzech najwyżej ocenianych wśród pracowników obszarów (maj 2011). Według
dyrektor zasobów ludzkich zatrudnianie osób niepełnosprawnych związane jest z jednej
strony z korzyściami ekonomicznymi dla pracodawców, z drugiej natomiast z korzyściami
społecznymi: dla każdego pracodawcy jest to działanie przynoszące pewne korzyści ekonomiczne, przyczynia się też do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zmiany ich
życia. Dzięki pracy z osobami niepełnosprawnymi zmienia się też świadomość pracowników: poprzez pracę z takimi osobami [pracownicy] są dużo bardziej otwarci jako obywatele
w tym kontekście niepełnosprawności.
Dobry wizerunek pracodawcy oraz zgranie zespołu przekładają się również na dobry
wynik ekonomiczny firmy. Ponadto, dobra atmosfera pracy ułatwia rekrutację: z racji (…)
zaangażowania, ekipy wewnątrz firmy automatycznie wzrasta jej atrakcyjność na zewnątrz.
Takie miejsce pracy jest postrzegane jako dobre (…) i może pozyskiwać najlepszych na rynku,
co jest celem wszystkich pracodawców (dyrektor zasobów ludzkich). Dlatego Carrefour koncentruje się raczej na komunikacji wewnętrznej i działaniach wewnątrz firmy.
Polityka zrównoważonego rozwoju jest nie tylko komunikowana, ale także realizowana, co pracownicy dostrzegają i doceniają: [Carrefour] najwięcej zatrudnia osób niepeł135

nosprawnych, to jest na pewno największy plus, bo ja mogę jeszcze coś ukryć, a tak osoby
niektóre wcale by nie miały szans na uzyskanie pracy, a tak, mają, to jest ogromny plus, bo nie
wszyscy chcą zatrudniać (pracownik niepełnosprawny z chorobą serca).
Świadectwem dbałości o pracownika są wypowiedzi pracowników, którzy za największe zalety firmy uznają atmosferę pracy, współpracowników, elastyczność organizacji pracy, liberalne (otwartość na ustępstwa, mały formalizm), indywidualne podejście do
pracownika oraz otwartość (zatrudnianie kobiet w ciąży, niepełnosprawnych, osób w starszym wieku).

Indywidualny przypadek pracownika: Ewa, kasjer z chorobą
serca, chorobami wewnętrznymi
Ewa pracuje w sklepie, który łącznie zatrudnia 136 osób, w tym 13 niepełnosprawnych (11 osób zatrudnionych za pośrednictwem PION i 2 osoby w Carrefour, 5 osób głuchoniemych, w tym 2 zatrudnione przez Carrefour). Osoby niepełnosprawne są obecne
w zespole sklepu od początku jego istnienia (2010 r.). Kierownik sklepu miał wcześniejsze
doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W sklepie zatrudniane są osoby
z różnym rodzajem niepełnosprawności: głuchonieme, z chorobami serca, czy chore na
padaczkę – mieliśmy nawet raz pogotowie wzywane do sklepu, no, ale to się trzeba przygotować, że tak może być, i zwracać na pracownika większą uwagę (przełożony).
W rekrutacji na stanowiska sklepowe liczą się głównie kompetencje miękkie, doświadczenie i motywacja do pracy – to jest taka sama sytuacja, jak z pracownikiem pełnosprawnym – nie każdy umie siedzieć na kasie, nie każdy umie liczyć pieniądze i nie każdy umie
rozmawiać z ludźmi (przełożony). Niepełnosprawność nie jest tu raczej przeszkodą, chyba
że dla pracowników na wózkach, dla których jest za mało miejsca na stanowiskach przy
kasach.
Pani Ewa trafiła do Carrefour przez EKON. Początkowo pracowała w zakładzie pracy chronionej, gdzie warunki zatrudnienia nie spełniały jej oczekiwań. W prasie znalazła
ogłoszenie EKON-u o poszukiwaniu pracowników niepełnosprawnych. Po przejściu rekrutacji została zatrudniona. Początkowo pracowała w innym sklepie, z którego została
przeniesiona do obecnej jednostki, ponieważ nie mogła siedzieć w chłodnym miejscu.
Obecnie pracuje w sklepie mieszczącym się w centrum handlowym. Z uwagi na swoją
niepełnosprawność chciała pracować na stanowisku kasjera: musiałabym się tłumaczyć,
gdybym poszła na dział, że proszę mnie nie tu gdzie chłodnia, a dlaczego? A tak stoję, robię,
czasem jak trzeba coś komuś pomóc to idę, już wiedzą, co mogę i nie muszę się tłumaczyć.
O niepełnosprawności pani Ewy, niewidocznej na pierwszy rzut oka, wiedzieli jedynie przełożeni, by nie delegować jej do zadań, których nie może wykonywać. Niektórzy
z pracowników dopiero od niej dowiedzieli się o jej chorobie, część nie wie o tym do tej
pory. Jej stanowisko pracy nie wymagało przystosowania. Pani Ewa bardzo ceni sobie
elastyczne godziny pracy i indywidualne podejście do pracownika – skrócenie szkolenia
stanowiskowego (na jej prośbę – ponieważ posiadała już doświadczenie) i elastyczne
godziny pracy, możliwość zamiany w grafiku z koleżankami (wynika to z częstych wizyt
u lekarza i daleko położonego miejsca zamieszkania): do tej pory nie miałam problemu
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z dogadywaniem się, choć mam dość daleko, (…) nie spotkałam nigdzie, żeby ktoś mi robił
jakieś trudności.
Pani Ewa szybko wdrożyła się w swoje obowiązki, nie potrzebowała również zbyt
często pomocy od innych pracowników. Zawsze jednak, kiedy pojawia się taka potrzeba,
członkowie zespołu wspierają się nawzajem – z panią Ewą mogą zamienić się godzinami
pracy, a pracowników niesłyszących wspomóc w komunikacji. Kasjer, który siedzi gdzieś
tam obok, zawsze pomoże, także jest praca zespołowa (Ewa). Pani Ewa dobrze zintegrowała
się z zespołem – posiada grupę znajomych, z którymi spotyka się i wychodzi po pracy.
Pracownicy niepełnosprawni są bardzo cenieni przez przełożonych, przede wszystkim za jakość pracy: to pracownicy sumienni, zdyscyplinowani i zaangażowani. Doceniają
ich także współpracownicy, przede wszystkim za otwartość i życzliwość: oni bardzo dobrze
się integrują, większość z nich jest taka życzliwa, (…) szybko, sprawnie obsługują klienta, ekspresowo jak jest więcej osób, (…) są tacy otwarci na kontakty (…), bardzo ambitni (współpracownik osoby niepełnosprawnej). Nawet osoby głuchonieme, po początkowych trudnościach komunikacyjnych integrują się z zespołem i komunikują, czy to za pomocą języka
migowego, czy pisząc na kartkach. Wielokrotnie pracownicy podkreślają, że w Carrefour
pracuje się w przyjemnej atmosferze i miłym towarzystwie.

Podsumowanie
Program zatrudnienia niepełnosprawnych w Carrefour znakomicie wpisuje się
w politykę firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz politykę zarządzania zasobami
ludzkimi. Jest też konsekwentnie wdrażany i wspierany przez zarząd Carrefoura.
Dobrym pomysłem było włączenie wskaźników udziału niepełnosprawnych w zespole do systemu raportowania i systemu motywacyjnego kierowników. Dzięki temu,
mimo trudności związanych z dodatkowymi uprawnieniami pracowników z dysfunkcjami, kierownicy sklepów chętnie ich zatrudniają. W firmie pracuje już ponad 700 niepełnosprawnych i ich udział w ogólnym zatrudnieniu stale rośnie. Takimi wynikami mogą
się pochwalić nieliczne firmy działające na otwartym rynku pracy. To skala zatrudnienia
trudna nawet do osiągnięcia dla wielu zakładów pracy chronionej (biorąc pod uwagę liczebność pracowników niepełnosprawnych).
Warta podkreślenia jest bardzo dobra współpraca Carrefour z rozmaitymi fundacjami,
stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które wspierają firmę w realizacji jej celów. Organizacje te pomagają zwłaszcza w rekrutacji i wdrożeniu pracowników niepełnosprawnych,
które dla wielu pracodawców stanowią poważny problem. Część firm wycofuje się z pomysłu zatrudniania niepełnosprawnych po pierwszych niepowodzeniach rekrutacyjnych. Pracodawcy często narzekają, że bardzo chętnie zatrudniliby niepełnosprawnych, ale nie są oni
zainteresowani podjęciem pracy. Firmom brakuje dostępu do informacji o przepisach, nie
potrafią dotrzeć do kandydatów z dysfunkcjami, nie mają potrzebnych doświadczeń. Dobór
odpowiednich partnerów wśród organizacji pozarządowych bywa kluczowy dla późniejszych sukcesów w zatrudnianiu niepełnosprawnych.
Carrefourowi udało się też wypracować korzystny dla firmy i bezpieczny dla ludzi system zatrudnienia trójstronnego, w którym trzecim partnerem umowy jest Stowarzyszenie
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EKON. Dzięki równemu traktowaniu wszystkich pracowników bez względu na formę umowy, Carrefourowi udało się uniknąć podziałów wśród pracowników i wykluczenia niepełnosprawnych z zespołu. Udało się to, ponieważ przysługują im takie same świadczenia
i mogą uczestniczyć w tych samych formach integracji, co pozostali.
Zatrudnianie niepełnosprawnych przekłada się w Carrefourze na zaangażowanie
i lojalność zespołu oraz na sposób postrzegania firmy przez pracowników. Zarówno dla
pracowników centrali, jak i dla pracowników sklepów tematyka różnorodności stała się
ważna, czego dowodem są m.in. wyniki badania satysfakcji pracowniczej.
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3. W naszej firmie jest inna wrażliwość
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Sektor

prywatny

Kapitał

zagraniczny

Branża

ubezpieczenia/ finanse

Lokalizacja

Sopot
(woj. pomorskie)

Zatrudnienie ogółem

1730 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

14 osób
(1% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.ergohestia.pl

Charakterystyka firmy
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA jest wiodącą spółką Grupy Ergo
Hestia. Ergo Hestia to polska grupa towarzystw ubezpieczeniowych z siedzibą w Sopocie.
Posiada ona ogólnopolską sieć przedstawicielstw i oddziałów terenowych. Oferuje ubezpieczenia dla przemysłu, małego i średniego biznesu oraz dla klientów indywidualnych. Ergo
Hestia jest największą firmą ubezpieczeniową spośród powstałych w warunkach gospodarki
wolnorynkowej w Polsce, czyli po 1989 roku. Swoją pierwszą polisę wystawiła w 1991 roku.
1% zatrudnionych w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia stanowią niepełnosprawni.

Rekomendacja
Choć udział niepełnosprawnych w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń jest wciąż
niewielki (1%), firma wdrożyła wiele bardzo interesujących i wartych popularyzacji praktyk w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W 2003 roku Ergo Hestia założyła fundację na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych „Integralia”. W fundacji zatrudnionych jest 12 pracowników z umiarkowanym
i znacznym stopniem niepełnosprawności i 4 pracowników pełnosprawnych. Głównym celem
fundacji jest wspieranie osób z niepełnosprawnością na starcie kariery zawodowej, poprzez organizację bezpłatnych szkoleń. Fundacja działa też jako agencja pośrednictwa pracy (posiada
stosowny certyfikat), uczestniczy w targach pracy, współpracuje z uczelniami, biurami karier
i urzędami pracy, pozyskując w ten sposób niepełnosprawnych pracowników zarówno na potrzeby Grupy Ergo Hestia, jak i innych pracodawców z całej Polski. Dzięki współpracy„Integralii”
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z ponad 60 firmami i przedsiębiorstwami reprezentującymi różne branże, pracę znalazło już
ponad 70 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Od 2009 roku w Grupie Ergo Hestia działa także Klub Wolontariusza, w ramach którego pracownicy firmy prowadzą warsztaty dla niepełnosprawnych. Do tej pory w roli wolontariusza-szkoleniowca sprawdziło się 70 pracowników Ergo Hestia.
Siedziba STU jest architektonicznie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością:
1. na zewnątrz budynku znajdują się specjalnie oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych;
2. w budynku są toalety przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, oznaczone alfabetem Braille’a;
3. stanowiska pracy, w zależności od rodzaju dysfunkcji, wyposażone są w odpowiedni sprzęt:
– w przypadku osób niewidomych – w program komputerowy Jaws, słuchawki,
segregatory oznaczone alfabetem Braille’a, miejsce dla psa przewodnika (odpowiednie oznaczenie psa przewodnika – tak aby nie rozpraszali go pozostali
pracownicy EH),
– osoby z niepełnosprawnością ruchową – wysokość biurka dostosowana do
wzrostu,
– osoby z upośledzeniem narządu słuchowego, w razie konieczności, finansowanie aparatu słuchowego, osoby takie zajmują stanowiska, gdzie niezbędne
są przede wszystkim umiejętności analityczne – praca z tekstem
(rozliczanie umów z agentami).
Działania firmy Ergo Hestia na rzecz osób niepełnosprawnych zostały nagrodzone
prestiżowym medalem „Przyjaciela Integracji 2006”, który został wręczony firmie podczas
Gali Integracji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przez ówczesnego Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Mirosława Maleńczuka.
Swoje działania w obszarze CSR Ergo Hestia adresuje nie tylko do niepełnosprawnych, ale także do młodzieży uzdolnionej artystycznie i sportowo, działając zgodnie z zasadami odpowiedzialności biznesowej.
Warte podkreślenia jest także to, że Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, działając
w sposób odpowiedzialny społecznie, odnosi także znaczące sukcesy biznesowe, za które otrzymuje liczne nagrody. Jest m.in. jest laureatem godła promocyjnego „Teraz Polska”, uzyskała tytuł „Najlepszej firmy ubezpieczeniowej III RP”, a także tytuł „Lidera Rynku”
w ogólnopolskim konkursie gospodarczym.

Geneza zatrudniania niepełnosprawnych
Początki zatrudniania niepełnosprawnych w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń
wiążą się z założeniem fundacji „Integralia” w 2004 roku. Wtedy zarząd Ergo Hestii postanowił, że firma zacznie prowadzić aktywną politykę CSR, a idea fundacji została uznana za
bliską wartościom firmy. Fundacja aktywizowała osoby niepełnosprawne, oferowała im
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bezpłatne szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy. „Integralia” wspierała również niepełnosprawnych w poszukiwaniu możliwości odbycia stażu w firmach. W tym czasie na stażach
w Hestii pojawiły się pierwsze osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy szkolenia fundacji „Integralia”
Do dziś działalność fundacji bardzo ściśle związana jest z działalnością firmy – fundacja promuje zatrudnianie niepełnosprawnych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń
jako swoim partnerem. Jej działania obejmują aktywność na uczelniach i pozyskiwanie
firm, które chciałyby zatrudniać niepełnosprawnych pracowników. Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń, jako partner „Integralii”, udziela innym pracodawcom porad, jak zatrudniać
osoby niepełnosprawne.
Środowisko pracy w STU Ergo Hestia charakteryzuje się bardzo dużą otwartością na
osoby niepełnosprawne. Poziom dostosowania budynków i stanowisk pracy jest w porównaniu z innymi pracodawcami bardzo duży, pozytywnie zaskakuje też umożliwienie
zatrudnionym w firmie osobom pracy z psem przewodnikiem: na przykład na infolinii pracuje dziewczyna, która jest niewidoma i codziennie (…) siedzi tam z psem. Tam się wszyscy
w ogóle tym psem opiekują, dają mu jedzenie, dają picie (…) to jest ogromna zmiana dla
osób, które tam pracują z osobami niepełnosprawnymi (przełożony).
Zatrudnianiu niepełnosprawnych w STU towarzyszyła akcja komunikacyjna adresowana
do pracowników – organizowane były szkolenia informujące o realizowanych programach,
wolontariacie pracowniczym, ale również szkolenia dotyczące komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, podczas których tłumaczono pracownikom m.in. jak być pomocnym, ale nie
nadopiekuńczym. Szkolenia takie zostały przeprowadzone tylko raz, gdy firma rozpoczęła
zatrudnianie niepełnosprawnych, natomiast obecnie w trakcie szkoleń adaptacyjnych nowi
pracownicy informowani są o możliwości współpracy z niepełnosprawnymi kolegami. Także
w przypadku zatrudnienia nowej osoby niepełnosprawnej, przełożeni informują zespół, że dołączy do niego pracownik z niepełnosprawnością i jakiej pomocy może potrzebować.

Indywidualny przypadek pracownika: Wojtek, młodszy
specjalista, niedosłyszący analityk
Wojciech pracuje w firmie od lutego 2011 roku. Na obecne stanowisko został oddelegowany z innej komórki firmy w ramach rekrutacji wewnętrznej. Jego bezpośrednia przełożona oraz współpracownik brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej i w podejmowaniu
decyzji o jego przyjęciu do pracy. Zdaniem pana Wojciecha o jego zatrudnieniu zadecydowało kilka czynników: kierunek studiów, który ukończyłem; dobra opinia od poprzedniego
przełożonego; znajomość Excela oraz gotowość i chęć do nauki, potwierdzona na poprzednim
stanowisku; umiejętność analitycznego myślenia.
Początkowo Wojtek został przyjęty na 3-miesięczny okres próbny. Po 1,5 miesiąca
wspólnie z przełożonymi zadecydował o nawiązaniu stałej współpracy z firmą.
Przełożona, po konsultacji z Wojciechem udzieliła zespołowi wskazówek, w jaki sposób koledzy mają się z nim komunikować, m.in. o potrzebie głośnego, wyraźnego mówie141

nia i patrzenia na niego podczas rozmowy. Konieczne było przygotowanie biura na przyjęcie Wojtka – przearanżowano pokój w taki sposób, by mógł widzieć każdego z członków
zespołu. Zostałem bardzo dobrze przyjęty do zespołu, dowiedziałem się, kto, za co odpowiada
i też wszyscy dostali informację, czym ja będę się zajmował (Wojciech).
Wojtek zaczął pracę w dziale od wykonywania stosunkowo prostych czynności, jednak szybko dostrzeżono jego potencjał (ukończone studia informatyczne) i zakres jego
obowiązków został rozszerzony: Jestem zaskoczony tym, jak szybko udało mi się dojść do
obecnego stanowiska. W moim przypadku trafiłem na ludzi, przełożonych, którzy potrafią docenić pracownika i dać mu szansę na rozwój i awans (Wojciech).
Według kolegi, który pomagał Wojtkowi wdrożyć się do pracy, proces adaptacji przebiegał bez zakłóceń: Dostaliśmy konkretne wyniki z konkretnego badania i usiadłem z Wojtkiem, pokazałem mu, co dokładnie ma robić (…), także zaczął się wdrażać bardzo szybko (…).
Mieliśmy mniej pracy dzięki temu, że mieliśmy nowego członka zespołu. Jak byliśmy we dwójkę, mieliśmy masę projektów, przyszedł Wojtek, przejął jeden z ważniejszych. Także przełożona dobrze ocenia tempo wdrożenia i obecną pracę Wojtka: Jest błyskotliwy, szybko potrafi
wpaść na to, o co mi chodzi, także nie mam tutaj problemów żadnych.
Zdaniem przełożonej, zatrudnienie Wojciecha bardzo pozytywnie wpłynęło na atmosferę pracy i komunikację w zespole: Każdy z pracowników musiał zweryfikować swoje
zachowanie, komunikację, bo rozmawiając z Wojtkiem, muszą zwrócić uwagę na to, jak się
z nim komunikują. Ja też zwracam na to uwagę tym osobom, które z nim blisko współpracują,
że to jest ich rola, żeby się z nim skomunikować skutecznie. (…) Musisz mieć większą cierpliwość, musisz być spokojniejszy w przekazywaniu informacji, musisz zrozumieć, że to jest twoja
rola w tym, żeby Wojtek dowiedział się, co chcesz mu przekazać. (…) Komunikacja u nas jest
bardzo dobra, są w ogóle takie przyjazne stosunki, także rozmowy o tym, co się dzieje poza
pracą. Także na poziom współpracy w zespole ma – zdaniem przełożonej – pozytywny
wpływ obecność niepełnosprawnego kolegi: Wydaje mi się, że jest większa współpraca. (…)
Wojtek (…) dużo się rzeczy uczył, trzeba było do niego mieć odpowiednie podejście, (…) bo
jednak jest osobą niedosłyszącą (…). To też spowodowało, że ze sobą mocno współpracują.
Ciekawym rozwiązaniem było wprowadzenie przez Wojciecha do raportów informacji
o tym, kto udzielił mu pomocy i w jakim zakresie. Dzięki temu współpraca w zespole jest
dostrzegana i doceniana.
Osoby niepełnosprawne mają w dziale takie same możliwości rozwoju i awansu. Ich
zakres obowiązków ustalany jest tak, by niepełnosprawność nie stanowiła dla nich bariery. Dużą wagę przywiązuje się też do procesu wdrożenia. Zdaniem przełożonej, jeśli przebiega on poprawnie i poświęci się pracownikowi wystarczająco dużo czasu na początku
współpracy, później można uniknąć problemów.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń jedynie lekarz medycyny pracy może zdecydować o tym, czy w przypadku pracownika są jakieś przeciwwskazania do pracy na konkretnym
stanowisku. Poza tym, wszelkie stanowiska są dostępne zarówno dla pełno- jak i niepełnosprawnych pracowników. Firma respektuje wymogi prawa pracy – pracownicy niepełnospraw142

ni mogą mieć skrócony czas pracy lub dodatkowy urlop, niektórzy z nich wykonują zadania
w systemie telepracy, choć nie jest to praktyka ogólnie przyjęta w firmie. Niepełnosprawni
pracownicy mogą też liczyć na daleko idące dostosowanie stanowisk pracy.
Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych przebiega tak samo, jak pracowników
pełnosprawnych. W przypadku niepełnosprawnych wykorzystuje się jedynie dodatkowe
źródło kandydatów, jakim są staże i szkolenia organizowane w firmie przez fundację „Integralia”. Część pracowników niepełnosprawnych trafiła jednak do firmy dzięki typowemu
procesowi rekrutacyjnemu, w którym brali także udział pełnosprawni kandydaci.
Rekrutacja przebiega kilkuetapowo: kandydaci wypełniają formularz znajdujący się
na stronie firmy lub wysyłają CV i na tej podstawie dokonywana jest wstępna selekcja.
Niektórzy zapraszani są do udziału w Asessment Center czy wypełniają dodatkowe testy
psychometryczne. Nieodzownym elementem każdej rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna ze specjalistami Biura Doboru i Rozwoju Kadr oraz z przyszłymi przełożonymi – dyrektorami lub kierownikami jednostek organizacyjnych222.
Nowy pracownik z niepełnosprawnością wdrażany jest w ten sam sposób, co pracownik pełnosprawny. Zostaje oprowadzony po biurze, przedstawiony oraz zaznajomiony z obowiązkami, podlega szkoleniu i programowi adaptacyjnemu. Przełożony podczas
wstępnej rozmowy prosi go o wskazówki dotyczące np. sposobu komunikacji lub możliwości ułatwienia mu pracy.
Jeśli niepełnosprawność jest widoczna lub może wpływać na kontakty z kolegami
– współpracownicy zostają o niej uprzedzeni. Jeśli natomiast pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ale jego dysfunkcja nie jest widoczna i nie powinna sprawiać
trudności w pracy, jedynymi osobami w firmie, które posiadają informacje na jej temat
pozostają przełożony pracownika i osoby z działu kadr, zaangażowane w proces rekrutacji
lub administrujące danymi osobowymi.
W procesie wdrożenia raczej nie pojawiają się trudności związane z niepełnosprawnością pracownika. Stanowiska pracy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dużą wagę przykłada się do tego, by zakres obowiązków nie kolidował z możliwościami osób z konkretnymi dysfunkcjami. Jeśli pojawiają się jakieś problemy, to raczej
charakterystyczne generalnie dla procesu wdrożenia, zarówno osób pełno- jak i niepełnosprawnych i związane np. z brakiem doświadczenia czy wiedzy. Zdarza się natomiast, że
pracownicy niepełnosprawni wymagają nieco więcej uwagi i wsparcia na etapie wdrożenia niż pełnosprawni. Zawsze mogą jednak liczyć na wsparcie kolegów: Jeżeli pojawiały się
jakieś trudności, to wynikały one z niedostatecznej wiedzy (…) W każdej chwili korzystam z ich
pomocy, jeżeli czegoś nie rozumiem, nie wiem (niedosłyszący analityk).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Pracownicy zatrudniani są w STU Ergo Hestia zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a ich zadania są dostosowane do posiadanych umiejętności. Szczególnie widoczne
było to w przypadku Wojciecha, niedosłyszącego analityka: Stopniowo przejmowałem
222

Więcej o rekrutacji: http://www.kariera.ergohestia.pl/kariera/rekrutacja.html (dostęp: 5.11.2012).
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coraz więcej obowiązków od innych współpracowników. (…) Przez pierwsze 3 miesiące było
zapoznawanie się z moimi mocnymi i słabymi stronami i na bazie tego zostały wyznaczone
cele, zadania, które mam zrealizować.
Wszyscy pracownicy rozliczani są w ten sam sposób z wykonywanych obowiązków.
Nie ma też różnic w dostępie do szkoleń czy awansu, np. Pan Wojciech został zatrudniony,
a w zasadzie awansowany w wyniku rekrutacji wewnętrznej. Równy jest też dostęp do
szkoleń, przy czym wiele zależy od samego pracownika – jeśli jest aktywny, sam może
znaleźć szkolenie, na które oddeleguje go firma. Pan Wojciech korzysta dodatkowo ze
szkoleń, oferowanych przez fundację „Integralia”. Bywa więc, że pracownicy niepełnosprawni częściej uczestniczą w szkoleniach niż ich pełnosprawni koledzy.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Pracownicy niepełnosprawni, według przełożonych, cechują się większą wrażliwością, a także są mniej asertywni i przebojowi niż ich pełnosprawni koledzy. Są też bardzo
zaangażowani w pracę i sumiennie wykonują swoje obowiązki. Nie nadużywają, a nawet
nie wykorzystują w pełni swoich uprawnień. To przełożeni zachęcają ich np. do korzystania z dłuższej przerwy w pracy.
Kwestiami administracyjnymi związanymi z zatrudnianiem niepełnosprawnych
w STU Ergo Hestia zajmuje się firma zewnętrzna. Zarządzanie od strony codziennej praktyki menedżerskiej nie różni się natomiast znacząco w przypadku osób pełno- i niepełnosprawnych. Czasami jedynie niepełnosprawni wymagają większej uwagi na etapie wdrożenia.
Pełno- i niepełnosprawni pracownicy podlegają tym samym procesom oceny, szkoleń czy awansu. Bywa natomiast, że inaczej przebiega komunikacja w zespołach, gdzie
takie osoby pracują. W przypadku pana Wojciecha, niedosłyszącego analityka zredukowano np. do minimum komunikację telefoniczną. Wprowadzono też zasadę nieprzerywania
sobie wypowiedzi w trakcie spotkań, co skądinąd wpływa na poziom kultury dyskusji.

Wizerunek pracodawcy
STU Ergo Hestia jest firmą posiadającą bardzo dobrą markę pracodawcy, zwłaszcza
wśród obecnych pracowników. Jako mocne strony swojego pracodawcy wymieniają oni
m.in.: szerokie możliwości awansów, szkoleń, dobre traktowanie pracowników, docenianie
najlepszych, wyróżniających się (niepełnosprawny analityk).
Swój wizerunek firma buduje m.in. poprzez szeroką działalność CSR, w tym wolontariat pracowniczy. Działania te nie przynosiłyby jednak dużych efektów, gdyby nie były
spójne z tym, co faktycznie dzieje się w firmie – z otwartą kulturą organizacyjną i przyjazną atmosferą pracy. Pracownicy dobrze postrzegają również działanie fundacji „Integralia” i doceniają wartość różnorodności w miejscu pracy.
Sam fakt komunikowania na rynku tego, że firma zatrudnia osoby niepełnosprawne jest jednak określany przez przedstawiciela STU Ergo Hestia mianem trudnej kwestii.
Z jednej strony, budowanie swojego wizerunku, zdobywanie zaufania i dobrej reputacji,
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przez wykorzystywanie informacji o zatrudnianiu niepełnosprawnych może być postrzegane jako ich wykorzystywanie. Z drugiej strony, taka akcja komunikacyjna mogłaby pomóc niepełnosprawnym – przekonać inne firmy do zatrudniania ich, zmieniać postawy
w społeczeństwie. Zdaniem przedstawiciela Ergo Hestia, konieczny jest umiar w komunikacji. Ta rezerwa ma też związek z branżą, w której firma operuje. W przypadku organizacji
zajmującej się biznesowo ubezpieczeniami, wykorzystywanie wizerunku niepełnosprawnych mogłoby być postrzegane jako poważne nadużycie.
Dlatego Ergo Hestia ogranicza informowanie o zatrudnianiu niepełnosprawnych do
raportów rocznych, ogłoszeń o pracę i sporadycznych wystąpień w mediach. Wyrazem
tego podejścia jest także rozdzielenie aktywności firmy i fundacji „Integralia”, która działa
bardzo aktywnie, również w mediach. To za jej pośrednictwem Ergo Hestia kojarzona jest
z tematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Jeżeli to ma być tylko pokazówka, żeby odpisać sobie podatek, to (…) ja się z tym nie zgadzam, ale (…) jeżeli się [niepełnosprawnych] szkoli, (…) znajduje się im pracę (…) i te osoby
są szczęśliwe, to nic złego w tym nie ma (przełożona).

10. Podsumowanie
Wiele firm biorących udział w badaniu deklarowało chęć zatrudniania niepełnosprawnych, a jednocześnie narzekało na brak źródeł kandydatów z dysfunkcjami. W tym
kontekście ciekawym pomysłem wydaje się powołanie do życia fundacji, która zajmuje
się promocją zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pozyskiwaniem takich kandydatów
do pracy oraz ich szkoleniem. Prowadząc działalność na rzecz niepełnosprawnych i społeczności lokalnej, Ergo Hestia zapewnia sobie i innym pracodawcom dodatkowe źródło
przeszkolonych kandydatów. Rozdzielenie działalności biznesowej i charytatywnej pozwala też na osiągnięcie lepszych efektów w aktywizacji niepełnosprawnych. Działania
adresowane do tej grupy nie są bowiem realizowane przy okazji działań biznesowych, lecz
są głównym celem, dla którego istnieje „Integralia”.
Warte naśladownictwa są także praktyki zatrudniania i zarządzania pracownikami
niepełnosprawnymi w STU Ergo Hestia. Na pochwałę zasługuje daleko idąca adaptacja
miejsc pracy i otwartość na różnorodność. W firmie znaleźli zatrudnienie pracownicy
z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności i wykonują oni odpowiedzialne zadania na samodzielnych stanowiskach. Ergo Hestia stara się też wspierać innych pracodawców w podejmowaniu działań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dzieląc się
z nimi swoimi doświadczeniami.
Udział niepełnosprawnych w zespole Ergo Hestia wciąż jest niewielki. Okazuje się
jednak, że nie jest łatwo zatrudnić osoby niepełnosprawne z odpowiednimi kompetencjami. Ergo Hestia chciałaby takich pracowników zatrudnić więcej, jednak czasami nawet
prowadzona przez nią fundacja nie ma możliwości dotarcia do osób spełniających wysokie wymagania rekrutacyjne firmy.
W przypadku branży ubezpieczeniowej, promocja wizerunku pracodawcy z wykorzystaniem osób niepełnosprawnych mogłaby być źle widziana, dlatego konieczne jest
zachowanie równowagi w tym obszarze.
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Opinie pracowników o Ergo Hestia jako pracodawcy potwierdzają dobre praktyki firmy oraz panującą w niej przyjazną atmosferę. A samo zatrudnianie niepełnosprawnych
łamie panujące na ich temat stereotypy: W naszej firmie jest inna wrażliwość. (…) Jak widzę
codziennie o 8 (…). jak samochód podwozi niepełnosprawnych (…) do pracy i o 15 odwozi do
domu dziewczynę, która jest na wózku. Albo jak widzę dziewczynę niewidomą, która z pomocą laski (…) sama wraca autobusem do domu, to (…) zaczyna się rozumieć, że te osoby mogą
prowadzić normalne życie (przełożona osoby niepełnosprawnej).

146

4. Każdy z nas może być niepełnosprawny
Zakład firmy Hutchinson w Bielsku-Białej

Sektor

prywatny

Kapitał

międzynarodowy

Branża

motoryzacyjna

Lokalizacja

Bielsko-Biała
(woj. śląskie)

Zatrudnienie ogółem

520 pracowników225

Pracownicy niepełnosprawni

34 osoby
(6,5% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.hutchinson.com.pl

Charakterystyka firmy
Hutchinson jest międzynarodową firmą należącą do grupy Total – lidera branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Firma specjalizuje się w przetwarzaniu elastomerów i jest obecna w Europie, Ameryce Północnej
i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W 119 fabrykach zlokalizowanych w 25 krajach
zatrudnia łącznie 25 764 pracowników.
W Polsce Hutchinson ma swoje zakłady w Żywcu, Bielsku-Białej i w Łodzi. Jako
pierwszy niepełnosprawnych zaczął zatrudniać zakład w Bielsku-Białej, który zajmuje się
produkcją przewodów wysokociśnieniowych dla branży motoryzacyjnej. Dziś w bielskim
zespole Hutchinsona ponad 6% załogi stanowią osoby z różnymi rodzajami i stopniem
niepełnosprawności.

Rekomendacja
Zasada różnorodności i zakaz dyskryminacji są wpisane w system wartości zarówno
Grupy Total, jak i firmy Hutchinson. Zakaz dyskryminacji znajdujemy w Kodeksie Postępowania Grupy224, od 2011 roku Total organizuje też Dni Różnorodności (Global Diversity
223
224

Dane o zatrudnieniu na dzień 24.08.2012.
Reguluje on m.in. kwestie dotyczące postawy firmy wobec pracowników oraz wzajemnych relacji pomiędzy
pracownikami: Wobec pracowników Total rozwija lojalność, motywacje, kwalifikacje i poczucie odpowiedzialności
u swoich pracowników. Oczekuje od nich najwyższej integralności, unikając sporów interesów. Firmę w szczególności
interesują ich warunki pracy, prawa, firma walczy z dyskryminacją i dba o ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy.
Firma integruje swoich pracowników udzielając im rzetelnej informacji, rozwijając dialog, faworyzując wymianę opinii
i szanując ich życie prywatne.
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Days), podczas których w 70 zakładach zlokalizowanych w 50 krajach świata mają miejsce
konferencje, przedstawienia, wystawy i debaty poświęcone tej tematyce225. Od 2008 roku
w dziale HR Grupy funkcjonuje też zespół reprezentujący niepełnosprawnych pracowników (Mission Handicap). Współpracuje on z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację
i zarządzanie karierą w firmie. Z kolei, Hutchinson kwestie różnorodności wprowadził do
wytycznych regulujących zasady etycznych zachowań w firmie.
Poszczególne lokalizacje mają dużą autonomię w sposobie realizacji zasady różnorodności. Nie wszystkie zakłady Grupy zatrudniają na większą skalę niepełnosprawnych.
W większości z nich kładzie się nacisk głównie na różnorodność kulturową i oferowanie
równych szans zatrudnienia i awansu kobietom i mężczyznom. W jednej z hiszpańskich
fabryk Hutchinsona zasada ta jest realizowana także przez zatrudnianie pensjonariuszy
lokalnego więzienia226. Taki sam projekt jest prowadzony od września 2012 roku w Polsce
przez Zakład Żywiec 1 i więzienie w Cieszynie.
Bielski zakład powstał w 2005 roku i jego kierownictwo od początku promowało zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpisując je nawet na listę swoich wartości: Strategię
firmy stanowią poza zadowoleniem klientów i udziałowców, niezmienne wartości Hutchinson: bezpieczeństwo, jakość, wzajemne zaufanie, długotrwałe relacje, lojalność oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Firma była pionierem w tej dziedzinie na lokalnym rynku pracy. Praktycznie od początku istnienia zakładu mamy swoje cele i jednym z nich jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jest to jedna z podstawowych zasad w naszej polityce. To dla nas naturalne, że te osoby
u nas są, będą i że musi być dla nich miejsce. Są częścią społeczeństwa, więc są także częścią
naszego zakładu (menedżer ds. HR).
Hutchinson zatrudnia osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym osoby poruszające się
na wózkach, niepełnosprawnych mentalnie, z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na różne przewlekłe choroby, a także niesłyszących i niedosłyszących. Niepełnosprawni
pracują głównie na produkcji, ale także na stanowiskach specjalistycznych – w działach logistyki, jakości, badań i rozwoju (R&D), w administracji oraz na stanowiskach niższego szczebla
menedżerskiego (liderzy zespołów, brygadziści). Firma jest członkiem Polskiej Organizacji

225
226

Rekrutacja do firmy przeprowadzana jest na podstawie aktualnych zapotrzebowań firmy i kwalifikacji poszczególnych kandydatów.
Firma zapewnia im stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, buduje ich odpowiedzialność zawodową, sprzeciwiając się jakimkolwiek formom dyskryminacji, np. co do rasy, płci czy przynależności do danej organizacji politycznej, religijnej, związków zawodowych czy mniejszości społecznych. Z każdym pracownikiem odpowiednie hierarchie raz do roku przeprowadzają rozmowę, podczas której wyznaczane są nowe zadania, ocenia się
pracę pracownika, oraz planuje się jego osobisty rozwój zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dokonuje się poprzez
udział w szkoleniach finansowanych przez Grupę. (…).
Relacje pomiędzy pracownikami
Każdy pracownik powinien dbać o jakość swoich kontaktów z kolegami i powinien unikać konfliktów i sprzeciwiać
się jakimkolwiek formom dyskryminacji. Powinien rozwijać pracę w grupie.
Total. Society and Environment Report 2011, s. 17.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie http://www.regardscroises.hutchinson.fr/?lang=en
(dostęp: 23.08.2012).
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Pracodawców Osób Niepełnosprawnych227. Za swoje praktyki w 2010 roku otrzymała tytuł
„Lodołamacza” w kategorii otwarty rynek pracy (śląska edycja konkursu).
Wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych włącza się w proces sprawozdawczości i raportowania w Hutchinsonie. Są one elementem miesięcznych raportów dotyczących systemu jakości oraz tworzonych raz w roku raportów socjalnych. W tych ostatnich
uwzględnia się także dane na temat inwestycji poczynionych przez zakład z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firma monitoruje też poziom satysfakcji pracowników,
zarówno na poziomie globalnym (prowadzone co 2 lata badanie obejmujące całą grupę
Total, tzw. Total Survey), jak i na poziomie zakładu (prowadzone co 2–3 lata badanie satysfakcji pracowników). W badaniu globalnym pojawiają się pytania dotyczące różnorodności i równego traktowania228.
Zatrudnianie niepełnosprawnych jest jednym z przejawów społecznej odpowiedzialności firmy Hutchinson, która wspiera także akcje promujące kulturę, sponsoruje mistrzostwa Polski w lekkoatletyce oraz finansuje prezenty świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin
mieszkających w Bielsku-Białej i Żywcu.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawni w bielskim zakładzie Hutchinsona są obecni praktycznie od jego
powstania w 2005 roku. Ich zatrudnianiu sprzyjała kultura organizacyjna firmy-matki, która
w innych krajach również stosowała praktyki oparte na zasadach różnorodności i równości,
jak i przekonanie dyrekcji zakładu, że takie działania są w dłuższej perspektywie korzystne
i właściwe ze względów społecznych: Od samego początku była mowa o niepełnosprawnych
i dyrektor zakładu naciskał, żeby ich było jak najwięcej (kierownik działu projektowego). Już
227

228

Działające od 17 lat stowarzyszenie reprezentujące pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. POPON zajmuje się m.in. pośrednictwem pracy, opracowuje różne analizy i raporty, organizuje konkurs
„Lodołamacze” oraz prowadzi lobbing na rzecz zmian w przepisach, które ułatwiłyby zatrudnianie osób
niepełnosprawnych.
Przykładowe pytania odnoszące się do polityki antydyskryminacyjnej z badania opinii wewnętrznej Total Survey
2011:
Pyt. 20: Polityka prowadzona przez dział zasobów ludzkich w Pani/Pana sektorze działalności/branży umożliwia:
Rekrutację pracowników o odpowiednim profilu – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie
mam zdania
Rozwijanie potencjału i kompetencji pracowników – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie
mam zdania
Zapewnienie równości szans (brak dyskryminacji) w rozwoju kariery – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie mam zdania
Zatrzymanie w firmie najbardziej kompetencyjnych pracowników – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie mam zdania
Pyt. 33: Czy zgadza się Pani/Pan z każdym z poniższych stwierdzeń: koncern Total…
jest społecznie odpowiedzialny w krajach, w których posiada jednostki (ochrona środowiska, ochrona zdrowia…)
– zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie mam zdania
sprzyja zatrudnianiu kobiet na stanowiskach kierowniczych – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie mam zdania
sprzyja umiędzynarodawianiu zespołu – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie mam zdania
sprzyja integracji pracowników niepełnosprawnych – zdecydowanie tak/raczej tak/raczej nie/zdecydowanie nie/nie
mam zdania.
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w trakcie budowy zakładu zainwestowano w potrzebne rozwiązania architektoniczne, np.
podjazdy czy toalety, nieco później firma przygotowała szatnie dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, Od początku chcieliśmy być postrzegani jako firma, która inwestuje w taki zrównoważony rozwój – wyjaśnia menedżer ds. HR.
Dziś zatrudnianie niepełnosprawnych przynosi firmie wymierne oszczędności –
otrzymuje dofinansowanie do ich wynagrodzeń229 i nie musi płacić składek na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak na początku pomysł ten spotykał
się z dużym sceptycyzmem, zwłaszcza na produkcji i w działach technicznych.
O ile zatrudnianie niepełnosprawnych np. w administracji było stosunkowo łatwe
w realizacji, to już otwarcie dla nich stanowisk na produkcji wydawało się niewykonalne.
Stanowiska na linii produkcyjnej są ze sobą powiązane, co wymaga podobnego tempa
pracy poszczególnych pracowników, praca odbywa się w systemie równoważnym 12-godzinnym, tymczasem niepełnosprawnym w świetle obowiązujących do końca 2011 roku
przepisów prawa pracy przysługiwał skrócony, 7-godzinny dzień pracy230. To była dla nas
największa trudność – opowiada menedżer ds. HR bielskiego Hutchinsona – musieliśmy
część naszej produkcji zreorganizować, i tam, gdzie to było tylko możliwe, wyciągnąć z linii
produkcyjnej wybrane stanowiska oraz przystosować je do obsługi przez niepełnosprawnych.
Dziś takie działania przystosowawcze są w firmie standardem – przy nowych stanowiskach
rozważa się zawsze możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wszelkie przeróbki
stanowisk pracy, wszelkie projektowanie stanowisk pracy, jest zawsze pytanie pierwsze, czy
na tym stanowisku może pracować osoba niepełnosprawna. Są konsultacje ze mną, z lekarzem, z BHP-owcem, gdzie wspólnie ustalamy, kto na tym stanowisku może pracować, co by
należało zmienić, żeby taka osoba mogła na tym stanowisku pracować – wyjaśnia menedżer
ds. HR.
Początkowo jednak wątpliwości było sporo. Zgłaszali je także pełnosprawni pracownicy, którzy obawiali się, że będą obciążeni dodatkową pracą, np. w wyniku powtarzających się absencji chorobowych niepełnosprawnych kolegów czy przysługujących im dodatkowych przerw w pracy. Dyrekcja firmy konsekwentnie i powołując się na konkretne
wskaźniki liczbowe przekonywała, że na zatrudnieniu niepełnosprawnych nikt nie traci,
np. okazało się, że najbardziej kłopotliwa dla firmy i ludzi krótkotrwała absencja chorobowa zdarza się wśród niepełnosprawnych pracowników tak samo często, jak wśród
pełnosprawnych. Z dłuższymi absencjami, związanymi z wyjazdem pracownika na turnus rehabilitacyjny, Hutchinson dobrze sobie radził, zatrudniając kogoś na zastępstwo.
Koniecznych było jednak wiele dyskusji, spotkań i wyjaśnień. Od początku 2006 roku
229

230

Dofinansowanie do wynagrodzeń jest formą zrekompensowania pracodawcom chronionego i otwartego
rynku pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W styczniu
2012 roku weszły w życie kolejne przepisy znowelizowanego w 2010 roku prawa. Celem nowelizacji było
poprawienie sytuacji finansowej PFRON. Jednym z jej efektów jest obniżenie miesięcznych dofinansowań
do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia
niepełnosprawności.
W styczniu 2012 roku wydłużono czas pracy niepełnosprawnych pracowników. Pracują oni obecnie 8 godzin
dziennie i 40 tygodniowo. Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które dotychczas były uprawnione do skróconej normy czasu pracy (7 godz. dziennie i 35 tygodniowo), mogą go zachować, jeżeli uzyskają zaświadczenie lekarza zakładowego lub medycyny pracy o celowości jej stosowania.
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w firmie organizowane są kwartalne spotkania z pracownikami, które prowadzi dyrektor
i poszczególni menedżerowie i na których pojawia się zawsze kwestia zatrudnienia osób
niepełnosprawnych. Dyrekcja przedstawia powody takiej polityki oraz jej plusy i minusy. Argumentem przemawiającym często równie mocno do wyobraźni pracowników jak
dane liczbowe jest to, że: każdy z nas może być kiedyś niepełnosprawny.
Pewne problemy pojawiały się także przy adaptacji niepełnosprawnych pracowników
w firmie. Przykładowo, niepełnosprawni ruchowo zgłaszali w sezonie zimowym trudności
z obsługą czytnika kart wejścia do zakładu, służącego do monitoringu obecności. Po analizie
sytuacji kierownictwo Hutchinsona zdecydowało o zwolnieniu zimą tej grupy pracowników
z konieczności odbijania kart. Niepełnosprawni zatrudnieni na produkcji zwracali z kolei uwagę, że praca na przystosowanych do ich potrzeb stanowiskach pracy staje się z czasem monotonna, dlatego postulowali różne zmiany. Jeśli jest to możliwe, firma zgadza się na rotację
pracowników na stanowiskach. Pojawiają się też prośby o zmianę czasu pracy wynikające np.
z konieczności udziału w zajęciach rehabilitacyjnych lub prośby o dzień wolny w związku z wizytą u lekarza specjalisty. Wszystkie te problemy mają charakter organizacyjny i przy dobrej
woli pracodawcy są stosunkowo łatwe do rozwiązania: Absolutnie nie ma żadnego problemu
z uzyskaniem dnia wolnego na wizytę [u lekarza]. Nigdy nie musiałam przekładać wizyty, (…) nigdy nie musiałam prosić specjalnie o to wolne. Po prostu przed dniem, kiedy mam wizytę, badania,
czy jakąś kontrolę, idę do mojego menedżera i (…) proszę o dzień wolny. I nie ma żadnego problemu (niepełnosprawna ruchowo zatrudniona na stanowisku technika jakości).
Poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w bielskim zakładzie stale
rośnie.
Wykres: Poziom zatrudnienia niepełnosprawnych w firmie Hutchinson w kolejnych latach231

Źródło: opracowanie HRK na podstawie danych firmy Hutchinson

231

Dane na wykresie dotyczące lat 2005–2011 przedstawiają poziom zatrudnienia na dzień 31 grudnia każdego
roku. Dane z 2012 roku przedstawiają stan na dzień 31.08.2012.
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Przygotowując menedżerów do zarządzania niepełnosprawnymi pracownikami, Hutchinson korzysta obecnie z pomocy zewnętrznej firmy szkoleniowej (jednodniowe szkolenie z różnorodności i indywidualnego podejścia do pracownika, realizowane w ramach
programu„Tak pełnosprawni”), kiedy jednak zakład w Bielsku-Białej zaczynał ich zatrudniać,
oferta takich szkoleń była jeszcze w Polsce uboga, dlatego wiele działań wdrażano metodą
prób i błędów. Nie było wiedzy, nie było ekspertów w tym temacie. Szukaliśmy wszędzie możliwości dotarcia do informacji, studiowaliśmy przepisy prawne (menedżer ds. HR).
Dziś obecność niepełnosprawnych jest dla załogi czymś naturalnym – w naszym zakładzie są widoczne osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności, nie robi to na nas żadnego wrażenia (kierownik działu projektowego, przełożony osoby niepełnosprawnej).
Niepełnosprawni mają swojego reprezentanta w radzie pracowniczej, a ewentualne problemy rozwiązywane są na bieżąco. Ja jestem koordynatorem tych osób [niepełnosprawnych] – mówi menedżer ds. HR w bielskim zakładzie – więc te osoby zawsze do mnie indywidualnie przychodzą, wiedzą, że mogą się z czymś zgłosić.
Za największy sukces projektu menedżer ds. HR uważa to, że szef produkcji, który rozliczany jest z efektywności, jakości, czasowości produkcji, też o tym myśli na każdym kroku, przy
tych zmianach ciągłych, żeby utrzymać tę liczbę stanowisk pracy [dla niepełnosprawnych], a nawet ją zwiększyć. (…) Kiedyś, jak było wdrażane jakieś nowe stanowisko na produkcji, to ja mówiłam: spróbujcie Panowie pomyśleć o tym, żeby mogły tam pracować osoby niepełnosprawne,
skonsultujmy to, przyjrzyjmy się temu. Różnie to wyglądało. A teraz, pół roku temu wdrożyliśmy
bardzo nowoczesne stanowisko i pierwsze, co dostałam od szefa nowych uruchomień, to informację: Zobacz, mam stanowisko dla osoby niepełnosprawnej! To zaczyna żyć swoim życiem.
Pytana o argumenty na rzecz zatrudniania niepełnosprawnych menedżer HR wymienia: Pierwszy aspekt – społeczny, wizerunkowy. Drugi – wewnętrzny, integracyjny. To bardzo
wzmacnia współpracę, lojalność, zaangażowanie pracowników. I trzeci – finansowy, ekonomiczny. Wszystkie tak samo ważne.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Rekrutacja pracowników, bez w względu na to, czy finalnie zatrudnienie otrzymuje
osoba pełno- czy niepełnosprawna obejmuje te same etapy:
Etap 1: Publikację ogłoszenia o wakacie
Etap 2: Analizę zgłoszeń kandydatów
Etap 3: Telefoniczne rozmowy rekrutacyjne z kandydatami
Etap 4: Spotkanie z przedstawicielem działu HR
Etap 5: Spotkanie z bezpośrednim przełożonym
Każdorazowo Hutchinson bierze pod uwagę możliwość zatrudnienia na oferowanym
stanowisku osoby niepełnosprawnej, dzięki czemu ma dostęp do dodatkowej puli kandydatów. Jeśli oferta dotyczy stanowiska na produkcji, dział kadr przesyła informację o niej
do zaprzyjaźnionego Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
Z niepełnosprawnymi kandydatami, którzy przeszli pomyślnie wcześniejsze etapy
rekrutacji, spotyka się zawsze osobiście menedżer ds. HR, który odpowiada za politykę
firmy wobec niepełnosprawnych. Wywiad z niepełnosprawnymi kandydatami różni się
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nieco od wywiadu z pełnosprawnymi. W trakcie rozmowy poruszane są dodatkowo kwestie niepełnosprawności kandydata i rodzaju pracy, jaką przy swoim stanie zdrowia może
podjąć. Decyzja o zatrudnieniu takiego kandydata na konkretnym stanowisku zawsze
konsultowana jest ze specjalistą ds. BHP i lekarzem, którzy orzekają, czy kandydat może
wykonywać określony rodzaj pracy oraz czy są konieczne jakieś działania dostosowawcze
ze strony firmy. Także wszelkie późniejsze zmiany na stanowiskach zajmowanych przez
osoby niepełnosprawne są konsultowane z lekarzem i specjalistą ds. BHP.
W procesie rekrutacji zdarza się, że konkurują ze sobą osoby pełno- i niepełnosprawne, ale dla firmy najważniejsze przy wyborze kandydata są jego kompetencje i cechy
osobowości. Menedżer działu projektowego, który brał udział w podejmowaniu decyzji
o zatrudnieniu pracownika niepełnosprawnego: Kompetencje, zdecydowanie kompetencje.
Ja nawet nie zauważyłem podczas pierwszej rozmowy, że ona jest niepełnosprawna, bo to nie
było widoczne. (…) Później, jak się dowiedziałem, to też nie miało to dla mnie większego znaczenia. Tym bardziej, że prezentowała odpowiedni poziom wiedzy i wykształcenia, które nam
były potrzebne. Przeszła rozmowę, widzieliśmy, że bardzo chce pracować, więc nie mieliśmy
większych wątpliwości. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o zatrudnieniu jest
też podejście pracownika do nowych zadań: Ona od początku była taka otwarta na te zadania. Nigdy nie pracowała w branży automotive, ale nie było w niej strachu (…); była otwarta
na nowe wyzwania (…) i odnalazła się momentalnie (menedżer działu jakości o niepełnosprawnej podwładnej).
Zatrudnieni w firmie niepełnosprawni mówią:
Roman, dział jakości: Zdecydowały moje doświadczenia, chęć pracy, no i chyba to, że
mieszkam blisko zakładu.
Wiesława, dział projektowy: Z tego, co wiem, to trudno jest znaleźć osobę biegłą w [programie] AutoCAD. Ja znałam CAD’a (…), no i wybrali mnie.
W trakcie rozmowy rekrutacyjnej przedstawiciele działu HR oceniają nie tylko, czy
kandydat spełnia wymagania na konkretne stanowisko, ale także jego potencjał rozwojowy, dlatego pracownicy w firmie szybko awansują. Zdarzało się, że kandydat aplikował na
jedno stanowisko, w trakcie rozmowy otrzymywał propozycję objęcia innego, a po kilku
miesiącach awansował na jeszcze inne, jak było w przypadku pani Wiesławy, niepełnosprawnej zatrudnionej w dziale projektowym.
Część pracowników – zarówno pełno- jak i niepełnosprawnych – Hutchinson zatrudnia bezpośrednio u siebie, część natomiast przez agencję pracy czasowej. Początkowo niepełnosprawni trafiali głównie na stanowiska produkcyjne, ale obecnie przychodzą do firmy
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają wyższe wykształcenie i wysokie
kompetencje, dlatego coraz więcej takich rekrutacji dotyczy stanowisk specjalistycznych.
Firma współpracuje też z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”,
które prowadzi dwa Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniające niepełnosprawnych
i pomagające im w wejściu na otwarty rynek pracy. Stowarzyszenie przysyła do Hutchinsona niepełnosprawnych na praktyki, których efektem jest czasem oferta zatrudnienia.
Przykładem pracownika, który w taki właśnie sposób znalazł się w bielskim zakładzie jest
pani Sylwia, niepełnosprawna ruchowo, która po stażu w Teatrze Grodzkim podjęła pracę
w Hutchinsonie na stanowisku operatora komputerowej bazy danych.
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Wdrożenie pełno- i niepełnosprawnych pracowników przebiega podobnie. Obejmuje zawsze badanie lekarskie, szkolenie wstępne i instruktaż stanowiskowy. W szkoleniu
wstępnym uwzględniono procedurę antymobbingową, która porusza kwestie równego
traktowania. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi się z nią zapoznać i potwierdzić ten
fakt swoim podpisem232. Firma opracowała też specjalny Informator dla nowo zatrudnionych pracowników, który zawiera m.in. informacje na temat wartości Hutchinsona, polityki
zatrudniania niepełnosprawnych, uzyskiwanych przez firmę nagrodach („Lodołamacze”)
oraz o możliwości składania skarg i wniosków (także anonimowych), dotyczących mobbingu i dyskryminacji233.
Przy zatrudnieniu niepełnosprawnego jego bezpośredniemu przełożonemu przekazywane są informacje na temat ograniczeń i możliwości nowego pracownika. Podobnych informacji nie udziela się natomiast przyszłym współpracownikom osoby niepełnosprawnej:
U nas nie ma, że się informuje: ta osoba jest niepełnosprawna, trzeba na nią jakoś uważać albo nie wiem, inaczej do niej podchodzić. Są traktowani normalnie (współpracownik
osoby niepełnosprawnej).
Wszyscy wiedzą, jaka jest polityka firmy, że u nas zatrudnia się osoby niepełnosprawne
(…), więc to nie jest jakaś tam nowość dla ludzi (kierownik działu jakości).
W adaptacji na stanowisku nowemu pracownikowi pomagają koledzy: Chłopak, który odchodził, pokazał mi wszystko, wszystkie procedury, jak się przygotowuje projekt od zera
– opowiada Wiesława z działu projektowego. – Wiadomo, jestem na początku, więc mam
wiele pytań, ale nie ma z tym problemu.
Bardzo dużo pomogły mi osoby, tam z działu jakości oraz mój menedżer. (…) Tłumaczyli
mi, co mam robić, jak mam sobie ułatwić pracę. Pomagali mi (niepełnosprawna zatrudniona
w dziale jakości na stanowisku technika).
Pytany o formy wsparcia dla firmy i niepełnosprawnego, menedżer ds. HR stwierdza,
że osobom, które podejmują pracę po raz pierwszy, przydatna byłaby na etapie adaptacji
pomoc pełnosprawnego asystenta. Takie wsparcie mogłoby skrócić wdrożenie. Zatrudnienie asystenta nie mogłoby jednak dodatkowo obciążać budżetu pracodawcy.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Generalnie, podział zadań i wyznaczanie celów w Hutchinsonie różnicuje obszar
i stanowisko zatrudnienia, a nie pełno- i niepełnosprawność pracownika: Te same zadania, cele, chyba że są jakieś przeciwwskazania zdrowotne [niepełnosprawny laborant]. Na
stanowiskach administracyjnych system jest całkowicie jednolity. Ja sam traktuję i Romka
232
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Procedura ta została oparta na art. 94 Kodeksu pracy i zawiera m.in. następujący zapis: Pracownicy powinni być
równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania
oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wnioski te można składać w specjalnej skrzynce „Sprawy pracownicze”, zawieszonej przy recepcji. Są one
okresowo analizowane przez powołany w tym celu zespół, składający się z kierownika personalnego, kierowników produkcji oraz przedstawicieli dyrekcji zakładu.
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i Sylwię [niepełnosprawni zatrudnieni w dziale jakości] tak jak wszystkich innych. Nie ma
tutaj taryfy ulgowej. Nie widzę takiej potrzeby. Ich niepełnosprawność nie wpływa na ich pracę. (…) Nie wykonują tego gorzej, inaczej – mówi kierownik działu jakości i dodaje: kiedy
są pochwały, to bez znaczenia, po prostu ktoś zasługuje na nią, to dostanie, bez względu na
to, czy to jest osoba pełno- czy niepełnosprawna. A jak jest „zrypa”, to i jedna i druga osoba
dostanie taką samą.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku niepełnosprawnych zatrudnionych na linii
produkcyjnej – pracują dokładnie tak samo i tak samo są rozliczani, jak ich pełnosprawni koledzy. Zgodnie z przepisami mają tylko dodatkową 10-minutową przerwę, podczas
której pracownicy wzajemnie się zastępują. Nieco inną normę mają jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach, pracujące na wydzielonych z linii stanowiskach.
Norma ta jest dostosowana do ich możliwości (określanych w porozumieniu z lekarzem)
i do cyklu pracy.
Przedmiotem wielu dyskusji i analiz był w firmie system ocen. Zastanawiano się, czy
sprawiedliwe będzie stosowanie jednolitego systemu wobec pełno- i niepełnosprawnych
pracowników: Mieliśmy komisję z osobami niepełnosprawnymi, przeliczaliśmy, przez dwa
lata sprawdzaliśmy wyniki tych osób w funkcjonującym systemie ocen – relacjonuje menedżer ds. HR. Okazało się, że wyniki osób niepełnosprawnych pracujących na różnych wydziałach z różnymi przełożonymi (…) odzwierciedlają nam rozkład normalny.
Podobnie jak w grupie pracowników pełnosprawnych, również wśród niepełnosprawnych są osoby, które bardzo angażują się w pracę i pracownicy mało zmotywowani. Zdecydowano zatem o objęciu wszystkich jednolitym systemem: Jesteśmy oceniani za
pracę, kreatywność, za wypełnianie obowiązków. (…) Jesteśmy oceniani indywidualnie, raz
do roku. (…) Uważam, że mnie mój menedżer bardzo sprawiedliwie ocenił (niepełnosprawna
zatrudniona w dziale jakości).
Jedyna różnica w systemie ocen dla niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników polega na nieco innej interpretacji wskaźnika mobilności na produkcji. Pracownicy
pełnosprawni oceniani są za rzeczywistą umiejętność obsługi wielu stanowisk pracy (tzw.
poliwalencję), natomiast pracownicy niepełnosprawni za gotowość do nabywania takich
umiejętności na kolejnych stanowiskach pracy. To od firmy bowiem zależy, czy w danym
momencie jest w stanie dostosować inne stanowisko pracy do możliwości pracownika
niepełnosprawnego. Gdybyśmy im zapewnili 3 podobne stanowiska, to oni by chętnie na
nich pracowali, ale to my nie jesteśmy w stanie dostarczyć dodatkowych stanowisk – wyjaśnia
menedżer ds. HR. Co istotne, wydział na produkcji z największą liczbą niepełnosprawnych
pracowników osiąga jedne z lepszych wyników.
Pracownicy pełno- i niepełnosprawni mają taki sam dostęp do szkoleń i awansu
w firmie. Zdecydowanie im nie utrudniamy, nie stawiamy barier – deklaruje jeden z kierowników. Inny opowiada o swojej niepełnosprawnej pracownicy, która po 8 miesiącach pracy awansowała ze stanowiska operatora komputerowej bazy danych na stanowisko technika jakości: Na początku [była zatrudniona] na takim stanowisku może mało
odpowiedzialnym, do nadzorowania braków na wszystkich sekcjach. Sprawdziła się na
tym stanowisku, więc postanowiliśmy jej dać szansę. I teraz też się sprawdza. Potwierdza
to awansowana pracownica: Bardzo szybko awansowałam, bardzo szybko firma doceniła
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moje starania. (…) Starałam się wykonywać moją pracę najlepiej jak potrafię, co docenił
mój menedżer.
Już na etapie rozmowy rekrutacyjnej kompetencje kandydata oceniane są nie tylko
pod kątem wymagań stanowiska, które firma ma mu do zaproponowania, ale także pod
kątem jego potencjału. W rezultacie wielu pracowników, w tym także niepełnosprawnych,
awansuje w firmie po kilku miesiącach pracy. Przykładem może być pani Wiesława z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na przewlekłą chorobę reumatoidalnego zapalenia stawów. Podjęła ona pracę na stanowisku recepcjonistki,
a po 2 miesiącach została przeniesiona na stanowisko specjalisty w dziale projektowym.
Jej wdrożenie na nowym stanowisku obejmowało m.in. szkolenie we Francji. Po tym, jak
w ogóle zaczęłam tam pracę, dowiedziałam się, że muszę jechać na szkolenie do Francji, musiałam wynajętym samochodem dojechać z Paryża na miejsce, więc było to bardzo duże wyzwanie dla mnie, ale dałam radę – relacjonuje z widocznym zadowoleniem.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Menedżerowie nie dostrzegają różnic w zarządzaniu pracownikami pełno- i niepełnosprawnymi. Większość niepełnosprawnych pracowników chce być traktowana tak, jak
ich pełnosprawni koledzy.
Przełożony osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w dziale projektowym opowiada:
Jedynym problemem w pierwszych miesiącach pracy był stres Wiesi. Ona nie wiedziała, czy
będzie w stanie sprostać naszym wymaganiom. Bardziej się stresowała niż my. Trzeba było
wysłać ją na tygodniową delegację do Francji, to ją wysłaliśmy. Zadeklarowała, że chce być
traktowana jak pełnosprawni pracownicy, więc tak ją traktujemy.
Menedżer działu HR zauważa wśród pracowników niepełnosprawnych dwa rodzaje
postaw: są tacy, którzy ukrywają, nie chcą, wstydzą się tej niepełnosprawności i robią wszystko, żeby udowodnić, że jestem tak samo sprawny jak kolega i są osoby, które mają postawę
bardziej roszczeniową – ja jestem chory, jestem niepełnosprawny, mnie się należy. Mówi się
[na szkoleniach], że pracowników niepełnosprawnych powinno się traktować w taki sam sposób, jak pełnosprawnych, ja się z tym zgadzam, ale z drugiej strony są przypadki, gdy widzę,
że warto zainwestować w rozmowę z człowiekiem, potraktować go indywidualnie. Czasami
wystarczy poświęcić komuś dodatkowe pół godziny. To wymaga indywidualnego podejścia,
ale przynosi wymierne rezultaty.

Indywidualny przypadek pracownika: Roman, niedosłyszący
technik jakości w laboratorium
Roman dołączył do zespołu Hutchinsona w lutym 2006 roku, przechodząc typowy
proces rekrutacji. W związku z tym, że jest osobą niepełnosprawną, rozmowę rekrutacyjną prowadziła z nim menedżer ds. HR odpowiedzialna za politykę firmy wobec tej grupy
pracowników. Początkowo pracował na produkcji, ale już podczas rozmowy rekrutacyjnej
jego kompetencje i motywacja zostały ocenione bardzo wysoko, dlatego po 3 miesiącach
awansował na stanowisko technika w laboratorium (dział jakości). Na tak szybkie prze156

niesienie do innego działu miała też wpływ opinia lekarza, który uważał, że Roman jako
osoba niedosłysząca nie powinien długotrwale pracować w dziale produkcyjnym, gdzie
ma do czynienia z dużym natężeniem hałasu.
Praca w dziale jakości nie wymagała dostosowania stanowiska pracy. Pan Roman jest
osobą bardzo samodzielną, kompetentną, doskonale czyta z ruchu warg, dlatego dobrze
radzi sobie w pracy. Przełożony Romana zwraca uwagę na wagę właściwego doboru pracownika do stanowiska pracy: To jest osoba dobrana do stanowiska, która może wykonywać
to, co wykonuje bez najmniejszych problemów. Gdybyśmy Romka zatrudnili przy telefonicznej
obsłudze klienta, to pewnie byłby kłopot.
Pytany o problemy w początkowym okresie zatrudnienia, Roman wskazuje na kwestie komunikacji. Jego współpracownicy musieli się przyzwyczaić do tego, że chcąc być
zrozumiani, powinni na niego patrzeć, w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie odczytać treści ich wypowiedzi z ruchu warg. Potwierdza to jego współpracowniczka: Takie
rzeczy wyszły w praktyce, np. że gdy mówię, to mam patrzeć na niego – on dużo czyta z ust,
– że nie mogę gdzieś tam stać za nim i coś mówić, bo często nie słyszy.
Wdrożenie Romana przebiegało w typowy sposób: lekarz, szkolenia wstępne, instruktaż na stanowisku przeprowadzany przez kolegę. Został on zatrudniony na umowę
o pracę i pracuje w pełnym wymiarze godzin, podobnie jak jego pełnosprawni koledzy.
W laboratorium, wraz z koleżanką, osobą pełnosprawną, Roman zajmuje się kalibracją sprzętu, prowadzi nadzór nad normami i procedurami, przeprowadza testy wytrzymałościowe. Pani Karolina, z którą pracuje od 2006 roku, była przez niego wdrażania do
pracy: On był pierwszy. On mnie wprowadzał w pracę w laboratorium. On mnie wszystkiego
uczył, przekazywał informacje. (…) Miał po prostu większą wiedzę, bo pracował tam dłużej.
(…) Teraz wciąż, jak czegoś nie wiem, to konsultuję się z Romkiem. Ma dużą wiedzę po prostu.
W jej ocenie praca z osobą niepełnosprawną nie różni się od pracy z pełnosprawnymi. Pytana o ewentualne problemy, wspomina utrudnioną komunikację, gdy Roman przez jakiś czas
korzystał z aparatu słuchowego starego typu. Teraz ma już nowy aparat, więc jest znacznie łatwiej się porozumieć. (Aparat ten został w 50% opłacony przez Hutchinsona)
Laboratorium jest częścią działu jakości, gdzie łącznie jest zatrudnionych 14 osób,
w tym dwie niepełnosprawne. Zadania i cele poszczególnych pracowników są uzależnione od komórki, w której pracują oraz od stanowiska, a nie od tego, czy są pełno- czy niepełnosprawni. Na pytanie o ewentualne różnice w zadaniach i celach, współpracownik
niepełnosprawnego pracownika odpowiada: Nie, jeżeli chodzi o Romka, bo Romek pracuje
non stop ze mną, to nie. Równy podział obowiązków. Nie ma czegoś takiego, że on tego nie
może zrobić, bo coś tam. (…) Staramy się dzielić pracę w miarę równo i mamy tak, że on wie,
czym ja się zajmuje i podczas mojej nieobecności on zastępuje mnie i tak samo w drugą stronę.
Nie ma też żadnych różnic w procesie oceny. Menedżer działu jakości wykorzystuje
zawsze ten sam kwestionariusz i stosuje te same kryteria. Roman nie odczuł, by firma stawiała osobom niepełnosprawnym jakiekolwiek bariery na drodze rozwoju i awansu – sam
awansował szybko na wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowisko, brał udział w wielu
szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, i dzięki dofinansowaniu Hutchinsona ukończył zarządzanie jakością na jednej z cieszyńskich uczelni. Różnic w dostępie do szkoleń
nie dostrzega też współpracująca z Romanem osoba pełnosprawna: Mamy wszystko to
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samo. Jeżeli są jakieś szkolenia, to mamy te same szkolenia, chyba, że Romek czegoś tam potrzebuje więcej, no to Romek jedzie na coś, albo w odwrotną stronę. Ale generalnie mamy te
same szkolenia.
Badany pracownik ma w firmie wielu znajomych, wspólnie z nimi wybiera się od czasu do czasu do pubu czy do kina. Bierze też udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę.
Roman jest również bardzo aktywny w środowisku osób niepełnosprawnych. Doskonale zna język migowy – brał udział w szkoleniach dofinansowanych przez Unię Europejską – i czyta z ruchu warg, dlatego pełni rolę tłumacza na spotkaniach niesłyszących i niedosłyszących organizowanych w kościołach. Działał też aktywnie w Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych, gdzie pełnił funkcję sekretarza zarządu.
Pytany o rodzaj wsparcia publicznego, z którego korzysta, wymienia dofinansowanie
studiów (program Student) oraz potrzebnego sprzętu – aparat słuchowy, komputer. Za
najbardziej dostosowane do swoich potrzeb uważa wsparcie finansowe.
Zdaniem Romana firma Hutchinson jest dobrym pracodawcą, który powinien się
chwalić tym, że zatrudnia niepełnosprawnych. Ceni firmę za to, że ma ciekawe stanowisko,
możliwości rozwoju oraz może w pracy wykorzystywać język obcy. Docenia też pomoc,
której udzieliła mu firma (dofinansowanie studiów, zakup aparatu słuchowego), a przede
wszystkim podejście do pracownika i równe traktowanie osób pełno- i niepełnosprawnych.

Pracownik pełno- i niepełnosprawny
Zarówno wśród pracowników pełno- jak i niepełnosprawnych zdarzają się osoby
bardzo pracowite i zaangażowane oraz takie, które zawsze idą na skróty. Odzwierciedlają to także wyniki oceny pracowniczej. Menedżer ds. HR, bazując na swoich wieloletnich
doświadczeniach stwierdza, że niepełnosprawni, gdy już zwiążą się z firmą, są bardziej
lojalni, rzadziej zmieniają pracę: Większa lojalność i przywiązanie. Ale to można powiedzieć
dopiero po kilku latach, więc mówię raczej o poszczególnych przypadkach osób, które mogłam obserwować przez dłuższy czas. (…) Generalnie każdy przypadek jest inny i trzeba go
inaczej traktować. Dotyczy to zarówno pracowników pełno- jak i niepełnosprawnych.
Z kolei, menedżer działu projektowego zwraca uwagę na to, że niepełnosprawni bardziej doceniają to, że mają pracę, dlatego są zaangażowani, chcą się uczyć i słuchać tego,
co się do nich mówi. (…) To nie jest widoczne na każdym kroku, ale można to wyłapać. Na
pytanie o to, czy poleciłby innym menedżerom zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
odpowiada: Tak, ze względu na zaangażowanie tych osób i ich stosunek do pracy.
Menedżerowie widzą też korzyści, jakie zespół Hutchinsona odnosi z obecności niepełnosprawnych w swoim zakładzie. Menedżer ds. HR zauważa u ludzi większą empatię,
gotowość do współpracy, udzielania pomocy: To spaja zespół i w pewnym sensie łagodzi
obyczaje. Kierownik działu projektowego mówi: Widzimy na co dzień osoby na wózkach,
wiemy, że one są, że chcą żyć i pracować jak my. Zatrudnianie niepełnosprawnych ma też
przełożenie na poziom motywacji zespołu: Pełnosprawnym, gdy patrzą na to, ile wysiłku ich
niepełnosprawni koledzy muszą włożyć, by wykonać tę samą pracę, od razu chce się chcieć
(menedżer ds. HR).
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Silną stroną firmy w ich opinii jest atmosfera pracy: Tu pracują ludzie bardzo przyjaźnie
do siebie nawzajem nastawieni (menedżer ds. HR). Atmosfera pracy przekłada się także na
chęć do integracji. Pracownicy niepełnosprawni biorą udział w tych samych formach integracji, co pracownicy niepełnosprawni, zarówno tych organizowanych przez firmę, np.
pikniku rodzinnym, jak i tych, których inicjatorami są pracownicy: Spotykamy się w pubach,
żeby napić się piwa, pogadać. (…) Chodzimy do kina. (Roman, niepełnosprawny laborant).
Wspominają też o wspólnych imprezach, wyjazdach w góry, pożegnaniach kolegów, którzy decydują się na zmianę pracy (niepełnosprawny technik jakości).

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
Niepełnosprawnym zatrudnionym w firmie Hutchinson zdarzało się korzystać z różnych
form wsparcia, głównie finansowego i rzeczowego. Wymieniają zarówno pomoc ze źródeł
publicznych – dofinansowanie studiów, szkoły, sprzęt komputerowy z programu Student
realizowanego przez PFRON, turnusy rehabilitacyjne, jak i udzieloną im przez pracodawcę:
dofinansowanie studiów, sfinansowanie aparatu słuchowego. Mogą też liczyć na zapomogi
z funduszu socjalnego i ze środków obrotowych, które przydziela indywidualnie dyrekcja.
Niektórzy akcentują jednak, że pomoc ze źródeł publicznych jest niewystarczająca
i trudno ją uzyskać: Jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, ubiegałam się ze dwa razy i moje
wnioski odrzucili. Też się raz starałam o dofinansowanie samochodu, ale mi ten wniosek odrzucili. O dofinansowanie komputera też się starałam – też mi odrzucili. Także jeżeli o takie
rzeczy chodzi, to z niczego nie korzystałam. Zawsze dostaje odmowy. Zawsze się tłumaczą
tym, że nie mam pierwszej grupy, tylko drugą (niepełnosprawny ruchowo technik jakości).
Jednocześnie uważają, że najlepsze jest dla nich wsparcie finansowe. Jedna z pracownic dodatkowo wspomina o refundacji programu leczenia biologicznego, które mogłoby w dużym stopniu wpłynąć na poprawę jej stanu zdrowia (nie jest refundowane
przez NFZ), z kolei niepełnosprawnej ruchowo Sylwii przydałoby się większe mieszkanie
– zajmuje jeden pokój wraz z matką, która także jest osobą niepełnosprawną.

Wizerunek pracodawcy
Wiesława (niepełnosprawny pracownik działu projektowego) uważa, że bardzo ważne jest, aby firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych wykorzystywały ten fakt w swoich strategiach wizerunkowych. Bardzo mi się nie podobało, jak szukałam pracy i zwracałam
uwagę na to, że szuka się osób niepełnosprawnych, że to były jakieś takie mało wymagające
prace, sprzątanie, jakieś takie rzeczy. Nie wiem, ludziom się wydaje, że niepełnosprawni się
nadają tylko do takich prac.
Bardzo się cieszy, że znalazła zatrudnienie w Hutchinsonie, bo ma ciekawe obowiązki
i się rozwija. Jej zdaniem działania wizerunkowe pomogłyby w szerzeniu informacji, że niepełnosprawni są takimi samymi pracownikami.
Fakt zatrudniania niepełnosprawnych jest elementem strategii komunikacyjnej firmy Hutchinson, zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie poszczególnych zakładów. Na poziomie globalnym na stronie internetowej firmy znaleźć można informacje
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o stosowanej polityce różnorodności i solidarności społecznej, a także jej przejawach, takich jak zatrudnianie niepełnosprawnych (Francja) czy wspieranie integracji społecznej
więźniów (Żywiec 1 i Hiszpania)234.
Na poziomie lokalnym firma informuje o swojej polityce w ogłoszeniach rekrutacyjnych (zawsze, gdy na oferowanym stanowisku dopuszcza się zatrudnienie osoby niepełnosprawnej), w poradnikach dla studentów wydawanych przez portal rekrutacyjny pracuj.pl. Również na polskiej wersji strony korporacyjnej przy informacji o bielskim zakładzie
znajdujemy informację: Hutchinson zatrudnia także osoby niepełnosprawne i nie robi jakichkolwiek różnic pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Najważniejsze jest,
aby wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie nie tylko rzetelnie pracowali, ale również dobrze się
w niej czuli235.
Firma bierze udział w konkursach pracodawców (m.in. „Lodołamacze”, „Pracodawca Podbeskidzia”, konkurs organizowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową)
i kampaniach promujących aktywizację zawodową niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Była m.in. partnerem kampanii „Ludzie tacy jak my” finansowanej ze środków
Unii Europejskiej oraz wzięła udział w kampanii społecznej „Środowisko pracy przyjazne
niepełnosprawnym”. Jednym z jej efektów był film promujący zatrudnianie osób niepełnosprawnych, który został rozesłany do pracodawców z regionu Podbeskidzia.
Bielski zakład dzieli się także swoimi doświadczeniami w zatrudnianiu niepełnosprawnych
z innymi firmami podczas wystąpień na konferencjach oraz cyklicznych spotkań Menedżerów HR z firm działających na lokalnym rynku pracy (lokalna Loża HR). Swoje praktyki firma
prezentowała też na forum Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, której jest członkiem.
Promuje także zatrudnianie niepełnosprawnych wśród pracowników swojego zakładu oraz w Grupie Hutchinson (np. przez artykuły w wewnętrznych newsletterach i wymianę doświadczeń)236. Za przykładem bielskiego zakładu poszła żywiecka fabryka Hutchinsona, która także zatrudnia już kilkudziesięciu niepełnosprawnych, a z początkiem
września rozpoczęła współpracę z więzieniem w Cieszynie, do którego przeniesiona została część produkcji.
Menedżerowie uważają, że warto informować rynek o tym, że firma zatrudnia niepełnosprawnych: Wtedy byśmy może poszli w kierunku szwedzkim. Tam wszyscy są traktowani
w taki sam sposób. (…) Oni tak to mają w głowach zakodowane (kierownik działu jakości).
W poprzednich zakładach, w których pracowałem tego nie było. W żadnym nie było takiego nacisku, w żadnym nie widziałem osób niepełnosprawnych. (…) Powinniśmy to pokazywać. (…) Skoro piętnuje się pracodawców, którzy wykorzystują w nadmiarze pracowników
(…), to dlaczego nie pokazywać tych, którzy dbają (kierownik działu projektowego).
Menedżerowie nie dostrzegają jednak, by wizerunek pracodawcy przekładał się jakoś na sukces rynkowy ich organizacji: To zależy od branży. Gdybyśmy byli firmą, której byt
zależy od popytu ogólnego, od ludzi, którzy szukają produktów i oglądają reklamy, to myślę,
234
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Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie http://www.regardscroises.hutchinson.fr/?lang=en
(dostęp: 23.08.2012).
http://www.hutchinson.com.pl (dostęp: 23.08.2012).
Zob. Total. Society and Environment Report 2011, s. 18 oraz firmowy newsletter firmy Hutchinson – Tandem,
Winter 2012.
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że tak by było. (…) Naszymi klientami są jednak duże koncerny samochodowe, które nie zwracają w ogóle uwagi na to, kogo my zatrudniamy, ale czy jesteśmy tańsi, czy nie. Więc to nie ma
większego wpływu.
Menedżer ds. HR zwraca uwagę na korzyści związane z postrzeganiem firmy przez
kandydatów i pracowników: Jest to wartość w czasach, gdy pracodawcy chcą być atrakcyjni
dla swoich potencjalnych pracowników. (…) Dzisiaj niewiele nas to kosztuje, a czyni nas atrakcyjnym, czyni nas wrażliwym na potrzeby ludzi, więc myślę, że jest to cecha, która (…) dla potencjalnego pracownika jest istotna. Dostrzega także, że zatrudnianie niepełnosprawnych
przekłada się na wizerunek Hutchinsona jako pracodawcy wewnątrz organizacji: Ludzie są
z tego dumni i to jest fajne.
Pytani o mocne strony swojego pracodawcy, niepełnosprawni zatrudnieni w Hutchinsonie wymieniają różne wartości. Jedni zwracają uwagę na to, że w Hutchinsonie
mają ciekawą, fajną pracę, albo że mogą godzić życie zawodowe z prywatnym: Zaczynam
o godzinie 8:00 i wiem, że skończę o 16:00. Przedtem pracowałam w małej firmie i tam było
takie oczekiwanie, żeby przychodzić bardzo wcześnie i zostawać po godzinach. (…) Teraz pracuję tylko te 8 godzin i mam czas dla siebie (niepełnosprawna zatrudniona w dziale projektowym). Wartością w ich oczach jest także to, że pracują w firmie o wysokich standardach
pracy, w której panuje porządek: Przedtem pracowałam w mniejszej firmie, w prywatnym
biurze projektowym. Tam ogólnie był (…) duży bałagan. Tutaj wiem, z czym do kogo mogę
się zwrócić, kto jest za co odpowiedzialny, jest plan pracy (…). I wszystko jest dużo łatwiejsze.
Inni zwracają uwagę na możliwość porozumiewania się na co dzień w języku obcym (niepełnosprawny laborant), bardzo dobrą atmosferę pracy i docenianie pracowników (niepełnosprawny technik jakości). Wszyscy postrzegają jednak jako mocną stronę Hutchinsona
równe traktowanie pracowników pełno- i niepełnosprawnych, czasami, dla kontrastu,
przywołując swoje negatywne doświadczenia z wcześniejszych miejsc zatrudnienia.
Wszyscy badani deklarują, że chętnie zgodziliby się wziąć udział w kampanii wizerunkowej na rzecz swojego pracodawcy. Motywuje ich do tego nie tylko zadowolenie z pracy
czy lojalność wobec firmy [bo daje szanse niepełnosprawnym – pan Roman], ale także chęć
pomocy innym niepełnosprawnym: (…) żeby (…) odważyli się aplikować do takich dużych
firm, na jakieś fajne stanowiska, żeby rozwijać siebie, pracować zgodnie ze swoim wykształceniem, ze swoimi kwalifikacjami, po prostu da się, tylko trzeba trafić na taką firmę jak ta (Wiesława, niepełnosprawny pracownik działu projektowego).

Podsumowanie
Zatrudnianie niepełnosprawnych w firmie Hutchinson jest elementem systemu wartości firmowych, jednym z przejawów odpowiedzialności społecznej oraz standardem
w zarządzaniu firmą. Dzięki konsekwentnemu realizowaniu przyjętej strategii, kierownictwu firmy udało się doprowadzić do sytuacji, że obecność niepełnosprawnych przestała
być postrzegana poprzez ich odmienność, a stała się czymś naturalnym.
Hutchinson zatrudnia osoby niepełnosprawne na stanowiskach produkcyjnych, jak
i na stanowiskach specjalistycznych, gdzie poszukiwane są wysokie kompetencje, a często wymagane także wyższe wykształcenie.
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Proces rekrutacji obejmuje współpracę z zakładami aktywizacji zawodowej, a przyjęte
rozwiązania (rozmowa z menedżerem HR, pełniącym rolę koordynatora osób niepełnosprawnych, konsultacje z lekarzem, specjalistą ds. BHP oraz zaangażowanie bezpośrednich przełożonych w proces decyzyjny) zwiększają szanse na dobre dopasowanie kandydata do stanowiska
pracy. Dzięki temu niepełnosprawni pracują efektywnie, odnoszą sukcesy i awansują.
Przyjęte założenie o równym traktowaniu pełno- i niepełnosprawnych pracowników,
które odrzuca dyskryminację i ulgowe traktowanie, pozwoliło objąć cały zespół tymi samymi systemami ocen, awansów i rozwoju. Dzięki temu organizacja jest sprawnie zarządzana, a pracownicy pełno- i niepełnosprawni wzajemnie się wspierają.
W dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb niepełnosprawnych udało się w Hutchinsonie zaangażować osoby odpowiedzialne za efektywność działania zakładu, dzięki czemu
stało się ono naturalnym procesem wpisanym w rozwój firmy. Tworzenie nowych stanowisk
odbywa się dziś z myślą o tym, czy osoby niepełnosprawne mogą wykonywać na nich prace.
Ważnym elementem strategii firmy jest budowanie swojego wizerunku jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, która nie tylko zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale
także popularyzuje podobne praktyki w ramach Grupy Total i dzieli się swoimi doświadczeniami z zatrudniania niepełnosprawnych z innymi pracodawcami.
Menedżer ds. HR tak podsumowuje doświadczenia Hutchinsona: Udało nam się ten
projekt uruchomić w firmie produkcyjnej, udało nam się dostosować organizację pracy, udało
nam się przekonać wszystkich niemal pracowników do tego, aby wspierali nas w tych działaniach, nie mamy też dziś żadnych sygnałów, że osoby niepełnosprawne nie są zadowolone
z pracy, że ta praca im nie odpowiada. (…) Widzimy, że z punktu widzenia społecznego jest
to wartość, która jest ceniona na rynku pracy. Zarówno kandydaci, jak i pracownicy cenią nas
z tego tytułu, tym się wyróżniamy spośród innych pracodawców.
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5. Reagujemy na potrzeby
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Sektor

prywatny

Kapitał

polski

Branża

kosmetyczna

Lokalizacja

Piaseczno
(woj. mazowieckie)

Zatrudnienie ogółem

386 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

36 osób
(10% zatrudnionych)

Strona internetowa

http://www.eris.pl

Charakterystyka firmy
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris powstało w 1983 roku jako mały zakład
rzemieślniczy, zatrudniający jednego pracownika i produkujący jeden rodzaj kremu.
W ciągu prawie 30 lat działalności firma rozrosła się, zdobywając również zagraniczne
rynki. Obecnie produkuje ponad 2 miliony sztuk kosmetyków miesięcznie, w ofercie ma
kilkaset produktów, a marka Dr Irena Eris jest jedną z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich marek. Firma była wielokrotnie nagradzana za innowacyjność (11. miejsce
w rankingu najbardziej innowacyjnych firm wg„Rzeczpospolitej”), dobre traktowanie pracowników (Przedsiębiorstwo Fair Play 1999, Solidna Firma 2003), a także sukces rynkowy
(Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w 2005 r., czterokrotne wyróżnienie w konkursie
„Superbrands”– najsilniejsza polska marka237. Obecnie zakład produkcyjny Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris zatrudnia 386 osób, z czego 10% stanowią pracownicy niepełnosprawni.

Rekomendacja
W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris pracuje 36 osób niepełnosprawnych. Są
to pracownicy z różnym stopniem i rodzajami niepełnosprawności: głuchoniemi, osoby
z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i psychiczną. Początkowo byli oni zatrudniani
głównie na produkcji, ale obecnie pracują także w administracji czy na samodzielnych
stanowiskach takich jak: konfekcjonerka, starsza konfekcjonerka, recepcjonistka, magazynier, starszy operator linii technologicznych, specjalista ds. ubezpieczeń, sprzątaczka,
operator procesu, starszy operator procesu, starszy kontroler jakości, mechanik, starszy
237

Więcej: http://www.eris.pl/pl/nagrody/ (dostęp: 19.09.2012).
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laborant kontroli jakości, pracownik transportowy, pracownik porządkowy, magazynier
mas kosmetycznych, starszy kontysta, pracownik myjni.
Mimo że Laboratorium nie ma spisanych polityk w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych, współpracuje z nimi od wielu lat, a kierownictwo firmy uważa obecność osób
z dysfunkcjami w zespole za naturalny element kultury organizacyjnej.
Firma znana jest z dobrego traktowania pracowników – została uhonorowana tytułami „Przedsiębiorstwo Fair Play” (1999), „Inwestor w Kapitał Ludzki” (2002) „Firma równych
szans” (2006); jest także laureatem konkursu „W pełni zaradni” (2007). Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest także doceniane jako pracodawca na arenie międzynarodowej
– zostało opisane w specjalnej publikacji przygotowanej przez Komisję Europejską (2010)
jako przykład polskiej firmy z grupy MSP tworzącej przyjazne miejsce pracy238. Nieustannie podejmuje też inicjatywy związane z zatrudnianiem pracowników wywodzących się
z wykluczonych grup społecznych – obecnie w firmie wdrażany jest program „Włącz się”,
którego organizatorem jest KPP Lewiatan239.
Firma realizuje również ideę odpowiedzialnego biznesu, prowadząc wiele akcji na
rzecz różnych grup społecznych, m.in. podczas powodzi w 2010 roku wspierała mieszkańców wsi Wilków, angażowała się w kampanię„Hospicjum to też życie” i podejmowała działania na rzecz kobiet z chorobami onkologicznymi – podopiecznych fundacji „Piękniejsze
życie”. Prowadzi też liczne akcje charytatywne inicjowane przez pracowników.

Geneza zatrudniania niepełnosprawnych
Pierwsi niepełnosprawni pracownicy pojawili się w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris w 1993 roku. W latach 1993–2002 firma prowadziła działalność w charakterze zakładu
pracy chronionej, co wiązało się z możliwością tworzenia odrębnego funduszu, którego środki
były wykorzystywane na rehabilitację, wyjazdy do sanatorium, zakupy leków, sprzętu do rehabilitacji, ulepszanie stanowisk pracy, ale też narzucało na nią określone ograniczenia, jednym
z nich to pilnowanie struktury zatrudnienia, likwidacja barier, urlopy zdrowotne.
W 2002 roku Laboratorium straciło przywileje zakładu pracy chronionej, jednak nie
zrezygnowało z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ich udział w zatrudnieniu ogółem
wciąż jest znaczny.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Rekrutacja w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris rozpoczyna się publikacją
ogłoszenia, następnie, po zweryfikowaniu zgłoszeń, odbywają się spotkania wybranych
kandydatów z przedstawicielem działu HR. W przypadku niższych stanowisk rekrutacja
kończy się na spotkaniu z bezpośrednim przełożonym, natomiast w przypadku stanowisk wyższych, kandydaci dodatkowo spotykają się ze zwierzchnikiem bezpośredniego
przełożonego. Rekrutacja niepełnosprawnych nie różni się od rekrutacji pełnosprawnych
238
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http://www.nu.fob.org.pl/przyjazne-miejsce-pracy---dr-irena-eris-161_437.htm (dostęp: 24.09.2012).
http://pkpplewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/kolejne_firmy_przystepuja_do_programu_
wlacz_sie_ (dostęp: 24.09.2012).
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pracowników. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris często bazuje przy pozyskiwaniu
kandydatów na poleceniach – wielu niepełnosprawnych trafiło do firmy dzięki rekomendacji swoich znajomych – pełno- lub niepełnosprawnych pracowników Laboratorium.
Aktualnie w firmie wdrażany jest program„Włącz się”, którego zadaniem jest wspieranie osób wykluczonych, w tym niepełnosprawnych. Program prowadzony jest we współpracy z Konfederacją Pracodawców Prywatnych„Lewiatan”. Organizacja ta bierze na siebie
pozyskanie i wstępną selekcję kandydatów z grup wykluczonych. Wybrane osoby są kierowane do pracodawców, którzy włączają je do puli kandydatów na mniej wymagające
stanowiska.
Każdy z pracowników po przyjęciu do pracy przechodzi szkolenie adaptacyjne trwające od 1 do 7 dni. Podczas szkolenia pracownicy zapoznają są z zasadami BHP, wewnętrznymi regulacjami, procedurami i politykami obowiązującymi w firmie. Muszą też podpisać
dokument poświadczający znajomość wartości firmowych. Podczas szkolenia pracownicy
pełnosprawni informowani są o możliwości współpracy z osobami niepełnosprawnymi
– ten element programu wprowadzony został przed 9 laty przez obecną dyrektor HR, by
pracownicy nie byli zaskoczeni obecnością niepełnosprawnych i mogli uniknąć niezręcznych sytuacji. Sama pani dyrektor wspomina, że gdy rozpoczynała pracę w firmie miała
kilka takich sytuacji.
Gdy do pracy przyjmowana jest osoba z niepełnosprawnością, konieczne bywa przekazanie zespołowi dodatkowych informacji, zwłaszcza gdy niepełnosprawność jest widoczna,
czy może wpływać na pracę lub kontakty w zespole. Obok standardowej informacji o nowym pracowniku, pracownicy uprzedzani są o możliwych trudnościach wynikających z niepełnosprawności nowego pracownika (np. w przypadku osób niesłyszących).

Działania dostosowawcze
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris do roku 2002 było zakładem pracy chronionej i w tym czasie przeprowadziło wiele działań związanych z dostosowaniem firmy do
potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zamontowano poręcze, specjalne ergonomiczne
krzesła obrotowe, podnośniki do pakowania kartonów; dobudowano podjazdy i windy;
wprowadzono specjalne strefy komunikacyjne dla osób posługujących się językiem migowym. Wszystkie maszyny w zakładzie posiadają też sygnalizację świetlną (nie wszyscy
pracownicy słyszą sygnały dźwiękowe).
Laboratorium dostosowuje także organizację czasu pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników. Zgodnie z Kodeksem pracy oferuje im skrócony czas pracy i większą
liczbę dni urlopowych. W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych
wymaga to od firmy dużej elastyczności i wysiłku organizacyjnego. Wszystkie osoby niepełnosprawne są traktowane w ten sam sposób. Jedynie rodzaj stanowiska dopasowany
jest do ich ograniczeń. Natomiast sam czas pracy, grafik, budowany jest w taki sam sposób
jak w przypadku osób pełnosprawnych. Osoby pracujące w zmniejszonym wymiarze godzin po prostu wcześniej wychodzą.
Część pracowników to osoby głuchonieme, dlatego na każdym spotkaniu kierownictwa
firmy z pracownikami obecny jest tłumacz języka migowego. Nowo przyjmowani pracownicy
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są często zaskoczeni brakiem problemów w komunikacji czy współpracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową. Osoby te czytają z ruchu warg lub zapisują informacje na kartkach,
ewentualnie pracownicy posługujący się językiem migowym pełnią rolę tłumaczy.
Na terenie firmy działa też gabinet lekarski (czynny dwa razy w tygodniu) i pielęgniarski, gdzie przeprowadzane są badania okresowe i szczepienia przeciw grypie (finansowane przez firmę). Dodatkowo, wszyscy pracownicy mogą korzystać z prywatnej opieki
medycznej, gdzie mają dostęp do wszystkich lekarzy specjalistów i badań laboratoryjnych
w wielu luksusowych placówkach.

Pracownik niepełnosprawny, a pracownik pełnosprawny
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stosuje w swojej polityce zasady równego
traktowania i indywidualnego podejścia: To wynika z naszej polityki – stwarzanie takich samych warunków, ale i takich samych wymagań, (…) wszelkie próby nadopiekuńczości kończyły się źle albo dla pracowników, albo dla firmy. Albo pracownicy to wykorzystywali, albo
byli inaczej traktowani i sami się źle czuli (dyrektor HR ).
Firma może wyrównywać szanse czy stwarzać jak najlepsze warunki pracy niepełnosprawnym, jednak cele dla wszystkich są takie same i w ten sam sposób pracownicy są
rozliczani z realizacji zadań.
Zdarzało się w historii firmy, że niepełnosprawni pracownicy prezentowali postawę
roszczeniową czy liczyli na taryfę ulgową, jednak dzięki konsekwencji w stosowaniu polityki równego traktowania Laboratorium dobrze radziło sobie z takimi sytuacjami.
Zdaniem menedżerów, osoby niepełnosprawne są bardzo oddanymi i lojalnymi pracownikami, a bywa, że ich efektywność jest wyższa niż pracowników pełnosprawnych.
Pojawiają się natomiast pewne trudności, takie jak dłuższa absencja chorobowa, skrócony
czas pracy, brak możliwości wykonywania niektórych czynności – które czasem utrudniają
organizację pracy na produkcji (wcześniejsze wyjścia, porządek zmian). Według jednego
z menedżerów, przy dobrej woli pracodawcy trudności te jednak można przezwyciężyć.
Innym problemem mogą być nieco niższe płace osób niepełnosprawnych zatrudnionych na produkcji. Osoby z pewnymi ograniczeniami nie są w stanie wykonywać określonych czynności i zajmować pewnych stanowisk, przez co ich wynagrodzenie przeciętnie
jest niższe. Np. niektóre osoby nie mogą pracować w systemie pracy akordowej, która pozwala uzyskać wyższe płace. W takich przypadkach dla firmy wyzwaniem jest utrzymanie
satysfakcji tych pracowników.
Osoby niepełnosprawne uważane są przez menedżerów za bardzo otwarte na nowe
znajomości i zadania, natomiast głuchoniemi stanowią ich zdaniem bardziej zintegrowaną wewnętrznie grupę.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Przy wyznaczaniu zadań konieczne jest uwzględnianie typu niepełnosprawności
pracownika – np. nie wszyscy mogą pracować na akordowej linii produkcyjnej, a osoby
na wózkach nie mogą pracować na każdym stanowisku na linii produkcyjnej. Laborato166

rium Kosmetyczne Dr Irena Eris stara się jednak szukać rozwiązań np. przez delegowanie pracowników do innego rodzaju zadań czy zakup specjalnych wózków dla niepełnosprawnych ruchowo, które umożliwiają im pracę na stojąco. Zdaniem dyrektor działu
HR, pracownicy pełno- i niepełnosprawni mogą się znakomicie uzupełniać, np. osoby na
odpowiednich wózkach mogą wykonywać pracę stojącą, dla osób niesłyszących praca
w głośnych pomieszczeniach jest mniej uciążliwa, podczas gdy pracownicy pełnosprawni
mogą wykonywać zadania nieodpowiednie dla osób niepełnosprawnych (jak opisywana
wcześniej praca na akord).
Osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mogą wykonywać pewnych zadań, co
wynika z obiektywnych ograniczeń, natomiast pracownicy niesłyszący nie różnią się w tej
kwestii od osób pełnosprawnych. Osoby głuchonieme same o sobie mówią, że niepełnosprawność czyni je bardziej efektywnymi pracownikami: my więcej pracujemy, bo koleżanki
to mogą sobie rozmawiać w trakcie pracy, a my to sobie nie porozmawiamy, tylko dopiero jak
jest przerwa.
Pracownicy niepełnosprawni mają taki sam dostęp do szkoleń, jak ich pełnosprawni
koledzy. Na każdym szkoleniu obecny jest tłumacz języka migowego, dzięki czemu firma
wyrównuje szanse osób niesłyszących w dostępie do wiedzy oraz podnosi ich komfort
podczas szkolenia.
Zarówno pełno- jak i niepełnosprawni pracownicy biorą też udział w spotkaniach integracyjnych dla zespołów.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Zarządzanie osobami niepełnosprawnymi zasadniczo nie różni się od zarządzania ich
pełnosprawnymi kolegami. W przypadku osób niesłyszących trzeba tylko mówić wolniej
czy głośniej, a także inaczej formułować komunikaty: Świat odbioru osoby niesłyszącej od
dzieciństwa jest trochę inny niż osoby słyszącej, (…) osoby niesłyszące same o swojej grupie
mówią, że mają inne reakcje. Trzeba być świadomym tego, ta świadomość rodzi się z latami
pracy, gdzie człowiek obcując, wie, na jakie bariery może natrafić. Dlatego też przestrzegam
inne osoby, żeby nie wyciągały jakiś pochopnych wniosków, jeżeli osoba zareagowała w inny
sposób niż oczekiwały (przełożony osoby niepełnosprawnej).
Przełożony zespołu, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne, o swoich pracownikach mówi, że stanowią dobry i zgrany zespół: nie ma, że tutaj taka grupa, a tutaj
taka, naprawdę w pracy wszyscy razem (…) nigdy nie słyszałem od pracownika, że przez osobę niepełnosprawną coś wyszło albo nie wyszło, traktuje się jak zespół.
Zarządzanie zróżnicowanym zespołem rozwinęło w nim wrażliwość na potrzeby pracowników (zarządza nimi od 11 lat), choć – jego zdaniem – pracownicy niepełnosprawni
charakteryzują się skromnością, nie stwarzają problemów ani nie zgłaszają roszczeń: ja
przez te lata nie spotkałem żadnych pretensji, że jest za twarde siedzisko, czy mi jest za duszno
(…) te osoby nie mają żadnych wygórowanych potrzeb, to raczej człowiek stara się [im] wyjść
naprzeciw.
W zarządzaniu zespołem na linii produkcyjnej dla przełożonego wyzwaniem jest czasem znalezienie równowagi między dobrem pracownika pełno- i niepełnosprawnego:
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Osoba na wózku inwalidzkim nie zajmie stanowiska, gdzie trzeba stać. Z jednej strony
interes osoby niepełnosprawnej jest bardzo ważny, ale z drugiej są osoby pełnosprawne, które pracują w warunkach trudnych – hałas, na stojąco – i o te osoby też trzeba zadbać, czyli
pracownicy przez cały dzień rotują na stanowiskach. Chodzi o to, żeby pół godziny posiedzieć
i godzinę stać, żeby ta monotonia była rozbita. I teraz, jeżeli w taki zespół trafi osoba, która
nie może na trzech stanowiskach pracować, tylko na dwóch (…), czyli np. 8 godzin pracuje na
siedząco, (…), to to jest niedobre dla pozostałych. No więc na tym tle powstają czasem niesnaski. (…) Więc tu trzeba wyważyć i jedną i drugą stronę. Natomiast skrócony czas pracy osób
niepełnosprawnych nie jest problemem: Problem by był, gdyby takich osób ze skróconym
czasem pracy było 30 na 60 w zespole, a jak są dwie, to jest to do zrobienia.
Monitorowanie polityki różnorodności i antydyskryminacyjnej odbywa się w firmie na
dwa sposoby – w przypadku sytuacji trudnych pracownicy mogą zgłaszać się bezpośrednio do dyrektora HR lub też kontaktować się z Forum Pracowników. Forum Pracowników
to organ wewnętrzny Laboratorium, którego zasady działania zasługują na popularyzację.
W skład Forum wchodzi 5 pracowników reprezentujących 5 obszarów firmy (jeden reprezentant każdego obszaru) wybranych w wyborach powszechnych. Forum pełni również rolę
komisji socjalnej i pośrednika między pracodawcą a pracownikami. Pracownikom przekazuje ogłoszenia i informacje o sytuacji firmy, a pracodawcę informuje o postulatach, pomysłach czy zastrzeżeniach pracowników. Forum ma realny wpływ na sytuację w firmie.

Indywidualny przypadek pracownika: Bożena, konfekcjoner,
osoba głuchoniema
Bożena pracuje w Laboratorium od 18 lat. Zatrudniona została w czasie, gdy firma
była jeszcze zakładem pracy chronionej – poleciła ją koleżanka i po rozmowie kwalifikacyjnej (jednej) została przyjęta do pracy. Wdrożenie przebiegało bez większych problemów – szybko zorientowała się na czym polegają obowiązki i uważa, że od tej pory pracuje równie wydajnie, a nawet lepiej niż inni pracownicy.
Posiada taki sam dostęp do szkoleń i awansu, co pełnosprawni koledzy, a jej cele
nie różnią się niczym od celów innych osób w zespole. Tak samo jest też rozliczana z ich
wykonania.
Bożena bierze udział w organizowanych przez firmę formach integracji – jej niepełnosprawność nie jest tu przeszkodą – potrafi czytać z ruchu warg, zna język migowy, komunikuje się też za pośrednictwem„pisanych karteczek” lub korzysta z pomocy tłumaczącej koleżanki.
Lubi swoją pracę, uważa, że ma „fajne koleżanki”, natomiast za największe zalety Laboratorium jako pracodawcy uważa nie tylko dobre warunki pracy czy terminowe rozliczanie się z pracownikiem, ale również dobre relacje w zespole i brak dystansu między nią,
a pełnosprawnymi kolegami i koleżankami. Za jedno z większych udogodnień w pracy
uważa obecność tłumacza języka migowego.
Współpracowniczka ocenianej osoby dołączyła do zespołu w 2007 roku. Została uprzedzona o współpracy z osobami niepełnosprawnymi i możliwych trudnościach – początkowo wywoływało to w niej obawy. Obawy te szybko jednak zniknęły – choć jak podkreśla,
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musiała się dostosować do sposobu komunikacji niepełnosprawnych kolegów. Mogła
jednak liczyć na wsparcie pracowników z dłuższym stażem, czy znających język migowy.
Ze współpracy z osobami niepełnosprawnymi wyniosła przekonanie, że są to osoby, które
mogą normalnie funkcjonować w środowisku społecznym czy w pracy (nawet mimo bariery
komunikacyjnej). Jej zdaniem, osoby głuchonieme są bardziej spostrzegawcze i są bacznymi obserwatorami, co wynika z faktu, że czytają z ruchu warg. Sama musiała się przyzwyczaić do tego, że była uważnie przez te osoby obserwowana.
Niepełnosprawni zatrudnieni w Laboratorium czują się traktowani tak samo i tak
samo oceniani, i doceniani, jak ich pełnosprawni koledzy. Pracę odbierają nie tylko jako
sposób zarobkowania, ale także jako formę rehabilitacji społecznej. Bywa, że poza pracą
nie mają licznego grona znajomych i nie prowadzą wielu aktywności. O ile na ulicy mogą
się spotkać ze stygmatyzacją czy dyskryminacją, w pracy traktowani są na równych prawach i stanowią część zespołu.

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
Odkąd Laboratorium Kosmetyczne Dr Ireny Eris przestało być zakładem pracy chronionej i zaczęło działać na otwartym rynku pracy, firma utraciła większość przywilejów.
Obecnie jest tylko zwolniona z odprowadzania składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii dyrektor HR, obsługa systemu pozwalającego
na zwolnienie ze składek jest żmudna i kosztowna – wprowadzenie danych do systemu
zajmuje 1–2 dni i zostało zlecone firmie zewnętrznej.
Firma nie korzysta z dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych czy refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb
niepełnosprawnych pracowników.
Niepełnosprawni pracownicy firmy korzystają natomiast ze wsparcia Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz PFRON. Mogą też liczyć na pomoc swojego pracodawcy. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris finansuje montaż telefonów stacjonarnych w domach niesłyszących pracowników i zakup sprzętu (wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe).
Zapewnia też pracownikom pomoc psychologa w trudnych momentach życiowych, co
ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy w zespole są zatrudnione osoby cierpiące na
różnego rodzaju nerwice. Ponadto, pracownicy mogą na określonych zasadach korzystać
z pożyczek oraz dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych dla siebie i najbliższej rodziny.
Za najbardziej korzystne formy wsparcia zarówno firma jak i pracownicy uważają
wsparcie finansowe: pracownicy – przy zakupie sprzętu, a firma przy dofinansowaniu stanowisk pracy, przy czym pojawia się postulat usprawnienia administracji systemami dofinansowań i zwolnień z opłat na PFRON.

Wizerunek pracodawcy
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris otwarcie komunikuje na rynku pracy fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych. Firma bierze udział w konkursach dla pracodawców
i otrzymuje nagrody. Laboratorium posiada Katalog Dobrych Praktyk, w którym uwzględ169

nione jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, kwestia ta jest również opisywana
w raportach dotyczących działalności CSR. Firma znana jest na rynku z zatrudniania osób
niepełnosprawnych – bierze udział w konferencjach i udziela informacji innym przedsiębiorstwom, które chciałyby zacząć zatrudniać osoby niepełnosprawne: Firma produkuje
wrażliwe produkty – kosmetyki, które kojarzone są z dbałością czy pielęgnacją – dlatego dbałość o pracowników oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpisuje się w profil działalności firmy (dyrektor HR).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych pozwala Laboratorium uczyć się patrzeć
z innej perspektywy, czy inaczej podchodzić do pewnych zagadnień, budzi wrażliwość
(w stosunku do wszystkich członków załogi): Jeżeli kierownik magazynu jednego z wydziałów, który jest osobą bardzo konkretną, techniczną (…) i mówi tak „proszę cię bardzo porozmawiaj z moim pracownikiem, bo mi się wydaje, że on ma jakieś problemy rodzinne, coś się
z nim dzieje” to jednak budzi wrażliwość (dyrektor HR).
Niepełnosprawni pracownicy firmy deklarują chęć udziału w kampanii, która promowałaby zatrudnianie osób niepełnosprawnych, uważają bowiem, że firma powinna być
dumna z posiadania dobrych praktyk w tym zakresie. Pracownicy firmy uważają również,
że praca z osobami niepełnosprawnymi uczy wrażliwości, poszerza horyzonty, pozwala
zdobyć nowe umiejętności (np. mimowolne uczenie się języka migowego). Firma stawia
również na wartości takie jak współpraca i rzetelna komunikacja, które przełożone na
konkretne kompetencje są uwzględniane w rekrutacji, ocenie i szkoleniach pracowników.
Dbałość o relacje jest dla Laboratorium kluczowym aspektem.
Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników oraz dobre praktyki firmy w podejściu do każdego pracownika, budują również poczucie stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa, motywują ludzi. Potwierdzeniem dobrego traktowania pracowników i korzystnego obrazu firmy w ich oczach mogą być wyniki badania zaangażowania pracowników
– 74% pracowników twierdziło, że firma zwalnia pracowników tylko w ostateczności, 89%
uznało działania firmy za uczciwe i etyczne, a 88% pracowników z dumą mówi ludziom
gdzie pracuje240.

Podsumowanie
W Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris zatrudnienie osób niepełnosprawnych
wynika z polityki firmy oraz filozofii jej założycieli. Według dyrektor HR, szczególnie cenna
w praktykach Laboratorium jest ich naturalność: nie ma tu nic sztucznego, nic, co miałoby
być robione specjalnie (…), działamy spontanicznie, reagujemy na potrzeby.
Równe traktowanie wszystkich pracowników nie jest pustą deklaracją kierownictwa.
Niepełnosprawni wśród zalet pracodawcy wymieniają przede wszystkim równe traktowanie, dzięki któremu czują się pełnoprawnymi członkami zespołu. Pracodawcy, którzy
chcieliby zacząć zatrudniać osoby niepełnosprawne, powinni wiedzieć, że są to osoby
normalne, a warunkiem sukcesu w ich zatrudnianiu jest równe traktowanie (przydzielanie
takich samych zadań, stawianie takich samych wymagań).
240

Wyniki badania Great Place to Work For 2012.
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Mimo że firma jest już dużą organizacją, skutecznie unika skostnienia i tzw. „korporacyjności”. Laboratorium jest także niechętne formalizacji i biurokratyzacji działań związanych z działalnością dobroczynną czy świadczeniami pomocowymi dla pracowników
– podejmuje wiele aktywności w tym obszarze, ale np. z wprowadzeniem programu wolontariatu czeka na inicjatywę ze strony pracowników. Reaguje też na ich wnioski o dofinansowanie czy pomoc, nie decydując się na sformalizowanie czy ujęcie w jakiś program
takich aktywności. To pozwalała jej na dopasowanie podejmowanych działań do realnych
potrzeb pracowników.
Laboratorium cechuje też wysoki poziom demokratyzacji. Skutecznie działające Forum Pracownicze zapewnia pracownikom realny wpływ na decyzje, które mają przełożenie na ich funkcjonowanie w firmie.
Zatrudnianie niepełnosprawnych jest konsekwencją funkcjonowania Laboratorium
w latach 1993–2002 w charakterze zakładu pracy chronionej. Po utracie tego statusu firma nie zmieniła jednak swojej polityki, a obecność niepełnosprawnych wśród członków
załogi stała się elementem jej kultury organizacyjnej.
Firma działa również na rzecz popularyzacji zatrudniania niepełnosprawnych, dzieląc
się swoim doświadczeniem z innymi przedsiębiorstwami. Może służyć za wzorcowy przykład w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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6. Nastawienie na pracownika
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek

Sektor

prywatny

Branża

opieka medyczna

Lokalizacja

Rzeszów
(woj. podkarpackie)

Zatrudnienie ogółem

111 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

24 osoby
(22% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.rudek.com.pl

Charakterystyka firmy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek z Rzeszowa prowadzi swoją
działalność od 1991 roku. Wtedy to Andrzej Rudek (osoba z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku) otworzył swój pierwszy gabinet
masażu. W 1994 roku, dzięki uzyskaniu środków z programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Premia dla aktywnych” zakupiony został sprzęt
do fizykoterapii i nastąpiło rozszerzenie działalności firmy. W 1996 roku firma została
przekształcona w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek Gabinet Rehabilitacji
Medycznej. Obecnie posiada cztery gabinety rehabilitacji, w których świadczy usługi
fizjoterapeutyczne oraz specjalistyczną poradnię rehabilitacyjną. W swojej ofercie
ma także usługi rehabilitacji środowiskowej (w domu pacjenta). NZOZ Rudek zatrudnia
111 osób, z czego 22% stanowią niepełnosprawni.

Rekomendacja
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek wyróżnia się na lokalnym i krajowym
rynku pracy ze względu na wieloletnie dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Firma wielokrotnie nagradzana była w konkursie „Lodołamacze”241:
• w 2008 roku była laureatem w kategorii „Pracodawca Osoba Niepełnosprawna”
w etapie ogólnopolskim i regionalnym woj. podkarpackiego;
241

Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W konkursie nagradzane są firmy, instytucje i osoby prywatne wybitnie angażujące się w rozwiązywanie problemów osób
niepełnosprawnych, tworzące nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegające sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, http://www.lodolamacze.info.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29 (dostęp: 23.10.2012).
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• w 2009 roku została laureatem w etapie regionalnym woj. podkarpackiego i zajęła
drugie miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy w etapie ogólnopolskim;
• w 2010 roku była laureatem w kategorii Otwarty Rynek Pracy w etapie regionalnym woj. podkarpackiego.
Andrzej Rudek – właściciel i założyciel firmy – wielokrotnie brał również udział
w audycjach telewizyjnych i radiowych oraz udzielał wypowiedzi dla prasy na tematy
dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Na przykładzie swojej firmy promuje
w mediach dobre praktyki w tym zakresie, a na własnym przykładzie dowodzi, że osoby
niepełnosprawne mogą być aktywne i przedsiębiorcze.

Historia zatrudniania osób niepełnosprawnych
Pierwszego niepełnosprawnego zatrudniono w NZOZ Rudek w 2001 roku na stanowisku fizjoterapeuty. Firma skorzystała wówczas z dofinansowania PFRON na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Właściciel firmy sam jest
osobą niedowidzącą, więc nie miał obaw przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Prowadząc później swoją firmę przez ponad 20 lat przekonał się, że niepełnosprawni to
pełnowartościowi pracownicy.
Znaczny wzrost zatrudnienia miał miejsce w 2008 roku, co było naturalną konsekwencją rozwoju firmy (otwarcie nowego gabinetu rehabilitacji), a także wynikało ze
zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wśród nowo zatrudnionych
znaczny udział mieli pracownicy niepełnosprawni.
Tabela 1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w NZOZ Rudek

Źródło: opracowanie HRK S.A. na podstawie danych NZOZ Rudek
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Zatrudnianie niepełnosprawnych jest stałym elementem polityki HR NZOZ Rudek.
Wśród obecnie zatrudnionych 7 osób posiada orzeczenie o znacznym, 14 o umiarkowanym, a 3 o lekkim stopniu niepełnosprawności. Największą grupę (15) stanowią osoby
z chorobami narządu wzroku (niedowidzący i niewidomi), zatrudnienie w firmie znalazły jednak również osoby z chorobami neurologicznymi czy narządów ruchu. Niepełnosprawni są zatrudniani na stanowiskach masażystów (głównie osoby ze schorzeniami
narządów wzroku), fizjoterapeutów, w administracji (recepcja). Piastują także stanowiska
kierownicze, np. manager ds. marketingu.
Wielu pracowników firmy zrzeszonych jest w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, jak Polski Związek Niewidomych czy Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS. Członkostwo w tych organizacjach umożliwia im odbywanie dodatkowych szkoleń czy zdobywanie nowych umiejętności, z czego
korzyści czerpią zarówno niepełnosprawny, jak i jego pracodawca.

Stanowiska pracy, formy zatrudnienia, organizacja czasu pracy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudek zatrudnia pracowników głównie na
umowy o pracę i taka forma zatrudnienia stosowana jest również w przypadku pracowników z niepełnosprawnością.
Firma składa się z czterech placówek, z których każda stanowi odrębny zespół zarządzany przez innego menedżera. Stosunkowo niewielkie zatrudnienie w poszczególnych placówkach umożliwia sprawne zarządzanie i nie wymaga sformalizowanej polityki.
Firma skrupulatnie stosuje się jednak do wszystkich przepisów prawa pracy, w tym tych
dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością242. Pracownicy ci pracują w skróconym czasie pracy, mają możliwość korzystania z dodatkowych przerw oraz dodatkowego urlopu. Te obostrzenia nie stanowią jednak problemu dla pracodawcy, zwłaszcza, że
większość niepełnosprawnych pracuje na stanowiskach fizjoterapeutów, na których i tak
obowiązuje krótszy czas pracy.
Decyzja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymagała również odpowiedniego dostosowania miejsc pracy, by zniwelować liczbę przeszkód, które osoby te mogłyby
napotkać. Dwie placówki firmy mieszczą się na parterach budynków (jedna z nich posiada podjazd dla niepełnosprawnych), natomiast pozostałe dwie wyposażone są w windę.
Ponadto, w gabinetach zlikwidowane zostały progi, dzięki czemu łatwiej poruszać się
po nich zarówno osobom z upośledzeniem ruchu, jak i niedowidzącym. Placówki posiadają również toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przed
budynkami znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wiele z tych udogodnień wynika również z profilu działalności firmy i potrzeb jej
klientów, wśród których są często osoby z ograniczeniami ruchowymi. Firma adaptuje
jednak także stanowiska pracy do potrzeb swoich niepełnosprawnych pracowników –
gabinety osób niewidzących i niedowidzących są mniejsze, dzięki czemu łatwiej jest im
się poruszać i wszystkie potrzebne przyrządy mają w zasięgu ręki. Ponadto są one wy242

Kwestie te reguluje m.in. art. 15-20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
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posażone w elektronicznie sterowane stoły do masażu, ułatwiające odpowiednie ułożenie pacjenta oraz dające możliwość wygodniejszej pracy osobom, które mają problemy
z kręgosłupem.
Przy zatrudnianiu pierwszej osoby z niepełnosprawnością NZOZ Rudek skorzystał
z dofinansowania do przystosowania stanowiska pracy243, obecnie natomiast otrzymuje
dofinansowanie do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych244. Z racji tego, że przekracza 6% próg udziału osób niepełnosprawnych
w zatrudnieniu ogółem, zwolniony jest także z wpłat na ów fundusz. Dofinansowanie
wynagrodzeń wskazywane jest przez przedstawicieli firmy, jako najkorzystniejsza forma
wsparcia pracodawców, rekompensująca im niedogodności z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, takie jak np. konieczność udzielenia im dodatkowego urlopu.

Rekrutacja i wdrożenie do pracy
W NZOZ Rudek nie stosuje się parytetów w zatrudnianiu pełno- i niepełnosprawnych
pracowników, choć przyjęło się, że w każdym gabinecie (zespole) pracuje jedna osoba niepełnosprawna. Zatrudnia się pracownika na konkretne stanowisko, biorąc pod uwagę jego
umiejętności i cechy osobowościowe, w tym zaangażowanie. Współpracę z organizacjami
zrzeszającymi niepełnosprawnych traktuje się jak dodatkowe źródło kandydatów.
Rekrutacja pracowników pełno- i niepełnosprawnych przebiega w ten sam sposób:
• Etap 1: określenie profilu kandydata na podstawie opisu stanowiska pracy
• Etap 2: tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o stanowisku
• Etap 3: tworzenie listy kandydatów
• Etap 4: rozmowa rekrutacyjna, spotkania kandydatów z właścicielem firmy
• Etap 5: zatrudnienie kandydata.
Każdy pracownik (zarówno pełno- jak i niepełnosprawny) na końcu procesu rekrutacyjnego spotyka się z właścicielem firmy, który jest osobą niedowidzącą. Taka rozmowa
przygotowuje go do pracy w różnorodnym zespole. W branży medycznej czymś naturalnym jest też kontakt z osobami niepełnosprawnymi w miejscu pracy, dlatego pracownicy
są przyzwyczajeni do niego i nie zgłaszają na tym tle żadnych problemów.
Brak też różnic w procesie wdrożenia do pracy. Każdy nowy pracownik oprowadzany
jest po miejscu pracy, pokazywane jest mu stanowisko pracy oraz omawiane są z nim jego
przyszłe obowiązki. Jest on również przedstawiany pozostałym członkom zespołu, którzy
wcześniej informowani są o tym, że do ich zespołu dołączy nowy kolega lub koleżanka.
W przypadku osób niepełnosprawnych pracownicy informowani są również o rodzaju,
a niekiedy także o stopniu niepełnosprawności – informacja ta jest udzielana zespołowi
wtedy, gdy niepełnosprawność może mieć wpływ na pracę nowo przyjętego pracownika.
Zespół w tym przypadku informowany jest również, kiedy i jakiej pomocy nowy pracownik może potrzebować ze strony kolegów.
Każdy z nowo przyjętych pracowników zostaje także zaznajomiony z zasadami BHP
i wewnętrznymi regułami obowiązującymi w firmie. Niektóre z zasad organizacyjnych
wprowadzane są z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych
243
244

Patrz przypis 213.
Patrz przypis 214.
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i niedowidzących, np. zasady dotyczące zachowania porządku w pokojach socjalnych (odstawianie naczyń na miejsce, specjalny sposób przechowywania sztućców i noży).
Jedyna różnica w procesie wdrożenia pełno- i niepełnosprawnego pracownika dotyczy sposobu zapoznania go z regulaminem pracy. W przypadku pracowników niewidzących i niedowidzących regulamin jest im odczytywany na głos, natomiast pracownicy
pełnosprawni otrzymują go w formie pisemnej. W podobny sposób informuje się pracowników o późniejszych zmianach w treści regulaminu.
Niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach, co ich pełnosprawni koledzy wykonują te same obowiązki, z wyłączeniem czynności, których nie powinni lub nie mogą wykonywać ze względu na swoją niepełnosprawność, np. osoba pracująca
na stanowisku fizjoterapeuty, mająca problemy z kręgosłupem, wykonuje jedynie zabiegi
fizykalne. Ograniczenia te nie są jednak traktowane jako bariery, ale coś naturalnego. Pracownicy niepełnosprawni mogą zawsze liczyć na pomoc innych członków zespołu:
Każdy z nas ma dbać o stanowisko pracy, (…) czystość kozetek, wymianę prześcieradeł,
odkładanie oliwki na swoje miejsce. (…) To są osoby bardzo samodzielne, więc nie ma tutaj
różnic. (…) No wiadomo, że oni mają problemy z rozpisywaniem kart na przykład, ale to
dla mnie już naprawdę nie gra roli, bo czy ja rozpiszę 20 kart w tą czy w tamtą przy 300, to
nie jest żaden problem. No wiadomo, że u nich jest ten wzrok, problem, że coś nie dowidzą,
że coś trzeba przeczytać na skierowaniu, ewentualnie (Barbara – współpracownik osoby
niepełnosprawnej).
W misji NZOZ Rudek zamieszczonej na jej stronie internetowej245 czytamy m.in.: stale
podnosimy nasze kwalifikacje, zatrudniając kompetentny personel oraz wyposażając nasze
gabinety w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. W trakcie wywiadów zarówno przedstawiciele firmy, jak i jej pracownicy podkreślali, że na dobór ludzi wpływ mają tu ich kompetencje, zaangażowanie i chęć pomocy innym. Osoby niepełnosprawne, które chcą podjąć
pracę w NZOZ Rudek, muszą te warunki spełniać. Są to nie tylko ludzie kompetentni, ale
także dobrze odnajdujący się w świecie, aktywni i posiadający własne zainteresowania
i cele. Nowoczesne wyposażenie gabinetów ułatwia z kolei zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Misja firmy i praktyki zatrudniania są zatem komplementarne.
Pracownicy firmy podkreślają, że mimo braku spisanych wartości korporacyjnych
w pracy kierują się przede wszystkim nastawieniem na drugiego człowieka. Indywidualne
podejście widoczne jest również w kontaktach z pracownikiem. Kultura organizacyjna firmy cechuje się otwartością i niskim poziomem sformalizowania. Każdy przypadek rozważany jest indywidualnie, czemu sprzyja niewielki poziom zatrudnienia w poszczególnych
placówkach i zespołach.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Zdaniem przełożonych zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi nie różni się
od zarządzania osobami pełnosprawnymi. Nie dostrzegają oni żadnych specyficznych
problemów w procesie wdrożenia ludzi do zespołu, a wyznaczanie zadań, celów czy ocena
245

http://www.rudek.com.pl/node/50 (dostęp: 17.08.2012).
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pracowników przebiega w taki sam sposób w odniesieniu do pełno- i niepełnosprawnych
pracowników. Każdy z nich oceniany jest indywidualnie przez kierownika gabinetu. Indywidualne podejście i brak ustrukturyzowanych procesów oceny czy wyznaczania celów są
charakterystyczne dla tej firmy. Równemu traktowaniu pracowników sprzyja z pewnością
specyfika branży i stanowisk, na jakich pracują niepełnosprawni (masażyści – samodzielni
specjaliści). Z drugiej strony, różnorodność postrzegana jest w firmie jako jej atut.
Pracownicy niepełnosprawni są pełnoprawnymi członkami zespołu w NZOZ Rudek
– biorą udział w tych samych szkoleniach, są też dla nich otwarte te same możliwości
awansu, co dla pełnosprawnych koleżanek i kolegów. Zajmują w firmie zarówno stanowiska szeregowe, jak i kierownicze. Według zwierzchników i współpracowników nie ma
cech, które zasadniczo odróżniałyby osoby niepełnosprawne od reszty pracowników.
Jedynie u osób długotrwale niepełnosprawnych widoczne jest ich znacznie większe od
przeciętnego zaangażowanie w pracę, które wynika z tego, że trudniej im przyszło zdobycie
wiedzy i umiejętności.
Według kierownika jednej z placówek, zróżnicowanie zespołu ma korzystny wpływ na
pracowników – uczy ich wrażliwości i zrozumienia, a ponieważ osoby niepełnosprawne są
klientami NZOZ Rudek, korzystnie wpływa to nie tylko na rozwój osobisty zatrudnionych, ale
również na jakość świadczonych przez nich usług. Tę opinię potwierdza współpracownik osoby niepełnosprawnej: Taka [niepełnosprwana] osoba może wnieść do zespołu swoją pasję, zainteresowania, a w naszych przypadkach to wiedzę, bo wiadomo, pacjenci są różni i ktoś się zetknął
z czymś takim, a ktoś z czymś innym i pracując razem, zawsze się konsultujemy.

Indywidualny przypadek pracownika: Paweł, niedowidzący
w stopniu umiarkowanym, zatrudniony na stanowisku masażysty
Paweł pracuje w NZOZ Rudek od 4,5 roku. To jego pierwsza praca. Przeszedł typowy proces rekrutacji – złożył CV i wziął udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Według Pawła
o jego zatrudnieniu zdecydowały nie tylko kompetencje, ale również nastawienie do pracy – zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy innym. Stanowisko pracy dostosowano
do jego potrzeb – gabinet jest niewielki i został wyposażony w elektrycznie sterowaną
kozetkę.
Paweł dołączył do zespołu, który miał pracować w nowym gabinecie. Zespół ten
składał się zarówno z nowych pracowników, jak i z osób z dłuższym stażem, które miały
pomóc mniej doświadczonym kolegom. Ich wsparcie było bardzo przydatne dla Pawła,
zwłaszcza na początku. Chodziło nie tyle o pomoc w kwestiach technicznych, ile raczej
o wsparcie w „zawodowej” komunikacji z pacjentem: Zaczynając pracę, trzeba nauczyć się
rozmowy z człowiekiem, ale takiej „pacjent – rehabilitant”. To jest problem, jak podejść do człowieka, żeby wydobyć najważniejsze informacje (...). Bo nie wszyscy mówią chętnie o swoich
dolegliwościach. Rozmawiałem wtedy ze starszymi kolegami i koleżankami, jak się w danym
wypadku zachować, co zrobić.
Z uwagi na swoją niepełnosprawność, Paweł potrzebuje niekiedy pomocy w uzupełnianiu dokumentacji medycznej. Jednak ani on sam, ani jego koledzy nie odbierają tego,
jako utrudnienia w pracy. Generalnie, Paweł nie odczuwa swojej niepełnosprawności
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w miejscu pracy i nie czuje się odmiennie traktowany: W ogóle nie odczuwam tego, a ludzie
wiedzą, że mam problemy ze wzrokiem, w moim środowisku to nie odczuwam, (…) żeby to był
problem. Jak czegoś nie mogę przeczytać na karcie, coś mi przeszkadza, coś nie daję rady, to
idę do którejś koleżanki i mi pomaga.
Paweł bierze również udział w tych samych formach integracji, co reszta zespołu, zarówno wtedy, gdy są one organizowane przez firmę, jak i gdy ich inicjatorami są pracownicy (np. wspólne wyjścia). Prywatnie jest także bardzo aktywną osobą. Jako członek Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS
uprawia kajakarstwo, kolarstwo tandemowe, a także gra w kręgle i w piłkę nożną. Bierze
też udział w szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez Polski Związek Niewidomych,
którego jest członkiem. Paweł ma świadomość, że jego zatrudnienie jest dofinansowywanie z funduszu PFRON, ze wsparcia tej instytucji korzysta także jako osoba fizyczna.
Otrzymał komputer i inny sprzęt ułatwiający mu funkcjonowanie w codziennym życiu,
dzięki prowadzonemu przez PFRON programowi „Komputer Dla Homera”246. Zdaniem
Pawła najkorzystniejszą i najefektywniejszą formą wsparcia niepełnosprawnych jest pomoc finansowa.

Wizerunek organizacji a zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Wszyscy pracownicy NZOZ Rudek biorący udział w badaniu zgodnie twierdzą, że
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych warto się chwalić. Zdaniem Pawła, niedowidzącego zatrudnionego na stanowisku masażysty, nagłaśnianie takiej polityki ułatwiłoby poszukiwanie pracy osobom niepełnosprawnym: Szukałem [pracy] w wielu gabinetach i jak ktoś słyszał, że mam grupę, to od razu patrzył w drugą stronę, kończyła się
nieraz rozmowa w ogóle o czymkolwiek. A tu jednak osoby niepełnosprawne mogą znaleźć
pracę.
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Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony dla osób niewidomych i niedowidzących. Jego celem jest pomoc w nauce i zdobyciu wiedzy i umiejętności pozwalających
na zatrudnienie i samodzielną pracę. Program ma pomóc osobom niewidomym i słabo widzącym w zakupie
nowoczesnego sprzętu komputerowego (podstawowego bądź specjalistycznego), poprzez częściowe dofinansowanie zakupu. Dofinansowanie obejmuje między innymi:
– podstawowy sprzęt komputerowy,
– podstawowe oprogramowanie – system operacyjny, przeglądarka internetowa, edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne itp.,
– podstawowy sprzęt elektroniczny – urządzenia elektroniczne wyposażone w łącze zapewniające komunikację z komputerem oraz przenośne peryferia pozwalające na zapisywanie i przechowywanie danych,
– specjalistyczny sprzęt komputerowy – urządzenia elektroniczne rozbudowujące podstawowy sprzęt komputerowy jak np.: klawiatura brajlowska, monitor brajlowski, syntezator mowy, skaner, mikrofony cyfrowe,
powiększalnik komputerowy, słuchawki bezprzewodowe, monitory dotykowe,
– specjalistyczny sprzęt elektroniczny – urządzenia elektroniczne pozwalające na powiększanie obrazu,
zmianę jego kolorystyki, zapisujące i odtwarzające dźwięk w formacie cyfrowym, przetwarzające tekst na
mowę syntetyczną, rozpoznawanie kolorów i kształtów, poruszanie się w przestrzeni,
– specjalistyczne oprogramowanie – oprogramowanie dla osób niedowidzących i oprogramowanie dla
niewidomych.
Zakres i wysokość dofinansowania zakupu sprzętu ustalane są corocznie przez PFRON.
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/78/1234/Informacja_dla_wnioskodawcow_programu_Komputer_dla_
Homera_2010_w_roku_2011.html (dostęp: 21.08.2012).
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Z kolei przedstawicielka działu HR podkreśla, że zatrudnianie niepełnosprawnych buduje korzystny wizerunek firmy, zwłaszcza w branży medycznej. Klienci cenią takie praktyki, postrzegają je jako atut: Od pacjentów słyszymy, że są to dobre praktyki i sami jesteśmy
zadowoleni z takich pracowników. (…) Jeśli my działamy w takiej branży, jeżeli spotykamy
się z osobami niepełnosprawnymi, jako naszymi klientami, to dobrze świadczy, że takie osoby zatrudniamy też, i może też klienci przez to chętniej przychodzą, bo też wiedzą, że nie ma
takich barier. Kierownik gabinetu potwierdza tę opinię: Świadczymy usługi dla osób niepełnosprawnych i w momencie jak zatrudniamy takie osoby, to to dobrze wpływa na nasz
wizerunek, ponieważ daje nie tylko możliwość (…) powrotu ludzi do zdrowia, ale też powrotu
do pracy i (…) realizowania się zawodowo.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpływa też korzystnie – zdaniem badanych
– na postrzeganie firmy przez potencjalnych pracowników. Według przedstawicielki działu HR pomaga to firmie pozyskać lepszych pracowników, kandydaci chętniej zgłaszają się
do pracy. Dobry wizerunek firmy potwierdza też i buduje jej mocną i stabilną pozycję na
rynku. A w firmie o takiej pozycji pracownicy bardziej angażują się w pracę, są zmotywowani, chętniej się szkolą.
Zarówno pełno-, jak i niepełnosprawni pracownicy NZOZ Rudek deklarują gotowość
udziału w kampanii promującej swojego pracodawcę, jako firmę stosującą dobre praktyki
w zatrudnianiu niepełnosprawnych. Do tej pory Gabinety Rehabilitacji Rudek nie prowadziły wprawdzie takiej kampanii, trudno też znaleźć informację o tym, że firma zatrudnia
niepełnosprawnych na jej stronie internetowej, jednak z drugiej strony, jej przedstawiciele
chętnie wypowiadają się w lokalnych mediach na tematy dotyczące niepełnosprawnych,
a firma regularnie bierze udział w konkursach dla pracodawców.

Podsumowanie
Mocną stroną praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych w NZOZ Rudek jest
symbioza między profilem działania firmy (obsługa klientów, wśród których są osoby niepełnosprawne), a zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Firma wykorzystuje również
wiele form wsparcia instytucjonalnego oferowanego przez PFRON, co pozwala jej też na
wzrost zatrudnienia.
Atutem procesu rekrutacji jest spotkanie z osobą niepełnosprawną (właścicielem
firmy) na etapie rekrutacji, które z jednej strony stanowi element procesu weryfikujący
kompetencje kandydata, z drugiej jest dla przyszłego pracownika pierwszym etapem
wdrożenia w różnorodną organizację, złożoną zarówno z pełno- jak i niepełnosprawnych
pracowników. Zaletą procesu rekrutacji, jest też fakt, że o zatrudnieniu decydują kompetencje kandydata (mimo że firmie mogłoby zależeć na zatrudnieniu kandydata ze względu na wsparcie PFRON).
Ważną zaletą praktyk firmy jest odpowiednie przygotowanie zespołu na przyjęcie
niepełnosprawnego kolegi/koleżanki (informacja o pomocy, której będzie potrzebował
od pełnosprawnych kolegów). Otwarta i mało sformalizowana kultura organizacyjna, która stawia na indywidualne podejście i buduje współpracę w zespole oraz elastyczność
w podziale obowiązków pomiędzy pełno- i niepełnosprawnymi pracownikami sprawia, że
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różnorodność zespołu staje się sposobem na budowanie zaangażowania i dobrej atmosfery pracy oraz więzi z klientami.
Wraz z rozwojem firmy może się natomiast pojawić trudność w kontynuowaniu polityki indywidualnego podejścia do pracownika, której skuteczność w dużej mierze zależy
od kompetencji bezpośredniego przełożonego. Z czasem konieczne może być także ujęcie w jakieś procedury przyjętych w firmie zasad i polityk, także tych związanych z zatrudnianiem pracowników i zarządzaniem nimi.
Firma posiada ogromny potencjał w postaci zaangażowanych i gotowych do udziału w kampanii promocyjnej na jej rzecz pracownikach. Warto wykorzystać ten potencjał
choćby w promocji firmy jako pracodawcy na jej stronie internetowej. Zwłaszcza, że – co
dostrzegają doskonale menedżerowie i pracownicy NZOZ Rudek – wizerunek dobrego
pracodawcy w branży medycznej przekłada się na postrzeganie firmy przez klientów,
a tym samym buduje jej silną pozycję rynkową.
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7. Dla nas to jest po prostu pracownik.
Kwestia dopasowania i zgrania zespołu
Sodexo

Sektor

prywatny

Kapitał

polski

Branża

obsługa nieruchomości
komercyjnych

Lokalizacja

Warszawa
(woj. mazowieckie)

Zatrudnienie ogółem

2068 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

66 osób
(3% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.sodexo.pl

Charakterystyka firmy
Sodexo jest międzynarodową firmą świadczącą kompleksową obsługę nieruchomości komercyjnych – od usług żywieniowych, przez administrację budynkami, prowadzenie
recepcji, usługi techniczne, aż po utrzymanie czystości. Pod marką Sodexo Motivation Solutions firma oferuje także rozwiązania motywacyjne dla pracowników w postaci kuponów i kart usługowych.
Sodexo zostało założone w 1966 roku. Obecnie działa w 80 krajach świata i zatrudnia
około 430 000 pracowników. W Polsce firma jest obecna od 1993 roku i zatrudnia 2068
pracowników. 3% z nich stanowią osoby niepełnosprawne.
Niepełnosprawni są zatrudnieni w Sodexo głównie w jednostkach świadczących
obsługę żywieniową, aczkolwiek w centrali spółki również spotkamy osoby posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności. Tym, co wyróżnia zespoły świadczące usługi żywieniowe czy obsługę nieruchomości, to fakt, że zatrudniają one również osoby z niepełnosprawnością umysłową.

Rekomendacja
Sodexo globalnie prowadzi politykę równych szans Diversity & Inclusion, która w założeniu zakłada sprzeciw wobec wykluczenia i dyskryminacji m.in. osób niepełnosprawnych. W ramach programu Sodexo prowadzi wybrane działania. W Polsce skupiono się na
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2004 roku została nawiązana pierwsza współpraca z organizacjami, podjęto działania przygotowawcze i działania w ramach istniejących już zewnętrznie programów – np. programu LEONARDO.
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Na początku ścieżki w kierunku zatrudniania osób niepełnosprawnych Sodexo
współpracowało z Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum DZWONI”247. Obecnie firma współpracuje z fundacjami z całej Polski, m.in. z: Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrum
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacją „Integracja”, ChSON
Ognisko Aktywizacji Zawodowej.
Firma prowadzi również działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, czego
przykładem może być rozbudowany program STOP Hunger, w ramach, którego prowadzone są działania dożywiania dzieci oraz młodzieży na całym świecie. Firma dużą wagę
przykłada do kwestii zrównoważonego rozwoju (realizowany od 2 lat program Plan Better
Tomorrow) i wspierania środowiska czy społeczności, w których funkcjonuje.
Firma otrzymała także wiele nagród i wyróżnień: „Inwestor w Kapitał Ludzki” (2005),
kilkukrotne wyróżnienie w konkursie „Gazele Biznesu” czy Flexilider. Sodexo jest również
jednym z sygnatariuszy powstałej w tym roku „Karty Różnorodności”248.

Geneza zatrudniania niepełnosprawnych
Zgodnie z międzynarodową strategią Sodexo Diversity & Inclusion Sodexo w Polsce
zatrudniania osoby niepełnosprawne od 2004 roku. W ramach programu rozpoczęto
współpracę z rozmaitymi organizacjami i fundacjami, z których pierwszą było „Centrum
DZWONI”. Firma zdecydowała się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych umysłowo
– grupy, z którą nie wiele organizacji decyduje się na współpracę. Zanim rozpoczęto zatrudnianie osób niepełnosprawnych, firma przygotowywała się do tego merytorycznie –
zdobywała informacje i prowadziła szkolenia dla pracowników. W stworzeniu programu
zatrudniania pomogło szkolenie na poziomie Grupy Sodexo we Francji, na które została
oddelegowana pomysłodawczyni przedsięwzięcia. Proces przygotowań obejmował również szkolenia kadry kierowniczej zwiększające jej świadomość w zakresie komunikacji,
praw i świadczeń obejmujących osoby niepełnosprawne. Informacje o programie pojawiały się też w e-mailach do pracowników oraz w specjalnych folderach. Ponadto, na comiesięcznych spotkaniach kadry kierowniczej przedstawiano sprawozdania i informacje
dotyczące programu. Zatrudnianie niepełnosprawnych wymagało zmian w niektórych
procedurach firmy; zostały one wprowadzone przed rozpoczęciem programu.
Kierownictwo firmy długo przygotowywało pracowników do rozpoczęcia zatrudniania osób niepełnosprawnych. To proces, który wymaga wielu działań wewnątrz firmy
przed rozpoczęciem programu. Po uruchomieniu programu kadra zarządzająca była pozytywnie zaskoczona tym, jak osoby niepełnosprawne odnalazły się w zespole i jak były
traktowane przez współpracowników. Obecnie nie ma już dużych akcji komunikacyjnych,
a nowo przyjmowani pracownicy pełnosprawni informowani są o tym, że w ich zespole
mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie niepełnosprawnych wzrosło z 26 do 66 osób a firma cały czas szuka możliwości wzrostu.
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http://www.centrumdzwoni.pl/o_projekcie.php?fsize=normal (dostęp: 19.10.2012).
http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl (dostęp: 19.10.2012).
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Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W Sodexo rekrutacja pracowników niepełnosprawnych przebiega dwutorowo. Część
osób rekrutowana jest przez ogłoszenia o pracę, w których firma zaznacza, że praca odbywa się w „środowisku pracy przyjaznym osobom niepełnosprawnym” – informacja ta pojawia się w każdym ogłoszeniu. Część osób rekrutowana jest za pośrednictwem fundacji,
organizacji czy Urzędów Pracy. Źródła pozyskiwania kandydatów są jedyną cechą różnicującą rekrutacje pracowników w Sodexo. Natomiast w przypadku pracowników z niepełnosprawnością umysłową dodatkowo podczas rozmowy rekrutacyjnej obecny jest trener
pracy lub rodzic danej osoby.
Wdrożenie do pracy w przypadku pracowników z niepełnosprawnością fizyczną nie
różni się niczym od wdrożenia pracowników pełnosprawnych. Najpierw kierowani są oni
na badania do lekarza medycyny pracy, który określa, czy dana osoba jest w stanie wypełniać obowiązki według zakresu i ewentualnie, jakie są jej ograniczenia. Natomiast pracownicy niepełnosprawni intelektualnie wdrażani są w nieco inny sposób – z udziałem trenera
pracy, który pomaga im przez pierwszy okres zatrudnienia (6 miesięcy). Niepełnosprawni
pracownicy przez pół roku pracowali pod kierunkiem trenera. Uczył ich wykonywania pracy,
potem wspomagał i nadzorował. Dalej już tylko obserwował, ponieważ pracownicy sami
chcieli wykonywać zadania. Koszty trenera pracy w Sodexo pokrywają zwykle fundacje lub
Urząd Pracy. Pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują zwykle nieco
więcej uwagi i czasu by wdrożyć się do pracy249.
Każdy nowy pracownik przychodząc do firmy potrzebuje wsparcia. Pokazania, co gdzie
się znajduje, oprowadzenia. Taki proces z osobą niepełnosprawną trwa nieco dłużej, czasem
musi się włączyć więcej osób, ale to jest nauka również dla nas – nauka cierpliwości i zrozumienia (menedżer kontraktu).
Trudności, w początkowym etapie pracy pojawiają się częściej w przypadku osób
z niepełnosprawnością intelektualną i dotyczą, np. godzin i czasu pracy. Natomiast ograniczenia dotyczące osób z niepełnosprawnością fizyczną mogą dotyczyć np. skróconych
norm czasu pracy, obciążenia, które mogą podnosić lub innych przeciwwskazań lekarskich.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Obawialiśmy się żartów, docinków w miejscu pracy. Na szczęście nie doszło do takich
reakcji. Pracownicy zaopiekowali się, pomogli im się wdrożyć. Kładliśmy nacisk na nadzór, obserwacje przyjęcia pracowników. Nikt nie zgłosił problemu, ani trener pracy, ani nowi pracownicy łącznie z załogą firmy. My nie rozgraniczamy, że to jest osoba niepełnosprawna. Wszyscy
są traktowani jednakowo, równo, mają te same prawa. Zakres obowiązków określa to, co
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„Trener pracy to nowy specjalista w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z szerokim zakresem
zadań. (…) Jego rolą jest, z jednej strony, wspomaganie pracownika niepełnosprawnego w wypełnianiu
jego zadań zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, a z drugiej strony – służenie pracodawcy, jako doradca
dla rozwiązywania ewentualnych problemów związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego.”
Zatrudnienie Wspomagane. Materiały konferencyjne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
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wymaga od nich firma. Obowiązuje ich też norma pracy, przerwy, posiłki czy odzież robocza.
W razie złego wypełnienia obowiązków przekazujemy informację zwrotną (menedżer kontraktu).
Osoby niepełnosprawne w firmie mają taki sam dostęp do szkoleń, awansów, wyznaczane są im takie same cele i oceniani są według tych samych kryteriów, co pełnosprawni
pracownicy. Na etapie wyznaczania celów, a raczej określania zakresu obowiązków brane są pod uwagę ograniczenia tych osób – np. zakaz podnoszenia obciążenia powyżej
20 kg. Według przełożonych, jeżeli na etapie wyznaczania celów uwzględniona zostanie
niepełnosprawność, pracownicy mogą być traktowani tak samo – według tych samych
reguł – na dalszych etapach pracy. Mimo niepełnosprawności, podczas organizowanych
wyjść integracyjnych pracownicy niepełnosprawni mogą znaleźć aktywności odpowiednie również dla nich.
W spotkaniach integracyjnych uczestniczą też pracownicy niepełnosprawni intelektualnie – tu o zgodę bywają proszeni rodzice tych osób. Również oni uczestniczą w razie
potrzeby w momencie pojawienia się ewentualnych problemów z pracownikiem. Osobom niepełnosprawnym intelektualnie przydzielane są inne zadania – są to prace prostsze i powtarzalne, jak zawijanie sztućców czy porcjowanie sałatki. Przełożeni podkreślają,
że pracownicy pełno- i niepełnosprawni dobrze się uzupełniają – pracownicy niepełnosprawni intelektualnie z chęcią wykonują czynności, których pracownicy pełnosprawni
nie chcą wykonywać. Cele pracowników wynikają z ich zakresu obowiązków. Jak mówi
menedżer kontraktu, wiele zależy od kierownika jednostki: Ludzie są różni, nie ma rozgraniczeń. Ten sam problem może dotyczyć każdego pracownika np. źle wykonane zadania, spóźnienie. Niepełnosprawni pracownicy mają mniejszy problem z wykonywaniem czynności,
które się powtarzają. Sprawdzają się w monotonnych zadaniach. Naszą rolą jest znalezienie
indywidualnego podejścia do każdego pracownika.
Ocena pracowników niepełnosprawnych intelektualnie odbywa się na bieżąco, już
bez udziału trenera pracy. Wszyscy pracownicy oceniani są według jednakowych kryteriów, i wszyscy w razie trudności mogą otrzymać upomnienie. Pracownicy niepełnosprawni fizycznie mają taki sam dostęp do szkoleń i awansów jak pełnosprawni pracownicy, natomiast osoby z niepełnosprawnością umysłową mogą awansować jedynie do
pewnego poziomu.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Według przełożonych zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym różni się od zarządzania pracownikami pełnosprawnymi: trzeba więcej czasu poświęcić i pamiętać o przekazywaniu podstawowych informacji np. rozpoczęcie pracy od 10 nie wiąże się z przychodzeniem o 8 rano, to samo tyczy się zakończenia godzin pracy. Ta osoba może nie mieć wiedzy,
którą my uważamy za oczywistą. Co do pracowników o niepełnosprawności fizycznej mają
np. ograniczenia dotyczące podnoszenia ciężkich przedmiotów.
W Sodexo przy przydzielaniu zadań pracownikom uwzględniane są czynniki takie
jak: orzeczenia lekarskie, predyspozycje, kompetencje i umiejętności czy doświadczenie.
Wielokrotnie podkreślany był też fakt, że w zarządzaniu pracownikami niepełnosprawny184

mi umysłowo ważna jest wiedza z zakresu psychologii oraz wiedza i doświadczenie współpracującego trenera pracy.
Nie ma porównań, które pokazywałyby czy zespoły zróżnicowane osiągają lepsze
czy gorsze wyniki od zespołów nieposiadających osób niepełnosprawnych wśród
członków załogi. Kierownictwo firmy twierdzi, że kluczem jest odpowiednie zgranie
i dopasowanie zespołu, a w kwestii samej integracji – świadomość pracowników.
Pracownicy niepełnosprawni umysłowo według swoich współpracowników prezentują
wiele pozytywnych cech, a współpraca z nimi nie powoduje – trudności: są bardziej
cierpliwi, uczynni, szczerzy, otwarci. (…) Dogadujemy się. Zdaję sobie sprawę, że osobie
niepełnosprawnej należy wykazywać dużo cierpliwości. Czasami trzeba coś powtórzyć dwa
razy, ale nie mamy z tym kłopotu. (…) Bardzo lubię z nimi pracować, ze względu na ich
uczciwość i obowiązkowość. Zawsze wiem, czego mogę się spodziewać i wiem, że nie zostanę
oszukana. Współpracownicy dostrzegają też przywileje wynikające z niepełnosprawności,
ale zaznaczają, że przełożeni traktują niepełnosprawnych pracowników tak samo jak
pełnosprawnych członków zespołu: Pani Kasia jest uprzywilejowana tj. pracuje cztery
godziny dziennie, ma dłuższe przerwy. Jak pani Kasia musiała wyjść wcześniejz pracy, nie było
z tym problemu. Jednak później musiała to odpracować (współpracownik).
Pracownicy Sodexo kierują się ideą odpowiedzialnego biznesu – mając do dyspozycji
dużo miejsc pracy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne, gdyż mają taką możliwość.
Rozumieją jednak, że nie wszystkie firmy mogą pozwolić sobie na zatrudnianie niepełnosprawnych – tam, gdzie firma jest niewielka i od pracowników wymaga się szerokich
i zróżnicowanych kompetencji i umiejętności trudno jest zatrudniać niepełnosprawnych,
zwłaszcza umysłowo.

Wsparcie zatrudniania niepełnosprawnych
W Sodexo oprócz przestrzegania prawa pracy, a więc skróconego czasu pracy czy
obecności trenera pracy nie są potrzebne działania dostosowujące stanowisko pracy.
Firma Sodexo korzysta ze zwolnień z płacenia składek na PFRON – jest to jedyna
forma wsparcia, jakie otrzymuje, natomiast według kadry zarządzającej dofinansowanie
do wynagrodzeń może stanowić zachętę dla firm: Warto zatrudniać niepełnosprawnych.
Przede wszystkim, żeby budować świadomość pozostałych pracowników, że niepełnosprawny to jest taka sama osoba jak ja. (menedżer ds. kadr i płac).
W Sodexo deklarowana jest potrzeba bliższej współpracy z PFRON – udzielania informacji z wyprzedzeniem o zmianach w przepisach, włączenie firm w procesy ustawodawcze czy tworzenia prawa. Bliższa współpraca ułatwiłaby firmie planowanie działań
rekrutacyjnych. Pracodawca, który chce promować zatrudnianie niepełnosprawnych zostaje
z tym sam na rynku. Przede wszystkim PFRON powinien informować na bieżąco o wszystkich
projektowanych zmianach, bo to jest biznes. My mamy plany roczne, trzyletnie. Zatrudnianie
niepełnosprawnych musi się wpisywać w strategię firmy. Ogromną trudnością byłaby dla nas
informacja, iż za miesiąc się zmieniają przepisy. PFRON powinien nas informować o programach związanych z możliwością dofinansowania, organizować szkolenia, czy nawet wymianę doświadczeń między pracodawcami. (dyrektor HR).
185

Rekrutację ułatwiłaby też współpraca z instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Obecnie firma współpracuje z Zakładami Pracy Chronionej i Urzędami Pracy. Współpraca z urzędami wynikała głównie z braku kandydatów – firma chciała nawet
zatrudniać osoby na wózkach inwalidzkich – jednak niewielu jest niepełnosprawnych
aplikujących do firmy. Sodexo współpracuje z wieloma fundacjami czy stowarzyszeniami
właśnie w zakresie rekrutacji – docierania do kandydatów czy nawet ich preselekcji. Brak
baz kandydatów, czy zaplecza umożliwiającego współpracę w zakresie aktywizacji zawodowej, ale związanej z zatrudnieniem wskazywane jest, jako duży problem dla organizacji,
które chciałyby zacząć zatrudniać niepełnosprawnych, ale nie wiedzą jak to zrobić. Bywa
również, że współpraca z organizacjami w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych nie układa się najlepiej, np. w związku z długim czasem oczekiwania na kandydatów
współpraca ze wszystkimi organizacjami zajmującymi się niepełnosprawnymi nie przebiega
prężnie. My chcemy zatrudniać niepełnosprawnych, ale z drugiej strony mamy cele biznesowe. Menadżerowie chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne jak mają wolne miejsce, ale ono
jest tu i teraz. Nie mogą czekać tydzień, dwa, miesiąc zanim ktoś ze stowarzyszenia odbierze
telefon. To my musimy wykazywać się inicjatywą. To trwa wszystko zdecydowanie za długo
z punktu widzenia pracodawcy, który potrzebuje szybko zastąpić osobę na stanowisku (dyrektor HR).
Kwestie zatrudniania niepełnosprawnych pojawiają się w raportach rocznych składanych przed grupą Sodexo we Francji, comiesięcznych raportach wewnętrznych, a także
uwzględniane są w procedurach BHP dotyczących wdrażania pracowników niepełnosprawnych. W raportach uwzględniany jest przede wszystkim poziom zatrudnienia. Ponadto, na okresowych spotkaniach kadry kierowniczej (w tym menadżerów regionów)
również pojawia się temat niepełnosprawności – pracownicy mogą zgłosić pojawiające
się problemy czy chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wizerunek pracodawcy
Kwestie zatrudniania przez firmę niepełnosprawnych poruszane są również przez
przedstawicieli firmy w mediach – we wspomnianych ogłoszeniach o pracę, w artykułach czy na konferencjach. Firma posiada szeroko działającą politykę różnorodności, jako
sygnatariusz Karty Różnorodności, posiada też programy zatrudniania kobiet czy osób
w wieku 45+.
Informowanie o zatrudnianiu przez firmę osób niepełnosprawnych według przedstawicieli Sodexo pokazuje, że takie osoby mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Mogłoby to również wpłynąć pozytywnie na sytuację niepełnosprawnych
– poprawić ich przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych czy podnieść świadomość,
że mogą pracować w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej. Korzyści, które
firma może odnieść z publikacji takich informacji to wzrost liczby aplikacji kandydatów
niepełnosprawnych: osoby niepełnosprawne są zostawione same sobie na rynku pracy.
Czasami nie mają śmiałości aplikować na pewne stanowiska, bo nie wiedzą jak zostaną
potraktowane i dlatego musimy informować o tym, że oferujemy miejsca pracy przyjazne
dla tych osób (dyrektor HR). Inną korzyścią jest budowanie dobrego wizerunku – mimo
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trudności (głównie prawnych) firma decyduje się na zatrudnianie osób z grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpływa pozytywnie głównie na zaangażowanie pracowników, czego świadectwem są wyniki badań zaangażowania prowadzonych
przez Sodexo – podczas gdy w większości firm zaangażowanie w pracę spada, w Sodexo
notowany jest jego wzrost (z 50% w roku 2010 do 56% w 2012 roku). Z jednej strony my informujemy, że zatrudniamy niepełnosprawnych, a z drugiej strony nasi pracownicy wewnątrz
organizacji to doceniają. Propagujemy też zatrudnianie na umowę o pracę, mamy ponad 60%
pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Myślę, że to nas wyróżnia na rynku. Chcemy żeby nasi pracownicy mieli poczucie, że są dobrze traktowani. Nasze działania przekładają
się na zaangażowanie pracowników a ono przekłada się na wynik firmy. (dyrektor HR).
Kierowanie się w biznesie zasadami etyki znajduje swój wyraz w komunikacji kierowanej do pracowników – broszurach zawierających zasady etyczne obowiązujące w firmie,
jej misję i wartości oraz sposób, w jaki przekładają się na konkretne działania. W Sodexo organizowane są wewnętrzne akcje dotyczące praw pracowników, informacje z tego zakresu
umieszczane są w intranecie, a pracownicy mogą w razie wątpliwości czy problemów skonsultować się z dyrektor HR (pracownik może pozostać anonimowy). W Sodexo okresowo
przeprowadzane jest też badanie „HR barometr”. Badanie to prowadzone jest w wybranych
placówkach firmy przez dział HR (jako neutralny), na prośbę menadżera kontraktu, menadżera operacyjnego lub wyboru dokonuje sam dział HR. Badanie to polega na wywiadach
ze wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w placówce, a ich celem jest zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy i sprawdzenie, czy w obecnym miejscu pracy atmosfera, warunki i współpraca są na satysfakcjonującym dla pracowników poziomie.

Indywidualny przypadek pracownika: Cezary, niedowidzący
pracownik zmywający
Kolega (…) jest nieoceniony, bez niego byśmy tu zginęli, dlatego, że jest wyjątkowo obowiązkowy, bardzo dokładny, a do tego szybki jak błyskawica, i pomocny przede wszystkim,
zawsze można go śmiało poprosić o pomoc (…) tak jak na przykład teraz się zdarzyło, że kilka
osób poszło na zwolnienie równocześnie, o coś, co wykracza poza jego obowiązki np. podjedzie do magazynu, przywiezie towar. Ponadto jest bardzo fajnym kolegą. (Współpracownik).
Pan Cezary pracuje w Sodexo na pełen etat, jako pracownik zmywający. Pracę w firmie
rozpoczął z polecenia kolegi – został zaproszony na rozmowę i pracę rozpoczął „od zaraz”.
Nie potrzebował również długiego procesu wdrożenia, ze względu na duży staż pracy,
a na początku współpracy nie pojawiły się w jego przypadku zbytnie problemy: Nie potrzebowałem wdrożenia, ze względu na doświadczenie zdobyte na poprzednich stanowiskach.
Zostałem pokrótce oprowadzony, ale nie potrzebuje wprowadzenia. Przyswajam na bieżąco
wykonując swoją pracę, sam sobie wszystko organizuję, pytam się. Trudności pojawiają się na
co dzień w pracy, ze względu na dużą wadę wzroku, nie powinienem dźwigać. W pracy pan
Cezary ma dobre relacje z kolegami – raczej sam pomaga, niż otrzymuje pomoc, ma swoją
grupę koleżeńską. Jego stanowisko pracy jest dość samodzielne – w pracy pomaga mu
koleżanka, Kasia, posiadająca niepełnosprawność umysłową. Do pracy przychodzi na pół
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etatu, tak by pomóc w pracy podczas najtrudniejszego okresu – pory obiadu. Pan Cezary,
oprócz posiadanego ograniczenia w podnoszeniu obciążenia, pracuje i traktowany jest
jak każdy pracownik. Również pani Kasia jest pozytywnie odbierana przez resztę zespołu,
i wszyscy mówią o niej niezwykle przyjaźnie. W zespole mimo dużej różnorodności, która
może być wyzwaniem panują bardzo dobre relacje: Atmosfera w pracy była najczęściej
wymienianą zaletą pracy w Sodexo przez pracowników wszystkich szczebli.

Podsumowanie
Prowadzony przez Sodexo Polska program zatrudniania niepełnosprawnych jest
wzorem dla oddziałów firmy zlokalizowanych w innych krajach. W podejściu firmy zwraca
uwagę dobre przygotowanie do zatrudniania niepełnosprawnych, obejmujące szkolenia
w kraju i zagranicą, kampanię informacyjną adresowaną zarówno do pracowników szeregowych, jak i menedżerów, korzystanie z różnego typu programów wspierających (np.
„Leonardo”) oraz współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi.
Warte podkreślenia jest bardzo szerokie rozumienie pojęcia różnorodności w firmie,
która tworzy zespoły zróżnicowane pod względem płci, wieku, ale także niepełnosprawności. Pamiętajmy, że zatrudnianie osób z dysfunkcjami intelektualnymi jest zjawiskiem
niezmiernie rzadkim na otwartym rynku pracy w Polsce. Tymczasem w Sodexo obok siebie
pracują osoby pełnosprawne, niedowidzące i niepełnosprawne intelektualnie, wspierając
się i pomagając sobie wzajemnie. Wpływa to bardzo pozytywnie nie tylko na efekty pracy,
ale także na morale pracowników. Niepełnosprawni rzeczywiście stanowią część zespołu
– biorą udział w spotkaniach integracyjnych, mają swoje grono znajomych, a w pracy traktowani są „normalnie”. Równe traktowanie jest możliwe m.in. dlatego, że firma przywiązuje dużą wagę do właściwego dopasowania człowieka do stanowiska.
Sodexo zatrudnia niepełnosprawnych, korzystając z pomocy organizacji pozarządowych. Menedżerowie firmy zwracają uwagę na poziom przygotowania tych organizacji do
współpracy z pracodawcami, potrzebę dysponowania aktualnymi bazami kandydatów do
pracy, co z jednej strony zwiększyłoby ich„zatrudnialność”, z drugiej natomiast, pozwoliłoby pracodawcy na szybkie zapełnienie wakatu.
Warto także wsłuchać się w postulaty firmy kierowane do PFRONU. W wypowiedziach
menedżerów wielokrotnie powtarzało się, że Sodexo bardzo chce zatrudniać niepełnosprawnych, ale musi to być wpisane w całościową strategię i plan biznesowy firmy. Dlatego tak potrzebne jest informowanie pracodawców o wszelkich planowanych zmianach
przepisów z dużym wyprzedzeniem, umożliwiającym odpowiednią alokację środków.
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8. Zgodnie z kwalifikacjami
Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Sektor

publiczny

Lokalizacja

Katowice
(woj. śląskie)

Zatrudnienie

185 pracowników252

Pracownicy niepełnosprawni

11 osób
(5,9% ogółu zatrudnionych)

Strona internetowa

http://www.mbp.katowice.pl/

Charakterystyka instytucji
Miejska Biblioteka Publiczna działa w Katowicach od 67 lat. Powstała z inicjatywy
społecznej w 1945 roku. Obecnie w jej strukturach funkcjonuje 35 filii, które są rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. Poza tradycyjnie kojarzonym z tego typu placówkami wypożyczaniem książek, MBP w Katowicach zajmuje się także rozległą działalnością
edukacyjną. Poszczególne filie prowadzą lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także we współpracy z innymi instytucjami organizują koncerty
umuzykalniające i zajęcia plastyczne dla dzieci. W placówkach MBP prowadzone są również punkty kserograficzne oraz nauka języka angielskiego. Do dyspozycji czytelników są
stanowiska komputerowe umożliwiające bezpłatne korzystanie z wydawnictw multimedialnych i dostęp do sieci Internet.
Ogółem Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia obecnie 185 pracowników, z czego
prawie 6% stanowią osoby niepełnosprawne.

Rekomendacja
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach pracuje 11 niepełnosprawnych
z różnego typu dysfunkcjami: 2 osoby ze znacznym, 7 z umiarkowanym i 2 z lekkim stopniem niepełnosprawności. Są wśród nich pracownicy z zaburzeniami mowy, słuchu, upośledzeniami narządów ruchu, narządu oddechowego, a także jedna osoba niewidoma.
10 osób jest zatrudnionych na pełnym etacie, a jedna, w wieku przedemerytalnym, zgodnie ze swoim życzeniem, na ¾ etatu. Wszyscy niepełnosprawni pracują na stanowiskach
merytorycznych – bibliotekarzy, pracowników działu gromadzenia zbiorów, kierowników
250

Dane o zatrudnieniu na dzień 31.08.2012.
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filii czy głównej księgowej i są zatrudnieni na umowę o pracę. Prawie wszyscy to osoby
z wyższym wykształceniem, które w katowickiej bibliotece znalazły zatrudnienie i miejsce,
gdzie mogą się rozwijać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i profilem wykształcenia.
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, zatrudnieni w MBP korzystają ze skróconego czasu pracy (złożyły stosowne zaświadczenia od
lekarza), z dodatkowych dni urlopu i możliwości umawiania się na wizyty u lekarzy specjalistów w godzinach pracy.
Za politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych Miejska
Biblioteka Publiczna w Katowicach była wielokrotnie nagradzana. W 2006 roku zajęła II
miejsce w śląskiej edycji konkursu „Lodołamacze” w kategorii „administracja publiczna”.
W 2008 roku kapituła etapu regionalnego przyznała jej statuetkę „Super Lodołamacza”
za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną. W 2010 roku
Biblioteka zdobyła brązowy medal w kategorii „pracodawca – nieprzedsiębiorca”251. MBP
w Katowicach jest też laureatem II edycji konkursu dla pracodawców, organizowanego
w ramach kampanii społecznej „W pełni zaradni”, w którym pracodawcy nagradzani są za
swoją otwartość na zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników i tworzenie im jak najlepszych warunków pracy.
Dane dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych są stałym elementem sprawozdań rocznych, które Biblioteka publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich
stronach oraz sprawozdań z kontroli zarządczej. Znajdziemy je także w Instrukcji Kontroli
Zarządczej – dokumencie wewnętrznym, służącym przestrzeganiu procedur dla realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dokument
ten zawiera także informację o wartościach etycznych, jakimi powinni się kierować pracownicy Biblioteki:
Dyrektor oraz pracownicy MBP przy wykonywaniu obowiązków winni postępować
zgodnie z zasadą praworządności, przestrzegając zakazu nadużywania uprawnień, dbając
przy tym o zachowanie osobistej i zawodowej uczciwości, z poszanowaniem godności
innych pracowników oraz okazywania postaw czynnej współpracy i koleżeństwa. Zachowania pracowników, zgodne ze standardem etycznego postępowania, wymagają także
uprzejmości i świadczenia pomocy wobec czytelników MBP252.
Sposób funkcjonowania tej placówki świadczy o tym, że wartości te nie są martwym
zapisem.
Do tradycji należy działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach różnego typu projektów organizowane
są spotkania autorskie, wystawy czy imprezy integracyjne dla dzieci i dorosłych. Biblioteka
pomaga również w przysposobieniu osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym do podjęcia pracy zawodowej. We współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Katowicach „Promyk” na terenie Biblioteki prowadzone są warsztaty aktywizujące, których
uczestnicy, pod kierunkiem opiekuna wykonują proste prace, uczą się samodzielności
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Szczegółowe informacje o nagrodach w konkursach pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
których laureatem była Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach można znaleźć na stronie: http://www.
mbp.katowice.pl/index.php?menu=imprezy&strona=niepelnosprawni (dostęp: 20.09.2012).
Instrukcja Kontroli Zarządczej.
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i budują poczucie własnej wartości. W tym roku zostały także podjęte wspólne działania
z Punktem Aktywizacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – w filiach MBP, pod okiem trenera, odbywają się dwutygodniowe praktyki
zawodowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Biblioteka prowadzi też 2 filie, których zadaniem jest zapewnienie dostępu do literatury pięknej osobom przebywającym w szpitalach (Filia nr 34 w Centralnym Szpitalu
Klinicznym, Filia nr 38 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II). Bibliotekarze nie ograniczają się do wypożyczania książek pacjentom – czytają literaturę przy
łóżku chorego, a dla dzieci prowadzą zajęcia z biblioterapii, organizują zabawy i imprezy
integracyjne.
Biblioteka posiada także specjalny Oddział Książki Mówionej, który działa przy Filii
nr 1, gdzie osoby z dysfunkcją wzroku oraz dyslektycy mają dostęp do literatury pięknej
i popularnonaukowej nagranej na kasetach, płytach CD, w formie audiobooków oraz
w formacie czytaka (odtwarzanie książek mówionych zapisanych cyfrowo na kartach
elektronicznych). Oddział dysponuje też specjalistycznym programem komputerowym
umożliwiającym niewidomemu pracę z komputerem, wysokiej jakości skanerem, który
przetwarza tekst dokumentu na mowę oraz linijką brajlowską. Oddział Książki Mówionej współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zrzeszającymi i wspierającymi osoby niewidome i niedowidzące253. Uczestniczy też aktywnie w realizacji „Miejskiej
strategii rozwiązywania problemów społecznych – Katowice bez barier”, której celem
jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży, osób starszych
i chorych – w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. Ważnym elementem programu
są różne formy pracy z niepełnosprawnymi: spotkania autorskie, wieczory literacko-muzyczne, wystawy i wernisaże oraz spotkania z osobami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych254.
Aktywność Miejskiej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym jest wpisana
w zakres statutowej działalności tej placówki. Zgodnie ze statutem, „Biblioteka służy
zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych oraz uczestniczy
w upowszechnianiu wiedzy i kultury”. Cel ten ma być realizowany m.in. poprzez „współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniani kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, a także
kulturalnych społeczeństwa”255. Społeczeństwa rozumianego jako ogół pełno- jak i niepełnosprawnych mieszkańców miasta.
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Więcej informacji na ten temat w Sprawozdaniu z Działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach,
dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.mbp.katowice.pl/content_files/sprawozdanie_2011.pdf (dostęp: 20.09.2012).
Więcej informacji na temat imprez o charakterze kulturalno-oświatowym organizowanych MBP w Katowicach
dla osób niepełnosprawnych można znaleźć na stronie: http://www.mbp.katowice.pl/index.php?menu=imp
rezy&strona=niepelnosprawni&id=zajeciaintegracyjne (dostęp: 20.09.2012).
Pełna treść Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach jest dostępna na stronie http://bip.mbp.katowice.pl/content_files/statut20110418.pdf (dostęp: 20.09.2012).
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Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Kierownictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej przywiązuje dużą wagę do tego, by jak
największa liczba filii MBP była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przede
wszystkim chodzi tu o czytelników, ale wdrażane przy tej okazji rozwiązania sprawiają, że
w kolejnych filiach biblioteki znikają bariery na drodze do zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Usuwanie barier architektonicznych nie zawsze jest łatwe, ponieważ placówki biblioteczne zajmują pomieszczenia podnajmowane od różnych instytucji, np. domów
kultury. Ich właścicielem jest jednak w większości przypadków Urząd Miasta, który stara
się wprowadzać potrzebne udogodnienia. Bardzo dużo udało się już zrobić, m.in. dzięki współpracy Biblioteki z Pełnomocnikiem Urzędu Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.
Pełnomocnik ten sam jest osobą poruszającą się na wózku, co czyni go szczególnie predestynowanym do identyfikowania barier w dostępie dla osób z różnymi dysfunkcjami
i podpowiadania rozwiązań, które mogą te bariery usunąć. Każdego roku odwiedza on
wszystkie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach i rekomenduje potrzebne
zmiany. Dzięki jego wskazówkom i wsparciu wprowadzono w placówkach wiele udogodnień dla niepełnosprawnych, takich jak: wyznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, wyrównanie powierzchni pochylni, umocowanie specjalnych uchwytów po
wewnętrznej stronie drzwi, instalacja dzwonków w odpowiednich miejscach. W gestii
MBP pozostaje dostosowywanie wyposażenia poszczególnych filii do potrzeb niepełnosprawnych czytelników i pracowników. Biblioteka stara się pozyskać środki potrzebne na
modernizacje. W poszczególnych filiach funkcjonują toalety dla niepełnosprawnych, obniżane są też lady biblioteczne, żeby ułatwić osobom poruszającym się na wózku zarówno
pracę w bibliotece, jak i korzystanie z jej usług.
Biblioteka złożyła też do Urzędu Pracy wniosek o wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Za przyznane z funduszy PFRON środki zakupiono sprzęt i oprogramowanie na potrzeby stanowiska komputerowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wzrokowo – komputer, skaner i drukarkę oraz oprogramowanie:
• Windows Eyes 4.5 Standard – nakładkę programową na Windows umożliwiającą
obsługę systemu przy pomocy komend głosowych
• Spiker 2.5 – program udźwiękawiający
• OCR FineReader 7.0 Pro – program umożliwiający rozpoznawanie pisma.
Zestaw ten umożliwia czytanie dokumentów i książek zarówno czarno drukowych,
jak i dostarczanych w formie elektronicznej, przeglądanie stron internetowych i programów multimedialnych. Możliwe jest również z jego pomocą przygotowywanie nowych
i redagowanie istniejących dokumentów. Stanowisko to jest obecnie dostępne dla osób
niepełnosprawnych w Oddziale Książki Mówionej, a pomocy fachowej udziela klientom Biblioteki niewidomy pracownik, który jest bardzo dobrze zorientowany w potrzebach niepełnosprawnych. Pomaga on użytkownikom nie tylko w dotarciu do informacji
i w obsłudze stanowiska, ale także – już z własnej inicjatywy – udziela porad dotyczących
ubiegania się o różne rodzaje wsparcia dla niepełnosprawnych ze środków publicznych.
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Na potrzeby potencjalnych użytkowników zorganizowano też w Bibliotece wykłady pt.
„Komputerowe stanowiska dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udostępnianie dokumentów elektronicznych dla osób niewidomych i niedowidzących” połączone
z prezentacją programów komputerowych.
W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała II miejsce w pierwszej edycji konkursu „Katowice bez barier” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
firmę Altus oraz Uniwersytet Śląski. Konkurs ten promuje budownictwo dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, które mają problemy z poruszaniem się.
Jury konkursu doceniło MBP w Katowicach za wykorzystanie różnorodnych rozwiązań,
sprawiających, że obiekty te są przyjazne dla osób niepełnosprawnych, nie ograniczają
ich aktywności i samodzielności. Obecnie 29 spośród 35 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Katowicach zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika, organizacja czasu pracy
Pierwsza osoba niepełnosprawna została zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Katowicach w 2004 roku. Był to niewidomy pracownik Oddziału Książki Mówionej. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopnieniem niepełnosprawności wymaga zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, która po przeprowadzeniu
kontroli akceptuje warunki pracy niepełnosprawnego. Przy pierwszym zgłoszeniu wystąpiły
pewne problemy. Ocenę ryzyka zawodowego (dokument związany z BHP na określonym stanowisku pracy) należało uzupełnić o zgłaszane stanowisko, utworzone specjalnie dla tej osoby – operator urządzeń komputerowych – pomocnik biblioteczny oraz udokumentować poinformowanie niepełnosprawnego o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
Przy kolejnych zgłoszeniach nie było już problemów z wydaniem przez PIP opinii
o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Pytana o to, czym kierowała się Biblioteka, zatrudniając pierwsze osoby niepełnosprawne, dyrektor MBP w Katowicach wyjaśnia, że charakter pracy w bibliotece pozwał na
zatrudnianie niepełnosprawnych na stanowiskach merytorycznych: przede wszystkim kierowaliśmy się kwalifikacjami, żeby to nie były prace porządkowe, czy praca drugiego gatunku.
(…) Żeby te osoby czuły się potrzebne, efektywne.
Proces rekrutacji na stanowiska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach przebiega zawsze podobnie. Zaczyna się od publikacji ogłoszenia na stronach www Biblioteki
i zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika w Urzędzie Pracy. Początkowo Urząd przysyłał Bibliotece niepełnosprawnych kandydatów bez odpowiednich kwalifikacji, dziś jednak
współpraca układa się bardzo dobrze. Doradcy w Urzędzie zrozumieli, że MBP oferuje pracę zarówno osobom pełno- jak i niepełnosprawnym, ale warunkiem udziału w procesie
rekrutacji są odpowiednie kwalifikacje: Trzeba zatrudniać osobę niepełnosprawną zgodnie
z jej kwalifikacjami i potrzebami stanowiska, wtedy nie ma żadnych barier (dyrektor MBP
w Katowicach). Do Urzędu trafiają też informacje o możliwości zatrudnienia stażysty, który – gdy się sprawdzi i jest taka możliwość – dostaje ofertę stałej pracy w Bibliotece.
Kolejny etap procesu rekrutacji, to analiza zgłoszeń kandydatów, po której mają miejsce spotkania z wybranymi osobami. Z kandydatami spotyka się najpierw przedstawiciel
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działu kadr, potem dyrektor MBP w Katowicach. Czasami w proces rekrutacji włączani są
też bezpośredni przełożeni, zwłaszcza gdy dotyczy on stanowisk w filiach. O wyborze
kandydata decyduje jego przygotowanie zawodowe. Ze względu na profil działalności
placówki, mile widziani są absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, choć
sprawdzają się także kandydaci z innych kierunków humanistycznych.
Pierwsza umowa z nowym pracownikiem podpisywana jest zawsze na okres próbny,
kolejna zwykle na czas określony, a dopiero następna na czas nieokreślony. Takie same
zasady stosuje się przy rekrutacji pracowników pełnosprawnych: Chodzi o to, żeby nie dyskryminować, ale też nie podkreślać, że to jest osoba niepełnosprawna. Wtedy te osoby czują
się w pracy dobrze (dyrektor MBP w Katowicach).
Proces wdrożenia przebiega zawsze tak samo, bez względu na to, czy dotyczy pracownika pełno- czy niepełnosprawnego. Zwykle obejmuje szkolenie na stanowisku pracy
oraz niezbędne szkolenia merytoryczne, np. z obsługi oprogramowania do zarządzania
zbiorami bibliotecznymi. Dyrektor MBP zwraca uwagę na to, że w przypadku niepełnosprawnych proces wdrożenia może wymagać nieco więcej czasu, ale potem sprawdzają
się oni na swoich stanowiskach znakomicie.
Biblioteka nie przygotowuje do współpracy z niepełnosprawnymi ani ich przyszłych
przełożonych, ani kolegów z działu, nie prowadzi też na ten temat specjalnych szkoleń.
Dyrektor MBP wspomina jedynie, że tematyka z tego zakresu była poruszana przy wdrażaniu Instrukcji Kontroli Zarządczej. Z racji prowadzonej działalności, w tym aktywności
kierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych, a także dzięki współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi, temat niepełnosprawności jest bardzo bliski
pracownikom Biblioteki, a kwestie równego traktowania są dla nich sprawą oczywistą.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym, podział zadań,
ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej nie dostrzega różnic pomiędzy pracownikami
pełno- i niepełnosprawnymi w ich podejściu do pracy, poziomie motywacji czy zaangażowaniu: Nie ma różnic, nie odebrałam takich sygnałów ze strony kierowników filii (dyrektor
MBP). Potwierdzają to pracownicy biblioteki: Nie odczułam czegoś takiego, wszystko zależy
od charakteru (współpracownik osoby niepełnosprawnej).
Chociaż MBP w Katowicach stara się utrzymać niski poziom rotacji, przez placówkę
przewinęło się sporo pracowników. Były osoby, które nas zaskoczyły na niekorzyść. Zdarzali
się pracownicy, którzy nie potrafili się porozumieć zarówno z osobami pełno-, jak i niepełnosprawnymi. Brak im było umiejętności komunikacyjnych i chęci do pracy. (…) Zostali u nas
sami najlepsi.
Dyrektorka Biblioteki podkreśla też, że wszyscy traktowani są w zarządzanej przez
nią placówce w ten sam sposób. Podział zadań wynika z regulaminu organizacyjnego, (…)
potem z zakresu czynności, a na końcu z poleceń wydawanych przez kierownika. Podobnie
widzi sytuację przełożony zróżnicowanego zespołu: Te osoby były przyjmowane na takie
stanowiska, by mogły na nich pracować. Podaje przykład osób niedosłyszących zatrudnionych w jej zespole – te panie robią to samo, co pozostali, tylko nie odbierają telefonów. Nie
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ma też różnic pomiędzy pełno- i niepełnosprawnymi pracownikami w dostępie do szkoleń czy awansu.
Niepełnosprawni pracownicy MBP w Katowicach ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności korzystają zgodnie z prawem z wydłużonego urlopu wypoczynkowego (36 dni). W gestii kierownika jest odpowiednia organizacja czasu pracy
w dziale, czy filii. Istotnym ułatwieniem jest zapis w umowie o pracę: „miejsce pracy: filie
biblioteczne na terenie miasta Katowice”, który nie ogranicza pracy do konkretnej lokalizacji i umożliwia przeniesienie pracownika do innej filii, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Przyjęto
także, że osobom poruszającym się na wózkach proponuje się wyłącznie pracę w filiach,
które nie są oddalone od ich miejsca zamieszkania. To w zasadzie jedyne różnice.

Indywidualny przypadek pracownika: Szymon, niepełnosprawny
bibliotekarz
Szymon ma poważną wadę wymowy, która kwalifikuje go do grupy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach rozpoczął w 2006 roku. To było jego pierwsze zatrudnienie na umowę o pracę.
Wcześniej doświadczenia zawodowe zdobywał w Klubie Studenckim.
W MBP w Katowicach pracuje w ośmioosobowym dziale, którego głównym zadaniem jest opracowanie, gromadzenie i wprowadzanie zasobów biblioteki do systemu informatycznego. Poza nim w zespole tym pracują jeszcze 2 osoby niedosłyszące.
Obowiązki Szymona obejmują m.in. wprowadzanie opisów bibliograficznych do
bazy danych, zarządzanie bazą danych, nadawanie uprawnień użytkownikom bazy, a także szkolenie ich z obsługi systemu. Szkolenia takie poza nim prowadzi jeszcze tylko jego
przełożona i jej zastępczyni.
Rekrutacja Szymona przebiegała w typowy sposób: Znajoma mi powiedziała, że na
stronie Biblioteki widziała ogłoszenie, że jest zapotrzebowanie na pracownika. Przyszedłem
tutaj, wziąłem udział w rozmowie i zostałem. Pytany o powody, dla których otrzymał propozycję zatrudnienia, Szymon wymienia: otwartość z mojej strony i znajomość komputerów.
Przebieg wdrożenia w obowiązki także nie odbiegał od przyjętych w Bibliotece zasad: poznanie pracy działu, wdrożenie na stanowisku pracy etapami, tak zawsze się to odbywa (Szymon). Podobnie mówi o procesie wdrożenia pracowników jego przełożona: [Nowy
pracownik] dostaje zakres obowiązków, stopniowo uczy się wszystkiego, musi się zapoznać
z charakterem pracy. Każdego uczy się od podstaw.
Niepełnosprawność Szymona nie wymagała podjęcia działań dostosowawczych
w miejscu pracy. Jego współpracownicy musieli się jedynie przyzwyczaić do tego, że Szymon mówi bardzo niewyraźnie: Ludzie mają trudność w zrozumieniu mnie, po kilku dniach,
jak ktoś się przyzwyczai, bariera znika, kwestia osłuchania się (Szymon).
Szymon jest bardzo inteligentną osobą, z którą świetnie się współpracuje, trzeba było się
przyzwyczaić tylko do jego wymowy (współpracowniczka Szymona). Okazało się to jednak
w praktyce nie takie trudne: On jest tak otwartą osobą, że za nas przełamuje te bariery (dyrektor MBP w Katowicach). W adaptacji na nowym stanowisku pomogła też z pewnością
bardzo życzliwa atmosfera (Szymon).
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Sposób przydzielania zadań Szymonowi i jego pełnosprawnej koleżance zajmującej
analogiczne stanowisko zasadniczo się nie różni: Tym zajmuje się kierownik działu, każdy
pracownik ma przypisane zadania, ja nawet trochę większe, bo szkolę innych pracowników
– mówi Szymon z uśmiechem. Ten dział zajmuje się komputeryzacją Biblioteki – wszyscy
robimy to samo. (współpracowniczka Szymona).
Przełożeni podkreślają dużą aktywność i zaangażowanie Szymona: Wychodzi z różnymi inicjatywami, ma dużo pomysłów, zawsze potrafi wskazać rozwiązanie, które jest brane
pod uwagę. (…) O co się go poprosi, to robi i z nawiązką. Jest chętny do wszystkich prac. (bezpośrednia przełożona). Szymon ma tak wiele kreatywnych pomysłów, które pomagają nam
w ujednoliceniu tego wszystkiego. (…) Angażuje się go we wszystko, co się da (dyrektor MBP
w Katowicach). Uczestnicy wywiadów nie postrzegają jednak cech Szymona jako charakterystycznych dla osób niepełnosprawnych: Nie ma to nic wspólnego z niepełnosprawnością, choć Szymon jest osobą, z którą bardzo dobrze się współpracuje. Taki człowiek i tyle!
Proces oceny Szymona nie odbiega od tego, w jaki sposób oceniana jest jego pełnosprawna koleżanka: Każdy ma swoją działkę do zrobienia, jest sprawdzane, czy praca została wykonana, wszyscy są oceniani według tej samej zasady (Szymon); Wszyscy są rozliczani
z tego, co robimy, nie ma różnic (pełnosprawna koleżanka Szymona).
Szymon nie ma też problemów z dostępem do szkoleń czy awansu: Jest możliwość.
Szkolenia od dostawcy oprogramowania, szkolenia Biblioteki Śląskiej. Mam taki sam dostęp
(Szymon). Potwierdza to pełnosprawna koleżanka Szymona: O ile są szkolenia, to każdy
może iść na takie szkolenie.
Adaptacja Szymona w zespole przebiegała tak dobrze, że mimo poważnej wady wymowy zaproponowano mu prowadzenie szkoleń dla nowych użytkowników systemu.
Okazało się, że nawet pracownicy, którzy nie pracują z nim na co dzień, przy odrobinie
wysiłku są w stanie go zrozumieć: Szymon jeździł na filie, spędzał tam 2-3 tygodnie, to panie
zdążyły się z nim osłuchać (bezpośrednia przełożona). Ważne jest też – zdaniem przełożonej – podejście Szymona do własnej niepełnosprawności: Nie jest dla niego przeszkodą
jego niepełnosprawność, powtarza jeśli ktoś go nie zrozumie, nie irytuje się tym.
Pytany o mocne strony swojego pracodawcy, Szymon zwraca uwagę na profil działalności – instytucja kultury – stabilność zatrudnienia oraz dobre podejście do pracownika.
Zarówno Szymon, jak i jego współpracowniczka i przełożona podkreślają też dobrą atmosferę pracy w zespole:
Świętujemy razem Wigilie, urodziny. Spotykamy się na prywatnej stopie. (…) Umawiamy
się zwyczajnie na piwo (Szymon).
Tu nie ma żadnej rywalizacji, wyścigu szczurów (…) Jest miło, trafiliśmy też na takie osoby, prywatnie się przyjaźnimy (przełożona).
Bezpośrednia przełożona przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje m.in. w obecności
Szymona w dziale – uczynny, jest duszą towarzystwa, potrafi scalić zespół, rozruszać nas.
Pytany o rodzaj wsparcia, z jakiego korzystał jako osoba niepełnosprawna, Szymon
wymienia dofinansowanie podręczników i komputera w ramach Programu Student w czasie jego studiów na Wydziale Politologii. Obecnie liczyłby na pomoc instytucji publicznych
w uzyskaniu mieszkania komunalnego.
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Formy wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych
Zdaniem dyrektor MBP w Katowicach, w przypadku instytucji publicznych, finansowy profit [z zatrudniania niepełnosprawnych] jest bardzo niewielki. Instytucje publiczne nie
mogą korzystać z dofinansowania kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. MBP
nie płaci jednak składki na PFRON, udało się jej też uzyskać dotację na wyposażenie stanowiska pracy osoby niewidomej. Dzięki tym oszczędnościom mamy dodatkowe środki na
działalność bieżącą, wszelką działalność merytoryczną, zakup książek (dyrektor MBP). Pytana o optymalne formy pomocy, dyrektor wskazuje przede wszystkim formy wsparcia
finansowego, z jakich korzystają przedsiębiorcy: Do wielu środków nie mamy dostępu. Finansowe aspekty są najważniejsze – refundacja wynagrodzenia czy składek ZUS.
W miarę swoich skromnych środków Miejska Biblioteka Publiczna stara się wspierać
swoich niepełnosprawnych pracowników: Dofinansowaliśmy aparat słuchowy jednej osobie. Do tego aparatu dopłacił jej także PFRON (dyrektor MBP w Katowicach).
Pracownicy Biblioteki korzystali też w przeszłości z dofinansowania studiów czy
wsparcia finansowego PFRON na zakup podręczników czy sprzętu komputerowego (Program Student).

Wizerunek pracodawcy
Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w wielu konkursach i programach promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Na jej stronach internetowych w dziale
prasowym wśród informacji dotyczących aktywności Biblioteki można znaleźć także artykuły na temat jej sukcesów na tym właśnie polu. Dyrektor MBP uważa, że warto taką działalnością się chwalić, przynajmniej – jak mówi – w instytucjach publicznych. Jej zdaniem,
zatrudnianie niepełnosprawnych ma m.in. wpływ na postrzeganie prowadzonej przez nią
instytucji przez jej organizatora, czyli Urząd Miasta. Mieszkańcy też już coraz bardziej są
dojrzali i świadomi, więc to doceniają. (…) To motywuje, staramy się te działania na rzecz
niepełnosprawnych wzbogacać (dyrektor MBP).
Z kolei przełożony osoby niepełnosprawnej zwraca uwagę na to, że w firmie, która
jest dobrym pracodawcą, lepiej się pracuje. Chętniej przychodzą osoby i zgłaszają się do pracy.
Jednocześnie jednak uważa, że zatrudnianie niepełnosprawnych nie jest jeszcze w Polsce
postrzegane jako atut pracodawcy poza środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawny pracownik natomiast podkreśla: Jeśli mamy czym się chwalić, to to
róbmy, jesteśmy przecież instytucją publiczną, więc powinniśmy to robić. Jego zdaniem MBP
w Katowicach powinna wykorzystywać w budowaniu swojego wizerunku jako pracodawcy fakt, że zatrudnia osoby niepełnosprawne. Byłby też gotowy w razie potrzeby wziąć
udział w takiej kampanii.
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Podsumowanie
Założeniem polityki personalnej katowickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej, od momentu, gdy w placówce pojawili się pierwsi niepełnosprawni pracownicy, było zatrudnianie ich na stanowiskach merytorycznych, wymagających wysokich kwalifikacji i wykształcenia. W rezultacie nie są oni postrzegani przez współpracowników i przełożonych
przez pryzmat swojej niepełnosprawności, lecz przez pryzmat kompetencji. Dla mnie ta
niepełnosprawność nie istnieje – mówi współpracownik osoby niepełnosprawnej. U nas
nikt nie widzi tych różnic, nikt nie widzi problemu, że pracuje z osobą niepełnosprawną (dyrektor MBP). Konsekwencją takiego podejścia jest także równe traktowanie, rozumiane
nie tylko jako brak dyskryminacji, ale także jako zarządzanie niepełnosprawnymi bez stosowania wobec nich taryfy ulgowej. Niepełnosprawnym pracownikom, którzy dowiedli
swoich kompetencji, powierza się dodatkowe zadania, bez obaw, że sobie nie poradzą.
Mają oni także możliwość wychodzenia z własną inicjatywą, zgłaszania swoich pomysłów
i wdrażania ich w życie.
Osiągnięciem Biblioteki jest znakomite połączenie realizacji celów statutowych, do
których należy działalność na rzecz społeczności lokalnej, z zatrudnianiem pracowników
z niepełnosprawnościami. Wydaje się, że te dwa obszary wzajemnie się w MBP napędzają: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wzbogaca naszą działalność – mówi dyrektorka
Biblioteki. – Pracownicy stają się bardziej otwarci, powoli sami przełamujemy bariery mentalne. Działając w środowisku lokalnym, przełamujemy też te bariery u naszych czytelników.
Zarówno dyrekcja biblioteki, jak i jej pracownicy zgodnie podkreślają, że podobną drogą
powinny iść inne instytucje publiczne.
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9. To są świetni ludzie, odpowiedzialni pracownicy
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Sektor

publiczny

Lokalizacja

Warszawa
(woj. mazowieckie)

Zatrudnienie

279258

Pracownicy niepełnosprawni

15 osób
(5,4% ogółu zatrudnionych)

Strona internetowa

http://www.rpo.gov.pl

Charakterystyka instytucji
Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich działa w Polsce od 1 stycznia 1988 roku w oparciu o Ustawę o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 r. Zadaniem Rzecznika jest
stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady
równego traktowania257. W praktyce Rzecznik bada, czy na skutek działania lub zaniechania
organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności
człowieka i obywatela, nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości
społecznej, a jeśli do takiego naruszenia doszło – podejmuje stosowne działania.
Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi swoją działalność przede wszystkim na podstawie wniosków obywateli, którzy corocznie zwracają się do niego w kilkudziesięciu
tysiącach spraw258. Może też podejmować czynności z urzędu na podstawie informacji
prasowych oraz informacji o sytuacjach nadzwyczajnych, czy w rezultacie wizyt w różnych instytucjach259. W realizacji tych zadań wspiera go Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, z główną siedzibą w Warszawie, siecią Pełnomocników Terenowych we Wrocławiu,
Katowicach i Gdańsku oraz Punktów Przyjęć Interesantów w Bydgoszczy, Częstochowie,
Krakowie, Olsztynie, Wałbrzychu i Lublinie. Ogółem Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
zatrudnia 279 osób, z czego 5,4% stanowią osoby niepełnosprawne.
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Dane o zatrudnieniu na dzień 31.08.2012.
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15 lipca 1987 r. Tekst ustawy wraz z późniejszymi zmianami można
znaleźć na stronie: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1566&s=1 (dostęp: 29.09.2012).
Tylko w 2010 roku obywatele i cudzoziemcy zwrócili się do Rzecznika Praw Obywatelskich w 56 641 sprawach, w tym w 26 575 sprawach nowych. Pracownicy Biura przyjęli także 6217 osób, które zgłosiły się do
Biura Rzecznika oraz udzielili 20 763 porad, informacji i wyjaśnień w trakcie rozmów telefonicznych. (na podstawie: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1387&s=1 (dostęp: 28.09.2012).
Szczegółowo zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich opisane zostały na stronie: http://www.
rpo.gov.pl/index.php?md=1387&s=1 (dostęp: 28.09.2012).
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Rekomendacja
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje obecnie 15 osób niepełnosprawnych260 z różnym stopniem i rodzajami niepełnosprawności. Są to osoby niewidome i niedowidzące, niesłyszące i niedosłyszące, z chorobami narządów mowy, chorobami endokrynologicznymi, układu krążenia i metabolicznymi, a także z upośledzeniem umysłowym
oraz chorobami neurologicznymi przebiegającymi ze znacznym upośledzeniem narządów
ruchu. Niepełnosprawni są zatrudniani głównie na samodzielne stanowiska – specjalistów
i głównych specjalistów, ale także na stanowiska intendenta czy referenta prawnego.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Biurze RPO nie jest bezpośrednio związane z rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezależnego organu ds. równego traktowania261, choć jest z nią zgodne. Według Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania262, zadaniem Rzecznika jest m.in. analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, opracowywanie i wydawanie niezależnych
sprawozdań i wydawanie zaleceń odnośnie do problemów związanych z dyskryminacją,
informowanie Sejmu i Senatu o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności
i praw człowieka i obywatela w naszym kraju.
Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. W lipcu 2011 roku
wystąpiła z inicjatywą powołania koalicji „Sprawna Demokracja”, która przyczyniła się do
tego, że w ostatnich wyborach parlamentarnych osoby z niepełnosprawnością i osoby
starsze po raz pierwszy mogły skorzystać z nowych przepisów Kodeksu Wyborczego,
umożliwiających oddanie głosu korespondencyjnie lub za pomocą nakładki na karty wyborcze. RPO obejmuje też patronatem263 różne akcje i programy, których celem jest upowszechnianie polityki równego traktowania, np. program Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną264, akcja oddawania krwi przez osoby niepełnosprawne,
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Dane o zatrudnieniu na dzień 31.08.2012.
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania powierzyła Rzecznikowi Praw Obywatelskich wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady
równego traktowania. Niezależnie od Rzecznika podobne zadania wykonuje także Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Trzy dyrektywy równościowe UE – Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w
życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dyrektywa Rady
2004/113/ WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i
kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług oraz Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości
szans oraz równego trakto- wania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – nakładają na państwa
członkowskie, odpowiednio w art. 13, art. 12, art. 20, obowiązek wskazania organu ds. promowania,
analizowania i wspierania równego traktowania. W Polsce ustalono, że takim organem będzie Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Pełne informacje o programach i kampaniach, nad którymi obejmuje patronat Rzecznik Praw Obywatelskich
są dostępne na stronie http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1574&s=1 (dostęp: 29.09.2012).
Kampania prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, której
celem było przygotowanie urzędników do komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie: http://www.psouu.org.pl/urzad-dostepny (dostęp: 29.09.2012).
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Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną265 czy akcja Zaświeć się na niebiesko266. Rzecznik działała również na rzecz uchwalenia Ustawy o języku migowym267 oraz
ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych268. Biuro RPO przygotowuje
i wydaje raporty poświęcone kwestiom równego traktowania, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych, np. „Dostępność infrastruktury publicznej dla
osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia”269.
Szczególna wrażliwość na zagadnienia równego traktowania ma też odzwierciedlenie
w Kodeksie Etyki Pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym czytamy
m.in.:
2. My, pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mamy świadomość, że nasza
praca jest służbą publiczną, a celem nadrzędnym jest stanie na straży wolności i praw
człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w innych aktach normatywnych.
3. Nasze działania opierają się na zasadach praworządności, bezstronności, uczciwości,
sprawiedliwości, odpowiedzialności, jawności, dbałości o dobre imię Rzecznika Biura
i pracowników, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.

Rekrutacja i wdrożenie
Przed 2010 rokiem w Biurze RPO pracowało wiele osób niepełnosprawnych, jednak
dopiero od października 2012 roku ich zatrudnianie można uznać za stały element polityki
HR: Biuro prowadzi obecnie politykę, która akcentuje równy dostęp osób pełno- i niepełnosprawnych do pracy – mówi zastępca dyrektora generalnego BRPO. W procesie rekrutacji
zawsze oceniane są wiedza i przygotowanie merytoryczne kandydatów. Jeśli kwalifikacje
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Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Dzień ten jest obchodzony 5 maja.
Tego samego dnia przypada również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na
bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które
uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.
Akcja, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat autyzmu. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie: http://www.synapsis.org.pl/index.php/aktualnosci/546-na-niebiesko-dla-autyzmu
(dostęp: 30.09.2012).
Ustawa o języku migowym weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. Wymaga ona, by jednostki administracji publicznej zapewniły osobom niesłyszącym przy załatwianiu spraw urzędowych tłumacza języka migowego. Tworzy
też rejestr takich tłumaczy i przewiduje powołanie Polskiej Rady Języka Migowego.
Przyjęta 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych określa minimalne wymagania w zakresie praw osób niepełnosprawnych i wskazuje cele,
do których należy dążyć. Była ona wyrazem zmiany podejścia społeczności międzynarodowej do niepełnosprawności – od podejścia opiekuńczego i charytatywnego, do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.
Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011, nr 5, Źródła. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka.
Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn jest dostępny
na stronie http://www.rpo.gov.pl/pliki/13269665950.pdf (dostęp: 29.09.2012).
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konkretnej osoby odpowiadają potrzebom Biura, to niepełnosprawność nie jest przeszkodą w zatrudnieniu: Ostatnio prowadzony był nabór do jednego z zespołów prawnych. Wskazana do zatrudnienia została osoba z niepełnosprawnością neurologiczną, z zaburzeniami
mowy, chodzenia. Jest to osoba wykształcona, z dużą wiedzą merytoryczną, w pełni spełniająca wymagania postawione kandydatom.
Sam proces rekrutacji przebiega zawsze podobnie, bez względu na to, czy kandydaci
są pełno- czy niepełnosprawni. Publikowane jest ogłoszenie o potrzebie zatrudnienia osoby,
która ma konkretne kwalifikacje, przeprowadzana jest selekcja dokumentów. (…) Następnie
kandydaci otrzymują do analizy przykłady spraw, z którymi pracownicy biura spotykają się
w czasie swojej codziennej pracy. Kandydaci oceniani są m.in. pod względem posiadanej wiedzy i sprawności wypowiadania się na piśmie. Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Na zatrudnienie kandydata ma wpływ ocena merytoryczna, jaką uzyskał podczas
całego procesu rekrutacji – relacjonuje zastępca dyrektora generalnego.
W porozumieniu z urzędami pracy prowadzone są też rekrutacje na staże dla osób
z niepełnosprawnością. Z własnej inicjatywy zgłosiliśmy się do urzędu pracy z propozycją
zatrudnienia na staż osób niepełnosprawnych. Cztery z nich zakończyły się podpisaniem
umowy o pracę – opowiada zastępca dyrektora generalnego. Staże dotyczyły pracy związanej z wykonywaniem łatwiejszych zadań, takich jak np. przenoszenie akt czy pomoc
w przygotowywaniu sal konferencyjnych, dlatego można było zatrudnić osoby niepełnosprawne umysłowo czy z niepełnosprawnością krzyżową – jednocześnie głuchonieme
i niedowidzące. Pierwszy taki staż odbył się we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym: Staż trwał 7 miesięcy. W tym czasie pracownik
miał możliwość dokładnego zapoznania się z obowiązkami, sprawdzenia się w pracy. Staż
zakończył się podpisaniem umowy o pracę, która obecnie jest zawarta na czas nieokreślony.
Każdorazowo zespół, do którego ma dołączyć osoba niepełnosprawna jest informowany o stopniu i rodzaju niepełnosprawności nowego współpracownika oraz o potrzebnym mu wsparciu. Biuro nie prowadziło natomiast szkoleń, które miałyby przygotować
pracowników na obecność niepełnosprawnych współpracowników: Pracując w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich i utożsamiając się z jego polityką, mamy pełną świadomość
swojej roli i miejsca (…). Myślę, że wśród nas nie ma osób, które odczuwałyby jakąś barierę
w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi (…). Jeżeli dostałabym informację, że istnieje potrzeba organizacji takich szkoleń, na pewno próbowałabym je przeprowadzić. Jak na razie
takich sygnałów jednak nie było.
Najwięcej obaw budziło zatrudnienie osoby niepełnosprawnej umysłowo. Na samym
początku niektórzy pracownicy bali się, że taka osoba może nieumyślnie coś zniszczyć
lub z czymś nie poradzić sobie. Ostatecznie pracownik z niepełnosprawnością intelektualną dał się poznać jako osoba zaangażowana w pracę i odpowiedzialna w wykonywaniu
swoich obowiązków. Jest chętny do współpracy i pomocy innym, został bardzo dobrze
przyjęty i zaakceptowany przez pracowników Biura. Nic mi nie wiadomo, żeby były jakieś
problemy z komunikacją z tą osobą czy z jej pracą. (…) Wręcz przeciwnie – dostaję sygnały, że
jest dobrym pracownikiem – mówi zastępca dyrektora generalnego.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudniane są osoby z różnymi dysfunkcjami
i o różnym stopniu niepełnosprawności – często znacznym. Wpływa to zarówno na długość
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procesu adaptacji, jak i na potrzebne zaangażowanie. Jedna z osób niepełnosprawnych kilka
miesięcy pracowała z opiekunem [trenerem pracy], uczyła się wszystkiego, począwszy od dojazdu do pracy, poprzez wykonywanie poszczególnych czynności. Z dnia na dzień dostawała od
opiekuna większą swobodę w działaniu i była przez niego obserwowana, jak sobie radzi. W innych przypadkach to jednostki organizacyjne, do których nowo zatrudnione niepełnosprawne
osoby były kierowane, zajmowały się wdrożeniem pracownika w nowe obowiązki.

Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Kierownictwo Biura RPO stara się, żeby osoby niepełnosprawne nie napotykały barier
zarówno w dostępie do informacji o działalności Biura i możliwościach zatrudnienia, które
oferuje, jak i już na etapie zatrudnienia. Budynek ma bariery architektoniczne, ale jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Strona internetowa ma odpowiednią czcionkę, kolory i kontrast, które sprawiają, że mogą z niej korzystać osoby niedowidzące. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niesłyszących, Biuro zorganizowało
dla swoich pracowników kurs języka migowego. Jego ideą jest ułatwienie komunikowania się pracowników Biura z osobami z dysfunkcją słuchu w celu sprawnej obsługi takich
interesantów i zniesienia blokad komunikacyjnych z niesłyszącymi współpracownikami.
Jedną z osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zatrudniono w ramach
konkursu na stanowisko referenta prawnego. To stanowisko pracy zostało dostosowane
do specyficznych potrzeb osoby poruszającej się na wózku – zorganizowano oddzielny
pokój na parterze budynku z łatwym dostępem do toalety, zakupiono niezbędny sprzęt
komputerowy (skaner, specjalna podkładka pod myszkę). Dostosowanie stanowiska odbyło się dzięki dofinansowaniu z PFRON. Nie udało się natomiast uzyskać środków na zapewnienie codziennego dojazdu do pracy tej osoby. Biuro podeszło jednak elastycznie
do sposobu organizacji czasu pracy osoby niepełnosprawnej, która część obowiązków
wykonuje w domu. Ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, pracownik ten
korzysta też ze wsparcia osobistego asystenta opłacanego przez Biuro.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Dyrektor wydziału, w którym jest zatrudnionych kilka osób niepełnosprawnych, dostrzega różnice w zarządzaniu pełno- i niepełnosprawnymi pracownikami, zwłaszcza ze
znacznym poziomem niepełnosprawności: W przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym przełożony musi oczywiście poświęcić więcej czasu na kontakt z pracownikiem.
Chodzi o kontakt telefoniczny, mailowy i osobiste odwiedziny w pokoju osoby niepełnosprawnej, która – ze względu na nieusuwalne bariery architektoniczne – ma utrudniony bezpośredni kontakt ze swoimi przełożonymi. Większość czynności polegających na pobieraniu spraw,
skanowaniu ich, odbieraniu, wykonuje asystent osoby niepełnosprawnej, więc często polecenia określonego postępowania z aktami muszą być udzielanie właśnie asystentowi i od niego
egzekwowane. Jednocześnie jednak podkreśla, że zarządzanie tak zróżnicowanym zespołem jest dla niego inspirującym doświadczeniem.
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Przełożony stara się oceniać i rozliczać pracownika niepełnosprawnego z nałożonych
zadań tak samo jak pozostałych. Na szkolenia i awanse wszyscy pracownicy mają takie
same szanse. Jednak m.in. ze względu na bariery techniczne konieczne jest indywidualne
i elastyczne podejście do każdego z pracowników.
Przełożeni nie dostrzegają różnic w poziomie zaangażowania, efektywności, lojalności czy umiejętności pracy w zespole pracowników pełno- i niepełnosprawnych. Zastępca
dyrektora generalnego zwraca natomiast uwagę na radość, jaką daje osobom niepełnosprawnym praca: Możliwość pracy daje osobom niepełnosprawnym dużo radości, poczucie,
że są potrzebni. Jest to szczególnie widoczne w przypadku osoby niepełnosprawnej umysłowo. Praca i możliwość kontaktu z innymi jest dla niej formą terapii i rozwoju. Zadania, które
kiedyś były trudne do wykonanie, teraz stały się codziennością. Świadomość własnego rozwoju cieszy i daje poczucie satysfakcji.
Jednocześnie zastępca dyrektora generalnego zwraca uwagę na wpływ, jaki ma
obecność osób niepełnosprawnych na wszystkich pracowników biura: Obecność osób
niepełnosprawnych w biurze uwrażliwia nas wszystkich. Widząc problemy, z którymi ci ludzie
muszą się zmagać każdego dnia, nabieramy większego szacunku do nich. Dostrzegamy, jak
wiele możemy się od nich nauczyć.

Indywidualny przypadek pracownika: Aleksander, ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, zatrudniony na stanowisku radcy
prawnego
Aleksander pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od czerwca 2011 roku.
Jako osoba z wyższym wykształceniem prawniczym (ukończył prawo na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu administracji rządowej i samorządowej) zajmuje się wstępną oceną wniosków napływających do Rzecznika Praw
Obywatelskich: ich klasyfikacją, odpisywaniem wnioskodawcom, wyjaśnianiem różnych
spraw głównie na gruncie prawa karnego. Cieszę się, że nie zostałem jako osoba niepełnosprawna zaszufladkowany, że nie załatwiam tylko spraw dotyczących osób niepełnosprawnych. Problemami niepełnosprawnych zajmuje się natomiast w ramach dodatkowych
obowiązków, np. współpracuje z zespołem społecznym oraz z zespołem prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Jeździ w teren, by identyfikować bariery architektoniczne
w różnych instytucjach użyteczności publicznej, bierze udział w konferencjach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, a także innych tematów.
Dostał pracę dzięki wygranej w konkursie na stanowisko w dziale oceny wniosków.
BRPO jest przykładem na to, że osoby z dużym stopniem niepełnosprawności mogą być
zatrudniane w instytucjach państwowych. Aleksander spełniał wymagania konkursowe,
przeszedł też pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, w której po stronie pracodawcy wzięło
udział aż 8 osób, w tym przedstawiciele działu HR, specjalista BHP i przedstawiciele wydziału, w którym obecnie pracuje. Na decyzje o jego zatrudnieniu miały wpływ jego bezpośrednia przełożona i jej zastępczyni. Kierowałam się przede wszystkim potrzebami zespołu – tłumaczy szefowa wydziału.
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Proces rekrutacji miał miejsce w lutym 2011 roku, jednak aż do czerwca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czekało na decyzję o przyznaniu środków na przystosowanie
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dostosowaniem stanowiska pracy
Aleksandra zajęły się wydział zarządzania kadrami oraz wydział logistyki i administracji.
Wymagało to przygotowania odrębnego pokoju z łatwym dostępem dla osoby poruszającej się na wózku, w bliskim sąsiedztwie toalety, także specjalnie dostosowanej. Nie udało
się natomiast przełamać barier architektonicznych wewnątrz budynku, przez co Aleksander ma utrudnioną integrację ze współpracownikami ze swojego działu, którzy pracują na
drugim piętrze.
Ze względu na znaczny poziom dysfunkcji – Aleksander jeździ na wózku i ma częściowo sprawną tylko lewą rękę – w codziennej pracy korzysta z pomocy osobistego asystenta, który wykonuje za niego czynności pomocnicze, np. skanuje dokumenty. Dodatkowo
– w ramach działań dostosowawczych – zakupiono odpowiednie biurko oraz sprzęt – skaner i specjalną podkładkę pod myszkę.
Konieczne było też odpowiednie zorganizowanie czasu pracy, który został ustalony
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i możliwości Aleksandra. Spędza on w biurze 3 dni w tygodniu po 5 godzin, natomiast przez 2 dni w tygodniu oraz po 2 godziny
w pozostałe dni pracuje z domu. Dni pracy są z góry ustalone, jednak zdarza się, że ulegają
zmianie, kiedy zajdzie taka potrzeba. Wtedy pracownik niepełnosprawny jest w kontakcie
mailowym i telefonicznym z przełożonymi.
Zanim Aleksander dołączył do zespołu BRPO, wszyscy pracownicy wydziału, w którym pracuje, zostali poinformowani o jego stopniu niepełnosprawności i poproszeni
o udzielenie mu wszelkich informacji i wsparcia w rozpoznawaniu spraw. W pierwszym
dniu pracy zostali mu też kolejno przedstawieni.
Aleksander przeszedł wszystkie szkolenia, w których biorą udział nowo zatrudnieni
pracownicy BRPO – m.in. szkolenie BHP i szkolenie z ochrony danych osobowych. Przez
kilka miesięcy współpracował też blisko z jednym z kolegów, który następująco opisuje
ten okres: Na początku to były rady bardziej doświadczonego kolegi. Współpracowaliśmy stale, żeby Aleksander szybciej wdrożył się w nowe obowiązki. Potem przez kilka miesięcy sprawowałem nadzór nad jego pracą, więc już nie były to tylko rady, ale bardziej wiążące polecenia.
(…) Zaczęło się oczywiście od przydzielenia referatów, przydzielenia spraw, wspólnego ich
omawiania, przekazania wzorów odpowiedzi. W zasadzie nie odbiegało to od procesu wdrażania innych pracowników. Tutaj niepełnosprawność nie miała żadnego znaczenia. Większe
znaczenie miało to, że (…) Aleksander był osobą bezpośrednio po studiach. Zazwyczaj trafiają
do nas osoby po lub w trakcie aplikacji, z większym doświadczeniem praktycznym. Więc tutaj
była tylko kwestia przeskoczenia pewnego etapu, przełożenia teorii ze studiów na praktykę.
Trudności na etapie wdrożenia były związane głównie z koniecznością dostosowania
możliwości osoby niepełnosprawnej do dynamicznego tempa pracy zespołu. Pomimo doskonałego opanowania przez Aleksandra obsługi komputera, nie można było wymagać od niego równie szybkiego zapoznawania się ze sprawami i sporządzania projektów pism – wyjaśnia
bezpośredni przełożony. Zanim Aleksander zajmie się jakąś sprawą, jego asystent osobisty
musi zeskanować całą, często bardzo obszerną dokumentację. Mniejsza liczba rozpatrywanych spraw jest też wynikiem zaangażowania Aleksandra we współpracę z innymi wydziała205

mi (np. zespołem społecznym, zespołem prawa konstytucyjnego i międzynarodowego oraz
z zespołem prawa pracy i zabezpieczenia społecznego) i jego udziału w licznych konferencjach, dzięki którym podnosi swoje kompetencje. Otrzymuje też do realizacji dodatkowe
zadania, jak np. opracowywanie i wpisywanie zaproszeń na wewnętrzną stronę Biura.
Przełożona stara się oceniać i rozliczać niepełnosprawnego pracownika z zadań w ten
sam sposób, co pracowników pełnosprawnych. Do każdego jednak podchodzi indywidualnie, ma bowiem świadomość dodatkowych barier, jakie muszą w pracy pokonać osoby niepełnosprawne. Podkreśla jednak, że Aleksander nie ustępuje obecnie pod względem
tempa pracy innym pracownikom wydziału. Jego współpracownik twierdzi natomiast, że
pod względem zaangażowania, jakości pracy i rzetelności Aleksander nie tylko nie odbiega
od swoich kolegów, ale wręcz się wyróżnia. Oceniając jego pracę od strony merytorycznej,
stwierdza natomiast: Pewne rzeczy jest mu zrobić trudniej, ale jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to ja różnic nie widzę.
W opinii Aleksandra ocena jego pracy jest sprawiedliwa: Nawet jeśli została mi zwrócona uwaga, to wiedziałem, że jest to uwaga merytoryczna, a nie forma dyskryminacji. Dodaje też: w pracy jestem traktowany tak, jak wszyscy pracownicy. Dotyczy to także dostępu
do szkoleń i awansu. Właśnie w przyszłym tygodniu jadę na szkolenie – mówi. Podobnie
jak pełnosprawni pracownicy, ma też szansę na awans. Tutaj różnic nie ma – potwierdza
współpracownik osoby niepełnosprawnej.
Ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności Aleksandra niektóre z zebrań wydziału odbywają się w jego pokoju tak, aby mógł w nich uczestniczyć. W codziennej pracy może
też liczyć na wsparcie innych, zwłaszcza zastępcy dyrektor wydziału, która przyjęła na siebie
rolę mentora Aleksandra oraz jednego z bardziej doświadczonych kolegów. Niepełnosprawny
pracownik zwraca jednak uwagę, że poza jajeczkiem i opłatkiem pracownicy Biura nie mogą liczyć
na formy integracji przyjęte w organizacjach komercyjnych, np. wyjazdy czy imprezy integracyjne. Uważa, że są one potrzebne także w instytucjach publicznych. W jego sytuacji potrzeba ta
wydaje się bardzo naturalna, bo na co dzień od współpracowników jest oddzielony dwoma piętrami, które są dla niego barierą nie do pokonania. Na szczęście, co podkreśla współpracownik
Aleksandra, jest on osobą bardzo otwartą i lubianą przez innych. Dlatego, pomimo ograniczonej komunikacji, udaje mu się nawiązać kontakt ze współpracownikami.
Pytany o mocne strony pracodawcy, Aleksander wymienia: szeroko pojęta elastyczność pracy, pójście na rękę w wielu sprawach – w tym godzin i formy pracy, życzliwość pracowników każdego szczebla. Przyznaje, że czasem są drobne niedociągnięcia, ale zawsze można
pójść i o wszystkim porozmawiać. Byłby też gotowy wziąć udział w kampanii promującej
wizerunek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: na takich kampaniach zyskujemy przede
wszystkim my, niepełnosprawni.

Formy wsparcia niepełnosprawnych
Jako instytucja publiczna, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie może korzystać
z dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Ze środków uzyskanych z PFRON przeprowadziło jednak proces dostosowania stanowiska pracy do potrzeb
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej.
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Niepełnosprawny pracownik w trakcie studiów skorzystał z finansowego wsparcia oferowanego przez PFRON w ramach programu „Student 2”. Ze strony obecnego
pracodawcy szczególnie ważna jest dla niego pomoc w postaci finansowania kosztów
pracy osobistego asystenta, który pomaga mu w wykonywaniu codziennych czynności.
Zwraca jednak uwagę na generalny problem polegający na tym, że zawód asystenta
osobistego nie został ujęty w klasyfikacji zawodów, co znacznie utrudnia zatrudnianie
takich osób w Polsce. Kluczowe jego zdaniem jest odróżnienie asystenta osobistego od
asystenta osoby niepełnosprawnej, który ma znacznie szerszy zakres obowiązków: To
taki trochę trener pracy i trener rodziny, a asystent osobisty to czysto fizyczna praca. Przede
wszystkim jest rękoma i nogami [osoby niepełnosprawnej]. I tego właśnie brakuje wielu
osobom niepełnosprawnym, które tak jak ja pójdą na studia czy zaczynają pracę. To jest
problem. Rodzice czy opiekunowie się starzeją i zaczyna być potrzebna pomoc w podstawowych czynnościach, takich jak wstanie z łóżka czy toaleta. Asystent osobisty (…) aktywizuje
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Z doświadczeń państw zachodnich (…) wynika, że
w tym zawodzie (…) sprawdzają się osoby bezrobotne. Potencjalni asystenci muszą przejść
tylko test predyspozycji psychologicznych. W ogólnym rozrachunku państwo zatem sporo zyskuje – wyjaśnia Aleksander i opowiada, że tą tematyką próbuje się też zajmować
w pracy.
Pytany o pożądane formy pomocy dla niepełnosprawnych, skupia się właśnie na asystentach osobistych i na przełamywaniu barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej, takich jak uczelnie, muzea, dworce czy w miejscach spędzania wolnego
czasu, jak kluby, kawiarnie czy restauracje. Ważne dla niego jest także uzyskanie pomocy
w osiągnięciu przez niepełnosprawnych ruchowo większej mobilności. Barierą nie do pokonania dla wielu z nich jest brak dostosowania komunikacji publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo. W rezultacie, nawet jeśli otrzymają ofertę zatrudnienia, rezygnują z niej, ponieważ nie są w stanie ponosić kosztów dojazdu transportem samochodowym dostosowanym do ich potrzeb.
Zwraca także uwagę na problem związany z brakiem środków na rehabilitację, która w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej jest czasami
kwestią przeżycia, zwykłej egzystencji. U nas problemem nie jest brak pieniędzy, ale niewłaściwa dystrybucja środków i brak kontroli nad ich wydatkowaniem. Jako przykład podaje
turnusy rehabilitacyjne, które powinny być jego zdaniem zastąpione systematyczną rehabilitacją w ciągu roku.

Wizerunek pracodawcy
Zatrudnianie niepełnosprawnych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest
tylko jednym z wielu działań podejmowanych przez tę instytucję na rzecz wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych. Biuro nie informuje wprost o swej polityce w tym zakresie.
Nie znajdziemy takiej informacji np. na stronie internetowej Biura, choć o prowadzonych
przez Rzecznika działaniach na rzecz niepełnosprawnych informacji jest bardzo wiele.
Tylko w ogłoszeniach rekrutacyjnych pojawia się informacja, że mile widziani są kandydaci
z niepełnosprawnością.
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Wydaje się natomiast, że skutecznym sposobem budowania wizerunku jest sama
obecność niepełnosprawnych pracowników w tej instytucji, odwiedzanej tak licznie przez
obywateli, a także reprezentowanie Biura przez pracowników niepełnosprawnych na
różnego typu konferencjach i ich osobiste zaangażowanie w akcje podejmowane przez
Rzecznika, nie tylko te dotyczące wyrównywania szans niepełnosprawnych.
W Biurze powszechne jest przekonanie, że zatrudnianie niepełnosprawnych powinno być normalną praktyką, nie tylko w instytucjach publicznych: Współpraca z osobami
niepełnosprawnymi powinna być rzeczą naturalną u każdego pracodawcy (przełożony osoby niepełnosprawnej). Takie praktyki mają też – zdaniem osób biorących udział w badaniu
– pozytywne przełożenie na wizerunek pracodawcy. Zdaniem dyrektora wydziału, który
zarządza zróżnicowanym zespołem, ludzki pracodawca, szczególnie w okresie kryzysu, jest
nie do przecenienia. Tego rodzaju biuro, czy firma daje jasny sygnał na rynku pracy, że liczą
się nie tylko wyniki marketingowe, ale przede wszystkim człowiek. Zwraca też uwagę na to,
że w sektorze publicznym, szczególnie w urzędach służących społeczeństwu, (…) wizerunek
dobrego pracodawcy może istotnie wpływać na zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest jednym z aspektów działalności Biura
RPO, poprzez które Rzecznik i jego współpracownicy realizują cele i zadania, jakie
postawiły przed tą instytucją organy państwa. Wzajemna zależność działań prowadzonych
na zewnątrz i wewnątrz sprawia, że praktyki związane z polityką antydyskryminacyjną
wdrażane są w Biurze w sposób naturalny i nie napotykają oporów: Stojąc na straży
wolności i praw człowieka, Rzecznik nie może postępować w stosunku do swoich pracowników
inaczej – mówi zastępca dyrektora generalnego.
W praktykach Biura szczególnie warte podkreślenia jest zatrudnianie osób
z upośledzeniem umysłowym, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna.
Mam nadzieję, że nie jesteśmy jedyną instytucją państwową, jedynym urzędem, który odważył
się zatrudnić osobę niepełnosprawną umysłowo? Biuro podjęło też decyzję o zatrudnieniu
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, mimo konieczności
ponoszenia kosztów pracy osobistego asystenta takiego pracownika. Trudno przecenić
rolę Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest instytucją cieszącą się dużym prestiżem
w społeczeństwie, w promocji równego traktowania. Daje on jednoznaczny sygnał
innym instytucjom publicznym, a także pracodawcom prywatnym, że zatrudnianie
osób z różnego typu dysfunkcjami, nawet bardzo poważnymi jest nie tylko możliwe, ale
przynosi bardzo dobre efekty.
Zastępca dyrektora generalnego podsumowuje swoje doświadczenia w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych następująco: To są takie same osoby, tacy sami pracownicy, jak
pełnosprawni, czasami może nawet bardziej zaangażowani w pracę. Tym osobom zależy na
pracy, są bardzo otwarte na współpracę, chcą mieć zajęcie, chcą czuć się potrzebni. (…) Ja
nie widzę powodu, żeby nie dać im szansy. To są świetni ludzie, odpowiedzialni pracownicy.
Trzeba tylko ich zatrudnić, żeby się o tym przekonać.
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10. Rodzinna atmosfera
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Centralne Laboratorium w Toruniu

Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa

Sektor

publiczny

Lokalizacja

Toruń/ Warszawa
kujawsko-pomorskie

Zatrudnienie

67 pracowników/
20 w Centralnym Laboratorium

Pracownicy niepełnosprawni

4 osoby (4,5% ogółu
zatrudnionych)

Strona internetowa

http://piorin.gov.pl/

Charakterystyka instytucji
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jej zadania
obejmują głównie ocenę stanu roślin i poziomu ich zagrożenia ze strony różnych chorób
i szkodników, prowadzenie prac naukowo badawczych zmierzających do ochrony roślin
i nasion w Polsce, a także nadzór prawny i tworzenie rozwiązań zapewniających obywatelom naszego kraju dostęp do zdrowej żywności.
Struktura Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest oparta na systemie
wydziałów, które realizują różne zadania, np. Wydział Nadzoru Fitosanitarnego, Wydział Nasiennictwa czy Wydział Kontroli. Ważną jednostką w strukturze PIORIN jest Centralne Laboratorium w Toruniu, które zajmuje się m.in. wykonywaniem różnego typu badań i analiz dotyczących stanu roślin i nasion oraz organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników Inspekcji.
Osoby niepełnosprawne stanowią obecnie ponad 4,5% zatrudnionych w PIORIN pracowników. Większość z nich pracuje w Centralnym Laboratorium w Toruniu.

Rekomendacja
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa została wskazana na potrzeby
niniejszego badania przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako jedna z pięciu instytucji publicznych w Polsce
z największym odsetkiem osób niepełnosprawnych wśród zatrudnionych pracowników.
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PIORIN nie ma rozwiniętej polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest to jednak instytucja przestrzegająca prawa pracy oraz Ustawy o Służbie Cywilnej oraz otwarta
na osoby z niepełnosprawnością. Niemal wszyscy niepełnosprawni zatrudnieni w PRIORIN pracują w Głównym Laboratorium, które prezentuje godne naśladowania podejście
do zarządzania różnorodnością. I choć ani Państwowy Instytut, ani wchodzące w jego
skład Centralne Laboratorium nie podejmują szerzej zakrojonych działań w obszarze CSR
i nie włączają zatrudniania niepełnosprawnych w strategię budowania wizerunku, za sprawą prowadzonej polityki personalnej postrzegane są jako dobrzy pracodawcy – rotacja
pracowników jest znikoma, a liczba aplikacji w przypadku prowadzonych projektów rekrutacyjnych stosunkowo duża.

Historia
W Centralnym Laboratorium pracownicy niepełnosprawni zatrudniani byli jeszcze
w latach osiemdziesiątych – Laboratorium miało wtedy inną nazwę, inna była też struktura
Inspekcji. Pracownicy ci nie mieli jednak wtedy orzeczeń o niepełnosprawności, często nie
mieli też świadomości, jak poważne są ich dysfunkcje czy schorzenia. Nie znali też przysługujących im praw. W 2006 roku kierownictwo Laboratorium zatrudniło po raz pierwszy
świadomie osobę niepełnosprawną na stanowisko zastępcy kierownika ds. administracyjno-technicznych. Był to pracownik z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (niepełnosprawność fizyczna). Pracownik ten stał się dla kierownictwa Laboratorium
nieocenionym źródłem wiedzy o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz o ich uprawnieniach. Zatrudnienie tej osoby wpłynęło też na to, że kierownik Instytut zaczęła się baczniej
przyglądać innym pracownikom, których zachowanie lub wygląd mogły wskazywać na
poważniejsze problemy zdrowotne. Gdy te problemy się potwierdzały, kierownik Laboratorium uświadamiała pracownikom ich uprawnienia i możliwości. Ja się właśnie od niego
dowiedziałam, że są jakieś fundusze, jakieś programy i zaczęłam się zastanawiać, (…) dlaczego inni nie mieliby z tego skorzystać (kierownik laboratorium).
Jeden z głównych specjalistów zatrudnionych w Laboratorium długo nie zdawał sobie sprawy ze swojej niepełnosprawności. To kierownik Laboratorium dostrzegła jego problemy i przy okazji badań okresowych podjęła decyzję o skierowaniu go na dodatkowe
badania: Nie realizował ustaleń (…), regularnie spał na spotkaniach, (…) wydawało mi się, że
coś się z nim dzieje, więc (…) próbowałam z nim rozmawiać, żeby się leczył, ale on to kiepsko
przyjmował. (…) Raz rzeczywiście kazałam, żeby poszedł i zbadał sobie tarczycę, ale tarczyca
wyszła okej. (…) Potem, (…) wypisując skierowania na badania okresowe medycyny pracy
dopisałam, że ma być zbadany słuch. (…) Okazało się, że (…) rzeczywiście jest znaczny ubytek
słuchu (przełożony). Pokierowany przez przełożonych, pracownik ten dopełnił wszystkich
formalności i posiada dziś orzeczenie o niepełnosprawności.
Także inny pracownik, zatrudniony w magazynie – został wysłany na dodatkowe badania, bo „źle wyglądał” i pani kierownik podejrzewała, że może to być związane z problemami zdrowotnymi: Widziałam gołym okiem, że z nim się coś niedobrego dzieje, że on
nie jest osobą do końca sprawną, natomiast on się w ogóle nie leczył, więc skłoniłam go do
tego, żeby zaczął się leczyć, żeby skompletował jakąś dokumentację. Widać było, że on ma
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ewidentnie problemy ze zdrowiem. (…) No i rzeczywiście w toku tych badań okazało się, że
ma problemy, nie wiem, na jakim podłożu, nie pytałam, bo uważam, że nie mam powodu
i rzeczywiście zaczął się leczyć i w międzyczasie, to było około 2 lata temu, przyniósł oświadczenie [o niepełnosprawności] i zaświadczenie (…), że powinien mieć skrócony czas pracy
(kierownik laboratorium).

Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Formy wsparcia zatrudnienia
niepełnosprawnych
Centralne Laboratorium, jeszcze zanim zaczęło zatrudniać osoby z niepełnosprawnością ruchową, było dla nich dostępne. Budynek już wcześniej posiadał podjazdy, bo często
materiał badawczy dostarczany w większych partiach wwożony jest do Laboratorium na
wózkach.
Podobnie z uwagi na normy bezpieczeństwa i higieny pracy Laboratorium posiada wiele urządzeń ułatwiających pracę: Jeżeli są jakieś potrzeby związane z bezpieczeństwem czy higieną pracy, to one są zawsze realizowane w pierwszej kolejności. Na równi, albo
przed sprawami merytorycznymi. (…) Nigdy dyrektor nam nie odmówiła wydatków na ten
cel (przełożony). Wielu pracowników ze względu na swoją niepełnosprawność nie może
podnosić większych ciężarów, Laboratorium jednak radzi sobie z tym utrudnieniem, wynajmując zewnętrzne podmioty do przenoszenia czy transportu określonych materiałów.
Zakupiono też specjalny sprzęt komputerowy dla pracownika z niepełnosprawnością ruchową oraz dofinansowano pierwszy i współfinansowano drugi aparat słuchowy osoby
z niedosłuchem. Kierownictwo PIORIN pomaga także niepełnosprawnym pracownikom
w załatwieniu formalności w Narodowym Funduszu Zdrowia czy PFRON. Dofinansowuje
też z funduszu pracowniczego czy funduszu socjalnego potrzebny im sprzęt.
Jako instytucja państwowa PIORIN nie korzysta natomiast sam z dofinansowania
kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika, organizacja czasu pracy
W procesie rekrutacji kryterium kluczowym przy wyborze kandydatów są ich kompetencje. Niepełnosprawność nie ma natomiast większego znaczenia. Kierownik Laboratorium tak wspomina proces rekrutacji swojego zastępcy ds. administracyjnych: Stwierdziłam, że ten pan ma wszystkie niezbędne kompetencje i nawet, jeśli ma niepełnosprawność
związaną z jakimiś tam chorobami kręgosłupa, to w żaden sposób nie wpłynie to na jego pracę i rzeczywiście tak jest i jestem bardzo zadowolona z pracy tego pana i z jego kompetencji.
A to, że on posiada stopień niepełnosprawności nie jest żadną przeszkodą.
Proces rekrutacji do służby cywilnej regulowany jest przez odpowiednią ustawę oraz
Kodeks służby cywilnej. Informacje o wakatach publikowane są w ogłoszeniach na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń oraz w stosownych biuletynach. Centralne Laboratorium ma stosunkowo niewielką rotację pracowników. Część z nich, zatrudniona w latach osiemdziesiątych rekrutowana była za pośrednictwem uczelni (poprzez np. praktyki
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studenckie), zgłaszała się z CV czy była przyjmowana z polecenia. Obecnie rekrutacja odbywa
się również drogą internetową – stąd wiadomo, że oferty pracy w PIORIN cieszą się dużym
zainteresowaniem. Zwykle po weryfikacji CV następuje etap rozmowy z przedstawicielami
kadr, kierownikiem jednostki, a następnie zatrudnienie. Oceniane są głównie kompetencje
merytoryczne, a niekiedy na spotkaniu z działem HR kandydaci rozwiązują test weryfikujący
ich wiedzę z danego obszaru. Pracownik zatrudniany jest na 12 miesięcy i po tym okresie następuje ocena jego pracy, której wynik wpływa na decyzje o przedłużeniu umowy.
Wdrożenie do pracy przebiega zawsze tak samo, bez względu na to, czy chodzi o pracownika pełno- czy niepełnosprawnego. By uniknąć stygmatyzacji oraz zadbać o dobre
samopoczucie nowego kolegi w miejscu pracy, jego współpracowników nie informuje się
o jego niepełnosprawności. Jedynie w przypadku zatrudnienia osób z jakimiś ograniczeniami fizycznymi, które mogą mieć znaczenie w pracy, pracownicy otrzymują informacje,
jakich czynności nowy kolega nie może wykonywać z przyczyn zdrowotnych. Taka sama
procedura była stosowana wobec pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy już wcześniej pracowali w PIORIN. Nowi, pełnosprawni pracownicy także informowani
są o ograniczeniach zdrowotnych swoich kolegów, np. konieczności głośnego zwracania
się do osób z problemami słuchowymi. Pracownicy niepełnosprawni, jeśli tak zadecydował lekarz, pracują w skróconym czasie pracy. Kierownictwo PRIORIN stara się podchodzić
do ludzi w sposób indywidualny i elastyczny, ustalając np. ruchomy czas pracy tym, którzy z różnych względów zdrowotnych nie mogą pracować w standardowo wyznaczonym
czasie. Dla kierownika jednostki bardzo ważne jest, by pracownicy lubili swoje miejsce
pracy, bo wtedy pracują z większym zaangażowaniem. Kierownik zwraca też uwagę na
znaczenie niskiej rotacji w zespole. To bardzo ważne dla Laboratorium z uwagi na konieczność zdobywania atestów i stałego podnoszenia kwalifikacji. Każde odejście pracownika
z atestem byłoby dużą stratą dla Laboratorium.
W Centralnym Laboratorium poważnie podchodzi się do wszystkich uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w świetle Kodeksu pracy, np. umożliwia się im
korzystanie z dodatkowych urlopów rehabilitacyjnych. W tak małym zespole odpowiednie zorganizowane czasu pracy bywa trudne, jednak dzięki dobrym relacjom problemy są
rozwiązywane na bieżąco – pracownicy czują się odpowiedzialni za swoją pracę i funkcjonowanie Laboratorium, nie nadużywają swoich praw, natomiast pracodawca „idzie im na
rękę”, kiedy tego potrzebują: Wiadomo, że ten pan regularnie jeździ do sanatorium (…) i że
on nie może dokładnie zaplanować terminu urlopu (…), bo nie wie, kiedy dostanie sanatorium. (…) Albo ma rehabilitację czasem przed pracą, czasem po pracy. (…) To wymaga trochę
elastyczności z naszej strony, ale jest bez żadnych negatywnych następstw (przełożony).

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Zdaniem kierownik Laboratorium, niepełnosprawność nie wpływa na jakość pracy
pracowników, cechę tę trzeba jednak wziąć pod uwagę przy przydzielaniu zadań pracownikom: „tak trzeba dopasować zadania, cele żeby to uwzględnić, żeby w pracy nie przeszkadzało, ale to ja w ogóle uważam, że trzeba tak przydzielać zadania, żeby każdy robił to,
w czym jest najlepszy (przełożony).
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Niepełnosprawność jest zatem w PIORIN brana pod uwagę przy wyznaczaniu celów
i zadań, ale jest traktowana jako jedna z cech pracownika, podobnie jak jego umiejętności, czy cechy osobowości, a nie jak jego ograniczenie. Generalnie, cele i zadania są wyznaczane indywidualnie, co jest możliwe z uwagi na małą liczbę zatrudnionych. Wszyscy
pracownicy są w ten sam sposób rozliczani z realizowanych zadań i osiągniętych celów. Ze
swoich zadań są rozliczani na bieżąco (co miesiąc) przez przełożonego, a ponadto – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – osoby z korpusu SC podlegają ocenie co 12, a potem
co 24 miesiące. Każdorazowo oceniane są zaangażowanie, realizacja zadań oraz kryteria
wybrane przez naczelnika wydziału. Ponadto, w jednostce wprowadzane są arkusze ocen
uwzględniające także samoocenę.
Pracownicy niepełnosprawni mają taki sam dostęp do szkoleń. Również dostęp do
awansu jest taki sam dla wszystkich pracowników. Niepełnosprawni zajmują w PRIORIN
zarówno stanowiska specjalistyczne, jak i kierownicze. Niepełnosprawność nie jest ograniczeniem w pracy czy wykonywaniu zadań służbowych, a jeśli stwarza trudności, znajduje się dla nich rozwiązania, np. w przypadku osoby, która ma problemy ze słuchem,
pracownicy komunikują się z nią, mówiąc głośniej, albo przekazują jej informacje na piśmie. Każdorazowo upewniają się też, czy osoba ta usłyszała i zrozumiała wszystko, co jej
przekazano i w razie potrzeby powtarzają informację.
Komunikacja dotycząca ograniczeń związanych z niepełnosprawnością utrzymana
jest w tonie naturalności: Ja tak mówię, że wszyscy nosimy okulary, mamy problemy ze wzrokiem, a Pan Witek akurat gorzej słyszy. Za kilka lat mnie pewnie też to spotka. (przełożony);
My się tak śmiejemy z Panem Witkiem, że on nie słyszy, a ja nie widzę (podwładny/współpracownik). Rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do pracownika są z pewnością mocną stroną Laboratorium jako miejsca pracy. Generalnie w Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa przywiązuje się dużą wagę do różnorodności zespołu, czy
to pod względem płci, sprawności czy wieku: Mi się wydaje, że jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do pracownika i jesteśmy dobrym miejscem pracy. (…) Ja mogę mieć takie
podejście, ale sama bym dużo nie zwojowała, gdyby nie ogólna polityka firmy (przełożony).
O dobrym wizerunku firmy świadczy m.in. duże zainteresowanie ofertami pracy w Laboratorium.

Wizerunek pracodawcy
Odniesienie do niepełnosprawności pojawia się w nielicznych dokumentach tworzonych w PIORIN. Znajdujemy je w zasadzie jedynie w raporcie do PFRON-u czy sprawozdaniach wysyłanych do Ministerstwa Rolnictwa. Jednostka nie informuje też o tym,
że zatrudnia osoby niepełnosprawne na swojej stronie internetowej. Temat niepełnosprawności konkretnych pracowników rzadko pada również w wewnętrznej komunikacji.
Kierownictwo argumentuje takie podejście troską o dobre samopoczucie niepełnosprawnych pracowników. Nie posiadają oni widocznej niepełnosprawności, nie przeszkadza im
też ona w wykonywaniu codziennych obowiązków.
Według przedstawiciela działu kadr warto byłoby się chwalić zatrudnianiem niepełnosprawnych pod warunkiem, że mogłoby to zwiększyć szanse podobnych osób na zna213

lezienie zatrudnienia. Z kolei kierownik Laboratorium podkreśla, że w takiej komunikacji
ważna jest ochrona prywatności i uczuć osób niepełnosprawnych – jeśli nie życzą sobie
one akcji komunikacyjnych (a tak w jej opinii jest zazwyczaj), pracodawca powinien to
uszanować. Podobnie niepełnosprawny pracownik zatrudniony w PIORIN nie uważa za
celowe chwalenie się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: W zakładzie pracy chronionej, to oczywiście mogą się promować, że są niepełnosprawni i tak samo się nadają do pracy,
ale u nas to ja nie uważam, żeby to było istotne czy celowe (Witek).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a także podejście do ludzi w ogóle, ma
zdaniem pracowników PIORIN duże przełożenie na funkcjonowanie organizacji. Zewnętrznym przejawem dobrego wizerunku pracodawcy może być duża liczba aplikacji
napływających w odpowiedzi na ogłoszenia, jednak pracownicy i kierownictwo PIORIN
koncentrują się głównie na wewnętrznych korzyściach – zaangażowaniu w pracę, małej
rotacji pracowników, dobrej atmosferze w zespole i pozytywnym podejściu do dodatkowych zadań.

Indywidualny przypadek pracownika: Witek, główny
specjalista, osoba z niepełnosprawnością słuchu
Pan Witek rozpoczął pracę w Laboratorium w 1986 roku – poszukiwano wtedy osób
do pracy w Laboratorium, a on w swojej pracy magisterskiej zajmował się zagadnieniami
o podobnej tematyce. Jeszcze byłem na studiach no i się okazało, że potrzebny pracownik,
i jeszcze nie miałem nawet pracy magisterskiej obronionej, a już sobie załatwiłem zatrudnienie (…) po prostu ktoś poszedł do uniwersytetu tutaj spytał czy nie chce ktoś, z tych co pisali
pracę magisterską to byłem tylko ja miejscowy, po prostu inne osoby były spoza Torunia, (…)
po prostu byłem u kierownika, on chciał mnie zatrudnić jak jeszcze byłem studentem.
Pan Witek traktowany jest w Laboratorium jak każdy pracownik i sam również tak się
czuje. Mimo że w trakcie pracy w PIORIN pogorszył się jego słuch i otrzymał orzeczenie
o niepełnosprawności, jego pozycja w organizacji nie zmieniła się. W pracy pan Witek
wykonuje zadania naukowo-administracyjne, pełni funkcje samodzielne i koordynujące
– sam organizuje swoją pracę i wyznacza swoje zadania: jest zatrudniony na stanowisku
głównego specjalisty, ma zakres obowiązków, wykonuje zadania z zakresu obowiązków
i praktycznie sam jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, organizuje sobie pracę w zakresie
posiadanych kompetencji i organizuje sobie tę pracę sam (przełożona). Niepełnosprawność
nie przeszkadza mu w zasadzie, choć czasami jest źródłem problemów z koncentracją na
konferencjach i spotkaniach grupowych. Jego stan wymaga też większego wysiłku, by
„wszystko usłyszeć”. Jego współpracownicy zostali uprzedzeni o konieczności głośnego
i wyraźnego mówienia, gdy się z nim komunikują. Przełożeni Pana Witka proszą go również o podsumowanie spotkań czy wydanych poleceń, aby mieć pewność, że wszystko
usłyszał i zrozumiał. Kwestie niepełnosprawności i ograniczeń są pracownikom komunikowane w sposób delikatny i z poczuciem humoru: Czasami żartowałam sobie tutaj, że
wprowadzimy tak jak na jachcie, że jest komenda wydawana, a osoba do której jest komenda, powtarza (przełożona).
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Pan Witek ma taki sam dostęp do szkoleń czy awansów jak inni pracownicy, sam
także prowadzi szkolenia: Więcej to oczywiście my szkolimy, ale też się jeździ na szkolenia
to w zależności od sytuacji to jest jedno i drugie. Ponieważ my po prostu jako no jednostka
centralna (…) my po prostu prowadzimy szkolenia dla jednostek wojewódzkich. Pracuje
w pełnym wymiarze, na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jego zdaniem zaletą pracy
w Laboratorium jest brak umów śmieciowych oraz wypłacanie godziwej pensji na czas. Za
największe atuty swojego miejsca pracy uważa stałość i pewność zatrudnienia oraz dobre
traktowanie pracowników. Docenia też wsparcie kierownictwa PRIORIN w uzyskaniu dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny.
Poza sporadycznymi trudnościami komunikacyjnymi, przełożeni czy współpracownicy nie widzą problemów we współpracy z panem Witkiem. Dla koleżanki, która w grudniu 2011 roku dołączyła do zespołu, dużym zaskoczeniem była informacja, że posiada on
orzeczenie o niepełnosprawności. O niepełnosprawnych myślała dotąd w sposób stereotypowy, zaliczając do ich grona głównie niewidomych i osoby poruszające się na wózku.
Niedosłuch pana Witka nie stanowi dla niej i reszty zespołu większego problemu. Jak żartobliwie opowiada: Czasem tylko jest problem, kiedy chce się coś szepnąć na ucho, tylko do
jego wiadomości. Nie możemy mieć sekretów (śmiech).
Pracownicy PIORIN nie dostrzegają żadnych cech odróżniających osoby niepełnosprawne od innych członków zespołu. W realizowanych wywiadach często powtarzano,
że wszystko zależy od cech osobowości, a nie stanu zdrowia.

Podsumowanie
Osoby niepełnosprawne uważane są przez kierownictwo PRIORIN za bardzo dobrych
pracowników. W trakcie wywiadów wielokrotnie podkreślano, że jest to efektem właściwego doboru ludzi i przydzielania zadań. Jeśli na początku właściwie dobierze się pracownika do obowiązków, dalsza współpraca przebiega bez zarzutów. W PIORIN praktykowane
jest podpisywanie z nowym pracownikiem pierwszej umowy na czas określony (3 lub 12
miesięcy), dzięki czemu można sprawdzić, czy sprawdza się w praktyce, pasuje do organizacji i umie współpracować z zespołem.
Zatrudnione w PIORIN osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności nie wykorzystują
swojego statusu: Mnie osobiście zaskoczyło, że te osoby, mimo że są chore (…), a przynajmniej jedna ta tutaj [w centrali] nasza dziewczyna, że czasem ciężko jest jej wstać z łóżka,
że non stop nie przynoszą nam zwolnień lekarskich, a wręcz przeciwnie – starają się (…) nie
wykorzystywać tego (pracownik działu kadr). Wydaje się, że jest to efektem podejścia do
pracownika w PIORIN. Jeśli pracownik czuje, że w trudnych chwilach może liczyć na zrozumienie, stara się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i dbać nie tylko o dobro własne,
ale także o dobro całego zespołu i instytucji, w której pracuje. Duże znaczenie ma także
rodzinna atmosfera i indywidualny sposób traktowania, łatwiejsze z pewnością do osiągnięcia w mniejszych organizacjach.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasion, a zwłaszcza działające w jej strukturach Laboratorium wyróżniają się na tle innych instytucji publicznych znacznym udziałem pracowników niepełnosprawnych w ogółem zatrudnionych. Większość pracowników
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nabyła jednak orzeczenie o niepełnosprawności już w okresie zatrudnienia. Specyfika tej
instytucji, jej niewielkie rozmiary i niski poziom rotacji uniemożliwiają uruchomienie kolejnych rekrutacji i uwzględnianie w tych procesach osób niepełnosprawnych. Generalnie
jednak w instytucjach publicznych kluczowe wydaje się kreowanie polityki wymierzonej
nie tylko w utrzymanie miejsc pracy osób, które z wiekiem lub w wyniku chorób uzyskały
orzeczenie o niepełnosprawności, ale także w przełamywanie barier i oporów mentalnych
w zatrudnianiu niepełnosprawnych na nowo tworzonych stanowiskach.
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Rozdział II
Joanna Kotzian, Magdalena Pancewicz
i zespół konsultantów z HRK S.A.

Praktyki zagraniczne
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Regulacje PRawne – Dania
Celem duńskiego modelu polityki wobec niepełnosprawności jest stworzenie społeczeństwa,
w którym osoby niepełnosprawne mogłyby na tych samych zasadach, jak inni obywatele uczestniczyć w życiu publicznym. Polityka ta jest inspirowana przez Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych uchwaloną przez ONZ w 1993 roku. W jej świetle, osoby niepełnosprawne powinny
uczestniczyć we wszystkich dziedzinach życia społecznego, być obsługiwane przez te same instytucje, angażować się w działalność społeczną i aktywnie kreować swoje otoczenie270.
Zgodnie z koncepcją integracji w każdym obszarze życia publicznego w Danii ustawodawstwo
dotyczące niepełnosprawnych opiera się głównie na prawach obywatelskich i antydyskryminacyjnych271, w tym na prawie międzynarodowym272. W ustawodawstwie brak również bezpośredniej definicji osoby niepełnosprawnej. Sposób opisu osoby niepełnosprawnej nawiązuje do ograniczeń funkcjonalnych, jest traktowany fakultatywnie, doraźnie i nie ma charakteru normatywnego. Osobę uważa
się za niepełnosprawną, jeżeli ma ona stałe ograniczenia funkcjonalne, wynikające z uwarunkowań
psychofizycznych lub środowiskowych, które istotnie przeszkadzają pełnić rolę społeczną. Ograniczenie funkcjonalne jest znaczne, gdy wykonywanie roli społecznej jest ograniczone do takiego stopnia,
że osoba taka nie jest w stanie wykonywać jej samodzielnie. Ograniczenia funkcjonalne nie mogą być
uważane za trwałe, jeżeli istnieje możliwość rehabilitacji, leczenia lub opieki w pewnym okresie273.
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może otrzymać środki na:
• wyrównanie wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością (do 50% najniższego wynagrodzenia),
• adaptację stanowiska i miejsca pracy,
• wynagrodzenie osobistego asystenta zawodowego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w miejscu pracy.
Polityka wyrównywania szans jest zdecentralizowana – rolą rządu jest stworzenie warunków
do działania dla samorządów lokalnych i regionalnych.

270
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272
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Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, dz. cyt., s. 242.
Np. Ustawa o równości rasowej i zakazie nierównego traktowania w miejscu pracy – Lov om om forbud mod
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (1996).
Np. Dyrektywa Unii Europejskiej o równości rasowej i zakazie nierównego traktowania na rynku pracy (2004)
[za:] Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, dz. cyt.
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1. It is what we are created for274
Allehånde Køkken

Państwo

Dania

Sektor

prywatny

Kapitał

duński

Branża

restauracyjna

Zatrudnienie ogółem

28 pracowników277

Pracownicy niepełnosprawni

18
(72% pracowników)

Strona internetowa

www.allehaande.dk

Charakterystyka instytucji
Allehånde Køkken, czyli po duńsku „kuchnia Allspice” lub „potrawy z zielem angielskim” to firma, która – jak mówią o niej właściciele – prowadzi społeczną działalność gospodarczą. W filozofię firmy wpisane jest ciągłe otwieranie nowych możliwości, co symbolizuje roślina w logo firmy – korzennik lekarski, stosowany jako uniwersalna przyprawa do
każdej potrawy.
Allehånde prowadzi restaurację i kawiarnię, dostarcza catering na spotkania i konferencje oraz do korporacji i przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Firma mieści się
w Kopenhadze i działa głównie na jej terenie.
Społeczna działalność gospodarcza firmy polega na włączaniu do społeczeństwa
osób niesłyszących i umożliwianiu im wyjścia z roli klienta państwa. Allehånde działa na
otwartym rynku pracy. Celem założycieli firmy było m.in. udowodnienie, że zatrudnianie
osób niepełnosprawnych nie musi wiązać się z rynkiem pracy chronionej, że działając społecznie, można być rentownym przedsiębiorstwem.
274
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Do tego zostaliśmy stworzeni – Wypowiedź jednego z pracowników (Marketing and Communication Manager).
Zatrudnienie ogółem w firmie wynosi 28 osób – 15 z nich jest pracownikami stałymi, pozostali swoje obowiązki wykonują na podstawie elastycznych form zatrudnienia, czy pracy czasowej, umów stażowych. Wśród
15 osób stanowiących personel stały, 6 jest niepełnosprawnych. W firmie pracuje jeszcze 12 osób niepełnosprawnych na różnych formach kontraktu o pracę.
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Rekomendacja
Allehånde jest niewielką firmą, ale ze względu na swoją działalność na rzecz niepełnosprawnych bardzo znaną i cieszącą się uznaniem w Europie. Prowadząc działalność
komercyjną, firma zatrudnia młode, niepełnosprawne osoby, kształcąc je równocześnie
do wykonywania zawodu. Allehånde współpracuje z Dansk Handicap Forbund 276, Danske
Døves Landsforbund277 oraz Foreningen Danske DøvBlinde278 (FDDB).
Ponadto część zysków firma przeznacza na działalność charytatywną, taką jak dotowanie stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Jedną z nich
jest StreetSigners279, duńska pozarządowa organizacja walczącej z wykluczeniem osób niesłyszących, poprzez popularyzację języka migowego.
Jeden z założycieli firmy, w uznaniu za prowadzoną działalność, został nominowany
do Nagrody CSR w 2012 roku – CSR People Prize 2012 przez Virksomhedsforum for Socialt
Ansvar280.
Jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie zatrudniania niepełnosprawnych
Allehånde zostało wskazane przez Center for Aktiv Beskæftigelses – Indsats281 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) – organizację rządową działającą na rzecz aktywizacji zawodowej
oraz budowania współpracy między państwem a firmami prywatnymi. Firma została również opisana przez Social Innovation Europe (SIE) – organizację zajmującą się promowaniem innowacyjnych działań odpowiedzialnych społecznie.
Allehånde otrzymało bardzo wiele wyróżnień, z których trzy najważniejsze to Specjalna Nagroda „Netværksprisen” przyznana przez National Network of Danish Businesses
(2010), „DH Jubilæumspris” nagroda jubileuszowa The Danish Handicap Societies (2010)
oraz Danish Social Economical Business of The Year Award „FDB´s Årspris” (2011).

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Ideą przyświecającą założycielom przedsiębiorstwa było stworzenie odpowiedzialnej społecznie firmy, działającej na rzecz niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej,
a jednocześnie konkurującej z innymi firmami na otwartym rynku pracy, dlatego też od
początku istnienia firmy byli w niej zatrudniani niepełnosprawni.
W Allehånde Køkken pracują głównie osoby niesłyszące lub z problemami ze słuchem. Obejmują one stanowiska takie jak szef kuchni, kucharz, pomocnik kucharza czy
276
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278

279
280

281

The Danish Association for the Disabled, Duński Związek Osób Niepełnosprawnych, zrzeszający głównie osoby
z niepełnosprawnością fizyczną, http://danskhandicapforbund.dk/fakta/om/english/ (dostęp: 29.11.2012).
The Danish Deaf Society, Duński Związek Niesłyszących, działający na rzecz integracji społecznej osób niesłyszących – również z rynkiem pracy. http://www.deaf.dk/node/1554 (dostęp: 29.11.2012).
The Danish DeafBlind – stowarzyszenie działające na rzecz osób z podwójną niepełnosprawnością – niesłyszące i niewidzące. http://www.fddb.dk/english (dostęp: 29.11.2012).
http://www.streetsigners.com/about/ (dostęp: 29.11.2012).
Business Forum for Social Responsibility (VFSA), Forum Przedsiebiorców Odpowiedzialnych Społecznie, zrzeszających 14 członków zarządu dużych firm, działających na rzecz popularyzacji społecznej odpowiedzialności firm. http://vfsa.dk/virksomhedsforum/who+is+vfsa-c7- (dostęp: 29.11.2012).
Danish National Centre for Employment Initiatives http://www.cabiweb.dk/om+cabi/what+is+cabi-c7-+%28english%29 (dostęp: 29.11.2012).
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stażysta w kuchni. Pracując z młodymi [niepełnosprawnymi] ludźmi przy różnych projektach
zacząłem się zastanawiać: co by było, gdybyśmy zatrudnili te osoby w normalnej firmie, płacąc normalną pensję, traktując siebie nawzajem normalnie? Zamiast automatycznie przyznawać niepełnosprawnym zasiłek. Wiesz, patrząc na siebie jak ludzie, bez etykietek (Marketing
and Communication Manager).
Mimo, że firma z sukcesem zatrudnia osoby niepełnosprawne, czasami pojawiają się
trudności. – Jeśli o to chodzi [trudności] to praca w środowisku słyszących. Mimo że wszyscy
znamy język migowy, w różnym stopniu. Myślę, że największą barierą jest brak wiary w tych
ludzi i nasz system społeczny, który czasem działa bardzo wolno lub biurokratycznie (Marketing and Communication Manager).

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W Allehånde Køkken nie ma oddzielnego procesu rekrutacji i wdrożenia osoby niepełnosprawnej do pracy, w firmie ważna jest komunikacja i współpraca obu stron:
Badacz: Jak przygotowujecie Państwo pełnosprawnych pracowników do współpracy
z osobą niepełnosprawną?
Marketing and Communication Manager: A może, jak przygotowujemy osobę niepełnosprawną na to, że będzie mieć w zespole osobę pełnosprawną? Rozmawiamy i mierzymy się
ze wszystkimi problemami – kulturowymi czy zrozumienia siebie nawzajem.
Kluczem do sukcesu we wdrożeniu pracownika jest właśnie komunikacja. To z nią
niektórzy pracownicy mają jeszcze problemy – trudno porozumieć się czasem słyszącym
z niesłyszącymi, zwłaszcza pod presją czasu, a tak właśnie pracuje się często w kuchni. Dlatego obecnie większość pracowników zna język migowy. Firma prowadzi dla nich szkolenia z tego zakresu – instruktorami podczas szkoleń są osoby niesłyszące.
Na etapie wdrożenia czasami pojawiają się problemy związane z tym, że firma, działając na otwartym rynku pracy, nie stosuje taryfy ulgowej dla młodych pracowników niepełnosprawnych. Muszą oni zatem nauczyć się często nowej dla siebie roli społecznej – osoby
zaradnej życiowo i odpowiedzialnej. Niekiedy pomaga w tym osobisty trener pracy.
Prowadzenie działalności na otwartym rynku wiąże się z większym ryzykiem, ale ma
także swoje dobre strony: Ponieważ jesteśmy firmą prywatną, nie jesteśmy związani starymi
schematami i możemy rozwiązywać problemy tak, jak robi się to w każdej nowoczesnej firmie
(Marketing and Communication Manager).

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Pomoc pracownikom niepełnosprawnym we wdrożeniu do pracy bywa niekiedy bardzo istotna – dla części z nich jest to pierwsza praca. Firma staje zatem przed wyzwaniem,
zatrudniając nowego pracownika: Zasadniczo ludzie to ludzie. Pojawiają się wyzwania kulturowe i czasami w pracy z ludźmi, którzy nigdy nie byli w normalnej pracy (przełożony).
W Allehånde raczej nie pojawiają się natomiast problemy związane z zarządzaniem
osobami niepełnosprawnymi czy niepełnosprawnością, jako taką (wynikające z cechy,
jaką jest niepełnosprawność). Większość menedżerów już miała wcześniej doświadczenia
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w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Te doświadczenia pozwalają im łatwiej rozwiązywać ewentualne problemy, są też źródłem satysfakcji z pracy: Wiele lat pracowałem w świecie niepełnosprawnych i znam zasady. Ale stworzyliśmy tutaj naszą własną kulturę, w której
traktujemy ludzi jak ludzi (przełożony). Pracownicy cenią firmę za normalność jaka w niej
panuje. Na początku swojej działalności firma organizowała dla pracowników szkolenia na
temat różnic, w tym kulturowych, między osobami pełno- i niepełnosprawnymi. Teraz już
nie ma takiej potrzeby.
Zdaniem przełożonych, zarządzanie zróżnicowanym zespołem, w którym proporcje
pomiędzy pełno- i niepełnosprawnymi pracownikami są wyrównane, ma swoją specyfikę.
Ci ludzie muszą się nauczyć ze sobą pracować, a to wymaga czasu na wzajemne poznanie
się i zgranie. Pracownicy pełno- i niepełnosprawni traktowani są tak samo – ale różnice
między nimi są tematem dyskusji w firmie. Żadna z grup nie jest dyskryminowana czy
specjalnie traktowana, ale to nie znaczy, że różnic nie ma. W naszej firmie są dwie grupy –
słyszący i niesłyszący, są sobie przedstawiani. Na początku mieliśmy spotkanie, jak wszystko
robić, jak siebie nawzajem traktować i tak dalej. Teraz mamy kulturę firmową, gdzie to jest
naturalne i gdzie pracownicy – zarówno słyszący jak i niesłyszący – wyjaśniają sobie wszystkie
wątpliwości na bieżąco. Normalnie. (przełożony). Jak w każdym zespole, tak wśród pracowników Allehånde zdarzają się trudne momenty – zawsze będą frustracje, kiedy różni ludzie
są razem. Zwykle zależy to od kultury człowieka, a nie jego pełno- lub niepełnosprawności
(przełożony).
Równe traktowanie w Allehånde dotyczy wszystkich procesów w firmie. Zarówno
wyznaczania celów, jak i rozliczania z ich realizacji. Firma, działając na otwartym rynku,
musi realizować swoje cele, a pracownicy muszą wypełniać swoje zadania. Wszyscy są
rozliczani z wyników i sposobu ich realizacji według tych samych kryteriów. Pracujemy
według celów dla firmy, w kuchni wszyscy jesteśmy równi (niesłyszący pracownik).

Indywidualny przypadek pracownika: Peter, niesłyszący
pracownik przygotowujący się do objęcia stanowiska kucharza
Peter zaczął pracę w Allehånde w maju 2012 roku. Wysłał do firmy swoje CV w odpowiedzi na ofertę dotyczącą pracy na stanowisku praktykanta – ucznia na kucharza. Został
zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której złożono mu propozycję zatrudnienia. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności, nie potrzebował żadnej formy dostosowania stanowiska ani elastycznego czasu pracy. Pracuje jak pełnosprawni koledzy.
Wdrożenie Petera przebiegało tak, jak wdrożenie każdego innego pracownika. Zarówno on, jak i zespół zostali sobie przedstawieni, został oprowadzony po firmie i poinstruowany o swoich obowiązkach. Według Petera został przyjęty do zespołu normalnie
– kuchnia zatrudniała już niesłyszących pracowników, więc całkiem normalnie, tak myślę.
Nic wielkiego.
Peter wdrożył się do pracy dosyć szybko, choć początkowo pojawiały się trudności.
Zasadniczo radziłem sobie. Moje trudności były takie jak zwykle są w nowej pracy, nic wspólnego z moją niepełnosprawnością. W razie trudności czy problemów w pracy, związanych
z brakiem doświadczenia czy wiedzy, Peter może liczyć na wsparcie kolegów z zespołu.
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Według przełożonych Peter i inne osoby niepełnosprawne raczej nie różnią się od
pełnosprawnych pracowników, natomiast zróżnicowanie zespołu pozytywnie wpływa na
atmosferę pracy. Osoby zatrudnione w Allehånde czują się pod wieloma względami wyjątkowe.

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
Praca stażystów w Allehånde jest finansowana przez duńskie Ministerstwo Spraw
Społecznych. Państwo pokrywa też koszty zatrudnienia osobistego trenera pracy, który
pomaga stażystom na etapie wdrożenia. Firma dostrzega natomiast potrzebę zatrudnienia na stałe profesjonalnego tłumacza języka migowego. Wprawdzie obecnie już wszyscy
pracownicy znają ten język, ale w różnym stopniu, co czasami utrudnia komunikację. W tej
chwili profesjonalny tłumacz jest proszony o pomoc okazjonalnie. Allehånde organizuje
również na własną rękę kursy języka migowego dla pracowników, prowadzone przez osoby niesłyszące.
Zdaniem przedstawicieli firmy, bardzo ważne jest, by instytucje publiczne i prywatne
firmy bliżej ze sobą współpracowały. Tylko wtedy możliwa będzie efektywna dystrybucja
środków, tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa i odnoszenie sukcesów przez programy integracji i aktywizacji. Współpraca z prywatnymi przedsiębiorstwami jest według
Allehånde tak ważna, ponieważ instytucje państwowe znacznie wolniej adaptują się do
zmian, czy wprowadzają innowacje.

Wizerunek pracodawcy
Allehånde Køkken deklaruje zatrudnianie osób niepełnosprawnych m.in. na swojej
stronie internetowej. Są tutaj informacje na temat działalności firmy, prowadzonych programów, zdobytych nagród, a nawet filmy z udziałem pracowników.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie odbywa się w firmie z przyczyn komercyjnych – a raczej ideologicznych. Według właścicieli firmy, dla osób niepełnosprawnych
i społeczeństwa bardzo ważna jest integracja niepełnosprawnych z rynkiem pracy.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych dobrze działa na zespół i pracowników firmy,
buduje poczucie dumy z organizacji, poczucie, że robimy więcej (Marketing and Communication Manager). Z czasem okazało się, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest
też sposobem na zdobycie uznania czy przyciągnięcie klientów, pozwala zainteresować,
wyróżnia firmę i ułatwia nawiązanie relacji. Jeśli sprzedajesz produkt pierwszy raz, to bardzo
ważna jest dodatkowa informacja (Marketing and Communication Manager). Firma oddziela jednak działania sprzedażowe od informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nie jest to chwyt marketingowy). Zawsze najpierw sprzedajemy produkt. Sprzedajemy
produkty dobrej jakości, w rozsądnej cenie. I potem komunikujemy działalność społeczną.
I wtedy opowiadamy o naszej historii klientom (przełożony).
Obecnie zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest elementem kultury organizacyjnej
firmy: To jest coś, co trzeba robić! Zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i szacunku dla
siebie nawzajem. To podstawowa troska (Marketing and Communication Manager).
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Wizerunek dobrego pracodawcy przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie pracowników i liczbę kandydatów – Mamy bardzo dobrą markę [pracodawcy] i zatrudnienie
nie jest dla nas problemem. Cały czas kontaktują się z nami osoby, które chciałyby u nas pracować (Marketing and Communication Manager).

Podsumowanie
Allehånde Køkken z aktywizowania zawodowego niepełnosprawnych uczyniło swoją
misję. Jednocześnie jednak firma nie bała się podjąć działania na otwartym rynku w konkurencji z innymi podmiotami oferującymi podobne produkty i usługi. Swoje podejście
nazywa społeczną działalnością gospodarczą. W potocznym rozumieniu działalność społeczna jest przeciwieństwem działalności, której celem jest generowanie zysku. Allehånde
Køkken dowodzi, że można pogodzić jedno z drugim, że działania na rzecz społecznej
i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych mogą wspierać realizację celów biznesowych organizacji.
Firma zatrudnia głównie młodych niepełnosprawnych pracowników, których sama
przyucza do zawodu. Z pomocą trenera pracy, którego zatrudnienie finansuje państwo,
pomaga im nabyć nie tylko kompetencje zawodowe, ale i społeczne – uczy ich zaradności życiowej i odpowiedzialności, pomaga wejść na rynek pracy. W tym sensie działa jak
instytucja publiczna lub organizacja pożytku publicznego, choć jej celem – co jest mocno
podkreślane przez przedstawicieli firmy – jest generowanie zysków. Funkcjonowanie jako
firma umożliwia Allehånde szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu organizacji i podejmowanie niezależnych decyzji.
Dzięki zatrudnianiu niepełnosprawnych Allehånde nie ma problemów z rekrutacją
na oferowane stanowiska, ma lojalnych i oddanych pracowników, dobrą opinie jako pracodawca na rynku pracy oraz cieszy się uznaniem jako firma społecznie odpowiedzialna,
co przekłada się także na jej wyniki finansowe. W rozwiniętych społeczeństwach obywatele chętniej korzystają z usług i produktów firm, które działają na rzecz społeczności lokalnych, czy prowadzą inne działania w obszarze CSR. Jednocześnie firma nie wykorzystuje
zatrudniania niepełnosprawnych jako narzędzia sprzedażowego. Jej atutem rynkowym
jest przede wszystkim dobry produkt w przystępnej cenie. Klienci, którzy pierwszy raz
mają kontakt z firmą, zwracają uwagę przede wszystkim na niego, dopiero w dalszej kolejności na to, że firma jest odpowiedzialna społecznie. Ta druga informacja ma wpływ na
ich lojalność jako konsumentów.
Mimo różnic między pełno- i niepełnosprawnymi pracownikami, firmie udało się
zbudować zgrany zespół i otwartą kulturę organizacyjną. Pomocne tu były zwłaszcza
wcześniejsze doświadczenia kierownictwa w pracy z osobami niepełnosprawnymi i przykładanie dużej wagi do komunikacji, np. poprzez prowadzenie w firmie szkoleń z języka
migowego. Dzięki temu pracownicy lepiej się ze sobą komunikują i współpracują.
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Regulacje PRawne – niemcy
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest w Niemczech przedmiotem regulacji
prawnych od 1953 roku. Zgodnie z niemieckim prawem„niepełnosprawność występuje, jeżeli funkcje fizyczne, umysłowe lub psychiczne naruszenie organizmu odbiegają znacznie od stanu typowego dla danego wieku i utrzymują się przez co najmniej sześć miesięcy. Skutkiem tego jest ograniczenie udziału w życiu społecznym i zawodowym. Zagrożenie niepełnosprawnością występuje, jeżeli
można spodziewać się takiego ograniczenia”282.
Regulacje dotyczące osób niepełnosprawnych na rynku pracy zawarte są w:
• Kodeksie Społecznym283, poszerzonym w 2001 roku o Ustawę o osobach niepełnosprawnych
(1974) i Ustawę o walce z bezrobociem osób niepełnosprawnych. Dziewiąta księga tegoż kodeksu zawiera odrębną Ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
w tym również zawodowym,
• Ustawie o wspieraniu edukacji i zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności284,
• Ustawie o równym traktowaniu osób niepełnosprawnych285,
• Ustawie o przeciwdziałaniu bezrobociu osób poważnie niepełnosprawnych286,
• Rozporządzeniu w sprawie realizacji ustawy o osobach niepełnosprawnych287,
• Federalnej ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych288.
Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych oparta jest na systemie kwotowym. Wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym i prywatnym wynosi 5% dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników.
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc Specjalistycznych
Służb Integracyjnych (IFD) w zakresie dostępu do informacji, doradztwa czy pomocy w składaniu
wniosków. Pomocą służy również Urząd Integracyjny, którego jednym z zadań jest wspieranie finansowe pracodawców. Ogniwem łączącym pracodawców i Urząd Integracyjny są Zakładowe Zespoły
Integracyjne (w ich skład wchodzą: osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, członkowie
rady zakładowej, pełnomocnik pracodawcy).
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc urzędów pracy
i urzędu integracji w zakresie:
• dofinansowania wynagrodzenia pracownika w okresie kształcenia zawodowego,
• finansowania premii i dodatków do opłat za wykształcenie zawodowe młodzieży i osób
młodocianych (z niepełnosprawnością),
• dofinansowania zatrudnienia na okres próbny,
• dofinansowania lub pożyczki na pokrycie kosztów inwestycyjnych i kosztów przyuczenia
do korzystania z technicznych środków pracy.
• dodatku integracyjnego – dofinansowanie kosztów wynagrodzenia (także przy tworzeniu
nowego miejsca pracy),
• dodatku do wynagrodzenia w przypadku zatrudniania na umowę zastępstwo,
• 100% zwrot kosztów przystosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej
lub ucznia,
• dofinansowania lub pożyczka na cel przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osób
z niepełnosprawnością (wyposażenie, sprzęt zapasowy, jego konserwacja i szkolenie).

282

283
284
285
286
287
288

Social Code. Book IX – Rehabilitation and Participation of Disabled Persons, Bundesgesetzblatt, Part I, 2001.06.22,
No. 27, pp. 1044-1139, par. 2.
Sozialgesetzbuch (Social Code) – głównie księgi: II, III, V, VI, VII, i IX.
Law on encouraging the Educationand employment of severly disabled person.
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen.
Law on the prevention of unemployment of severly disabled persons (SchwbBAG).
Fifth Ordinance on the Implementation of the Severly Disabled Persons Act Bundesgesetzblatt 1994.
Federal Act for the Rehabilitation of Disabled Persons.
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2. JEDEN FORD: JEDEN ZESPÓŁ – JEDEN PLAN – JEDEN CEL
Ford-Werke GmbH

Państwo

Niemcy

Sektor

prywatny

Branża

motoryzacyjna

Kapitał

międzynarodowy

Zatrudnienie ogółem

22 101291

Pracownicy niepełnosprawni

1768
(8% pracowników)

Strona internetowa

www.ford.de

Charakterystyka instytucji
Ford-Werke GmbH jest niemieckim oddziałem amerykańskiego koncernu Ford Motor
Company założonego w 1903 roku. Pierwsze aktywności firmy w Niemczech rozpoczęły
się w 1912 roku – natomiast w 1924 roku założone zostało pierwsze Biuro firmy w Berlinie.
Firma Ford zajmuje się produkcją i sprzedażą samochodów – niemiecki oddział firmy
odpowiedzialny jest głównie za produkcję podwozia, karoserii i elektryki oraz dwóch modeli – Mondeo i Focus. Zakłady Forda mieszczą się w Kolonii. W Niemczech znajduje się
również dyrekcja firmy na Europę. Ford jest firmą globalną – działa na wielu rynkach na
kilku kontynentach. Mimo to jego oddziały są mocno związane z kwaterą główną firmy.
Każdy z oddziałów nie tylko realizuje globalne cele, ale również posiada tę samą politykę
HR, dostosowywaną do lokalnych aktów prawnych.

Rekomendacja
Ford Europe został rekomendowany do badania przez brytyjską firmę Learning Difference zajmującą się szkoleniami z zakresu polityki różnorodności oraz doradzającą w tym
zakresie instytucjom rządowym w Wielkiej Brytanii oraz instytucjom unijnym290. Praktyki
Forda związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych są znane w całej Europie, natomiast Diversity Manager for Europe (Menedżer ds. Różnorodności na Europę) rezyduje
w Niemczech – stąd do badania wskazany został właśnie niemiecki oddział firmy.
Ford zdobył wiele nagród i wyróżnień za swoją politykę zarządzania zasobami ludzkimi i politykę różnorodności. Firma zajmowała wysokie miejsca w rankingach pracodaw289
290

Stan na czerwiec 2012.
http://www.learning-difference.org.uk/id6.html (dostęp: 20.11.2012).
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ców stosujących równe zasady w zatrudnianiu kobiet, mniejszości i niepełnosprawnych.
Jako pierwszy w Europie, Ford wprowadził do swojej struktury stanowisko Disability
Managera (2003). Jako pierwsza firma w Europie uzyskał w 2006 roku certyfikat potwierdzający spełnianie standardów International Disability Management Standards Council‘s
IDMSC291.
Ford promuje politykę różnorodności i zrównoważonego rozwoju we wszystkich
swoich oddziałach.
Ford-Werke GmbH poza działaniami na rzecz różnorodności w zespołach pracowników
prowadzi również program wolontariatu pracowniczego, w który angażuje się około 800
osób rocznie. Wolontariat jest jednym ze sposobów realizacji wartości firmy Ford – zaangażowania na rzecz społeczności lokalnych. Niektóre z działań podejmowanych przez pracowników w ramach wolontariatu kierowane są również do osób niepełnosprawnych292. Od
2000 roku Ford pozwala pracownikom angażować się w akcje charytatywne. Udział jest oczywiście dobrowolny, tak jak projekt, w którym osoba ma brać udział. Osoby, które się zaangażują
są zwalniane z 16 godzin pracy lub dwóch dni. Pracownicy angażują się w projekty dotyczące:
ochrony środowiska, zdrowia i społeczeństwa, sportu, edukacji i nauki, sztuki i kultury, pomocy
niepełnosprawnym i pomocy w nagłych sytuacjach (Diversity Manager).
Ford-Werke GmbH nie prowadzi obecnie aktywnej rekrutacji, co związane jest
z kryzysem w branży. Skupia się natomiast na zarządzaniu niepełnosprawnością – wielu długoletnich pracowników firmy wraz z wiekiem traci sprawność lub nabywa niepełnosprawność. Część osób staje się niepełnosprawna w wyniku wypadku czy choroby.
W takich sytuacjach firma przekwalifikowuje pracownika, dostosowuje lub zmienia jego
stanowisko pracy i zakres obowiązków. Z uwagi na zmiany demograficzne, starzenie się
społeczeństw, warto uwzględnić ten rodzaj zarządzania niepełnosprawnością, zwłaszcza,
że w firmie Ford-Werke aż 8% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Geneza i początki zarządzania niepełnosprawnością
W Ford-Werke niepełnosprawność nigdy nie stanowiła przeszkody w zatrudnieniu,
natomiast firma koncentruje się raczej na zarządzaniu niepełnosprawnością wcześniej zatrudnionych przez nią osób. W 2003 roku wprowadzono stanowisko Menedżera ds. Niepełnosprawności, wtedy też polityka zarządzania niepełnosprawnością w Fordzie stała się
bardziej systemowa i aktywna. Potrzeba włączenia tematu niepełnosprawności pracowników w politykę firmy wynikała z kilku przyczyn, m.in. ze zmian demograficznych (m.in. starzenia się społeczeństwa), małych zasobów potencjalnych pracowników na rynku pracy,
chorób cywilizacyjnych (np. wzrostu liczby chorób psychicznych czy przewlekłych). Miało
to także związek z procesami globalizacji i sytuacją ekonomiczną – wkraczaniem firmy
291
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Międzynarodowa organizacja zrzeszająca przedstawicieli rządów, przedsiębiorstw i pracowników, działająca
w ponad 15 krajach świata. Organizacja ta ustala standardy zatrudniania i jest pośrednikiem i działaczem
na rzecz zarządzania niepełnosprawnością, opartego na konsensusie wszystkich interesantów. http://www.
idmsc.org/pages/index.html (dostęp: 29.11.12).
http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2011-12/people-communities-investing#eu
(dostęp: 29.11.12).
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na nowe rynki, potrzebą zwiększenia konkurencyjności i wydajności firmy. Ford nie mógł
sobie np. pozwolić na utratę wyszkolonych pracowników, którzy z powodu chorób czy
wypadku nabyli niepełnosprawność. Musiał też zapewnić sobie dostęp do potencjalnych
pracowników także na rynkach, gdzie podaż zasobów ludzkich nie była wysoka.
Działania Ford-Werke w zakresie niepełnosprawności opierają się na wielu dokumentach prawa państwowego i międzynarodowego oraz na wewnętrznych regulacjach firmy
(zob. tabela 1). Działania podejmowane w celu reintegracji niepełnosprawnego pracownika opierają się z kolei głównie na IX Księdze Niemieckiego Kodeksu Społecznego, zawierającej dodatkowe zapisy dotyczące rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych, w tym
rehabilitacji w miejscu pracy.
Tabela 1. Dokumenty regulujące politykę niepełnosprawności w Ford-Werke GmbH
Regulacje wewnętrzne firmy
• Dignity at Work policy295
• Dyrektywa B-110: Directive
B-110: Anti-Harassment –
Zero Tolerance296
• Integration agreement
for severely disabled
employees297
Listy do pracowników na temat
polityki firmy:
• Policy Letter No. 3: Standards
of Corporate Conduct
• Policy Letter No. 6: Equal
Opportunity and Affirmative
Action
• Policy Letter No. 24: Code of
Human Rights, Basic Working
Conditions, and Corporate
Responsibility

Regulacje państwowe
• Kodeks społeczny298, poszerzony
o Ustawę o osobach
niepełnosprawnych i Ustawę
o walce z bezrobociem osób
niepełnosprawnych
• Ustawa o wspieraniu edukacji
i zatrudnienia osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności299
• Ustawa o równym traktowaniu
osób niepełnosprawnych300
• Ustawa o przeciwdziałaniu
bezrobociu osób poważnie
niepełnosprawnych301
• Rozporządzenie w sprawie
realizacji ustawy o osobach
niepełnosprawnych302
• Federalna ustawa o rehabilitacji
osób niepełnosprawnych303

Regulacje międzynarodowe
• International Bill of Human Rights
(The United Nations Universal
Declaration of Human Rights and
its two Covenants) 1948
• The UN Human Rights Council
Guiding Principles on Business
and Human Rights (2011)
• The Organisation for Economic
Co-operation and Development
(OECD) Guidelines for Multinational
Enterprises Revision 2011
• The Global Sullivan Principles
• The ILO Declaration on
Fundamental Principles and
Rights at Work
• ILO Tripartite Declaration on
Multinational Enterprises and
Social Policy

Zarządzanie niepełnosprawnością
W Ford-Werke za proces zarządzania niepełnosprawnością odpowiada wiele osób.
W obszarze strategii (procesów i metod) są to: menedżer ds. niepełnosprawności, przewodniczący rady pracowniczej, reprezentant zarządu, reprezentant osób niepełnosprawnych oraz reprezentant służby zdrowia. W przypadku konkretnego pracownika, zarzą293
294
295
296
297
298
299
300
301

Polityka Godności w Pracy – propagująca zachowanie fair play i współpracę w firmie.
Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa – Zero Tolerancji.
Umowa o integracji pracowników z wysokim stopniem niepełnosprawności.
Sozialgesetzbuch (Social Code) – głównie księgi: II, III, V, VI, VII, i IX.
Law on encouraging the Educationand employment of severly disabled person.
Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen.
Law on the prevention of unemployment of severly disabled persons (SchwbBAG).
Fifth Ordinance on the Implementation of the Severly Disabled Persons Act Bundesgesetzblatt 1994.
Federal Act for the Rehabilitation of Disabled Persons.
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dzaniem niepełnosprawnością zajmuje się zespół składający się ze zwierzchnika osoby,
przedstawiciela rady pracowniczej, reprezentanta niepełnosprawnych, reprezentanta
służby zdrowia, reprezentanta HR, reprezentanta zespołu zarządzania niepełnosprawnością w centrali i wreszcie samego niepełnosprawnego pracownika.
Firma podejmuje działania adaptacyjne w przypadku każdego pracownika, którego
absencja z powodów zdrowotnych wyniosła 30 dni w ciągu 12 miesięcy (może to być
absencja ciągła lub akumulowana). Po 30 dniach, pracodawca, zgodnie z niemieckim prawem (IX Księga Kodeksu Społecznego, §84), powinien podjąć działania na rzecz poprawy
sytuacji. Działania takie podejmowane są również w przypadku problemów zdrowotnych
pracownika, o których wie pracodawca. Celem działań jest utrzymanie zatrudnienia danej osoby, uniknięcie dalszej absencji, przezwyciężenie niezdolności do pracy i udzielenie
pracownikowi wsparcia psychicznego, materialnego i medycznego.
Program rehabilitacji zawodowej pracownika rozpoczyna się od badań prowadzonych przez lekarza zatrudnionego w firmie. Badanie to ma na celu określenie możliwości
pracownika, jego stanu zdrowia i koniecznych adaptacji. Następnie ewaluacji poddawane
jest środowisko pracy – identyfikowane są wymagania stanowiska i środowiska pracy, obszary, w których konieczne będzie przystosowanie stanowiska lub pracownika. Kolejnym
krokiem jest wprowadzanie koniecznych dostosowań – adaptacja stanowiska pracy, zmiana kwalifikacji pracownika, przesunięcie pracownika na inne stanowisko, przekwalifikowanie, wprowadzenie telepracy lub elastycznego czasu pracy etc.
W dalszej kolejności następuje stopniowa reintegracja pracownika ze środowiskiem
pracy oraz rehabilitacja zawodowa – częściowo finansowana z firmowego ubezpieczenia
zdrowotnego. Rehabilitacja obejmuje również weryfikację zastosowanych środków, a czasem ich wprowadzanie. Kolejnym krokiem jest rehabilitacja w miejscu pracy, a więc powrót do pracy na odpowiednio określonych wcześniej warunkach. W procesie rehabilitacji
pracownika firma współpracuje ze szpitalami, specjalistami służby zdrowia, instytucjami
rządowymi, placówkami rehabilitacyjnymi i innymi podmiotami. Proces wdrożenia zakończony jest ewaluacją i ankietą satysfakcji.
Celem programu jest zmiana paradygmatu myślenia o niepełnosprawności – przekształcenie osoby niepełnosprawnej z biernego klienta systemu ubezpieczeń społecznych w aktywnego, na wielu polach, członka społeczeństwa. Poza rehabilitacją w miejscu
pracy i rehabilitacją jednostki Ford-Werke prowadzi akcję komunikacyjną wewnątrz i na
zewnątrz firmy. W Fordzie prowadzone są szkolenia z zakresy polityki różnorodności i polityki wobec niepełnosprawności, zarówno dla pracowników jak i menedżerów. Ponadto,
pracownik może wziąć udział w szkoleniu on-line dotyczącym równego traktowania.

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
Ford-Werke korzysta z różnych form wsparcia instytucji publicznych w zakresie zarządzania niepełnosprawnością, na przykład ze świadczeń na rzecz przystosowania miejsca
pracy czy szkolenia.
W przypadku pracowników niepełnosprawnych firma jest niezwykle elastyczna –
mogą oni pracować na część etatu, w elastycznym czasie pracy lub wykonywać telepracę
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(zwykle część czasu pracy spędzają w firmie, a część obowiązków wykonują z domu). Adaptacja stanowiska pracy obejmuje również jego wyposażenie techniczne oraz adaptację
miejsca pracy – np. przystosowanie toalet. Jeżeli pracownik nie może wykonywać pracy
na poprzednio zajmowanym stanowisku, firma szuka dla niego innego zajęcia – w razie
potrzeby deleguje pracownika na specjalne kursy czy szkolenia.
Ford zatrudnia znaczną liczbę osób niepełnosprawnych, z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki dostosowaniom, jakie firma podejmuje, osoby te zatrudniane są na
bardzo wielu stanowiskach: Wszystkie stanowiska mogą być zaadaptowane dla indywidualnego przypadku niepełnosprawności. (…) Osoby niepełnosprawne są integrowane z normalnym środowiskiem pracy, tak jak należy. (Diversity Manager).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń
W Ford-Werke niepełnosprawność nie naznacza pracownika, ale jednocześnie jest
brana pod uwagę począwszy od przystosowania miejsca i stanowiska pracy. Wobec osoby niepełnosprawnej firma musi być elastyczna – zadania w pracy muszą uwzględniać
ograniczenia, które ma pracownik i wymagana jest dodatkowa elastyczność od każdego: menedżera, pracownika, organizacji (przełożony). Cele, zarówno w przypadku pracowników
niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych, muszą być wyznaczane w sposób realistyczny.
Po pewnym czasie wyznaczanie celów pracownikowi niepełnosprawnemu staje się łatwiejsze – zarówno przełożony, jak i koledzy oraz sam pracownik znają swoje wzajemne
możliwości i ograniczenia.
Ocena pracownika ma miejsce co roku i oparta jest na indywidualnych wynikach pracowników. Niepełnosprawność brana jest pod uwagę przy ocenie pracownika, np. oczekiwane tempo pracy może być nieco niższe w przypadku osób z niepełnosprawnością.
Indywidualne ograniczenia są jednak uwzględniane w przypadku każdego pracownika.
Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym nie różni się znacznie od zarządzania osobą pełnosprawną. Taka sytuacja możliwa jest jednak dopiero po uwzględnieniu
indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika oraz dostosowaniu jego stanowiska
pracy. Jak mówi jeden ze zwierzchników osoby niepełnosprawnej, praca z osobą niepełnosprawną to dobre doświadczenie, niepełnosprawni pracownicy są bardzo zaangażowani
i elastyczni. Ale organizacja też musi być przygotowana, by część rzeczy robić inaczej, żeby
spełniać określone potrzeby.

Indywidualny przypadek pracownika: Katrin, Specialist
European Employee Affairs, chora na tetraplegię
Katrin pracuje w Ford-Werke od 1995 roku. Już kiedy była pracownikiem firmy zdarzył się
jej wypadek – na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym została dotknięta
paraliżem czterokończynowym. Porusza się na wózku. Jej rehabilitacja społeczna i medyczna trwała 22 miesiące. Po tym okresie wróciła do pracy, gdzie zaoferowano jej odpowiednie
dla niej stanowisko w nowo utworzonym departamencie HR. Stanowisko to odpowiadało jej
kompetencjom – Katrin dobrze zna języki obce, co jest jej szczególnym atutem w pracy.
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Zanim Katrin wróciła do pracy, firma przystosowała miejsce pracy do jej potrzeb –
wyposażyła biuro w odpowiedni sprzęt techniczny (m.in. w specjalną klawiaturę). Na potrzeby Katrin przebudowano też toaletę.
Dostosowano także czas pracy do możliwości niepełnosprawnego pracownika. Katrin część pracy wykonuje z domu, a część obowiązków w biurze – wtedy korzysta z pomocy asystenta, który pomaga jej w czynnościach fizycznych, których ona nie może samodzielnie wykonywać.
Karin została przyjęta przez współpracowników bardzo ciepło, choć początkowo sytuacja była dla nich trudna: moi koledzy zachowywali się na początku bardzo niepewnie, nie
wiedzieli jak traktować niepełnosprawną osobę, ale szybko przystosowali się do nowej sytuacji. W jej departamencie obecnie pracują trzy osoby, dwie z nich są niepełnosprawne.
Zwierzchnik departamentu (osoba pełnosprawna) zarządza nim od 4 lat. Jego zdaniem
zatrudnianie osób niepełnosprawnych jest naturalne, zwłaszcza w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, a polityka firmy bardzo wspiera takie aktywności – jest wysoka akceptacja i pozytywnie nastawiona kultura organizacyjna do zatrudniania niepełnosprawnych.
Przy wyznaczaniu Katrin zadań przełożony bierze pod uwagę jej możliwości, podobnie jak bierze pod uwagę możliwości innych pracowników działu – zarówno pełno- jak
i niepełnosprawnych. – Mamy coroczny proces wyznaczania celów z indywidualną ewidencją wyników. Po 12 latach pracy w departamencie wiadome jest, jakie cele są możliwe do osiągnięcia dla mnie, osoby niepełnosprawnej, a jakie są nierealistyczne J (Katrin).
Katrin ma taki sam dostęp do szkoleń czy kształcenia zawodowego, jak jej pełnosprawni koledzy. Trudności pojawiają się natomiast w przypadku awansu pionowego czy
poziomego w strukturach firmy. Osoby niepełnosprawne mają poczucie, że ich możliwości
są takie same, ale awans niesie ze sobą określone trudności: pozostają pewne ograniczenia,
np. trudniej mi podróżować, a to zawęża mocno liczbę odpowiednich [dla mnie] stanowisk
w obrębie europejskiej kwatery firmy (Katrin).

Wizerunek pracodawcy
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpisuje się w politykę różnorodności, zrównoważonego rozwoju oraz w działania na rzecz społeczności lokalnej prowadzone przez
Forda. Odzwierciedla również otwartą kulturę organizacyjną firmy.
Ford na swojej stronie w zakładce poświęconej karierze informuje o tym, że szeroko
rozumiana różnorodność jest ważną wartością dla firmy. Postrzega ją jako spoiwo zespołów (FORD ONE), ale także jako sposób na realizację różnych celów.
Raz do roku Ford prowadzi badania satysfakcji pracowników (tzw. PULSE). Ich dobre
wyniki postrzegane są w firmie m.in. jako rezultat realizowanej polityki różnorodności:
Zachęcamy do różnorodności w zespołach i widzimy, że wpływa to pozytywnie na nasz wizerunek jako pracodawcy (przełożony).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przynosi firmie również korzyści biznesowe – chętniej współpracują z nią instytucje publiczne i firmy zaangażowane społecznie.
W trakcie badań podkreślano, że program zatrudniania osób niepełnosprawnych tworzy
sytuację, w której wszyscy są wygranymi (win-win) – pracownicy otrzymują wsparcie
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i poczucie stabilności zatrudnienia, a firma buduje dobry wizerunek wśród pracodawców
i kontrahentów, znajduje rozwiązania dla wielu problemów i poprawia swoje wyniki finansowe.

Podsumowanie
Ford-Werke GmbH stawia sobie następujące cele: chce być wspaniałym miejscem
pracy (Great place to work), mieć zdolny i efektywny zespół (Capable & Effective Workforce), być wydajną i efektywną organizacją (Efficient & Effective Organisations) oraz mieć
konkurencyjne koszty (Competitive Costs). Realizuje te cele poprzez program ONE Ford,
precyzyjnie określający politykę firmy we wszystkich aspektach, w tym także w aspekcie
zarządzania ludźmi. Bycie jednym zespołem (ONE TEAM) oznacza integrację pracowników
bez względu na ich płeć, pochodzenie czy poziom sprawności.
Wiele firm postrzega zatrudnianie niepełnosprawnych jako potencjalne źródło problemów, boją się o wskaźniki, efektywność, produkcję. W Fordzie budowanie zróżnicowanych zespołów wspiera cele biznesowe organizacji i umacnia jej wizerunek.
Ford posiada bardzo dobrze skodyfikowany i kompleksowo opracowany system
zarządzania niepełnosprawnością – na szczeblu lokalnym oraz globalnym. Większość
działań firmy dotyczy pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność w trakcie
zatrudnienia w Fordzie. Firma w takich sytuacjach nie zostawia ludzi samym sobie, dba o ich
integrację zawodową i społeczną, troszczy się o to, by ponownie odnaleźli się w zespole.
Integralną częścią systemu zarządzania niepełnosprawnością jest kompleksowe podejście
firmy do rehabilitacji pracownika, które angażuje wiele osób reprezentujących różne
piony i różne poziomy hierarchii organizacyjnej. Firma wykazuje się przy tym bardzo dużą
elastycznością wobec potrzeb pracownika – jest gotowa na daleko idące dostosowania
stanowiska pracy, do zmiany zakresu obowiązków czy przekwalifikowania pracownika.
W razie potrzeby umożliwia mu też pracę zdalną.
Polityka Forda jest świadectwem odpowiedzialności społecznej firmy, ale także
przejawem zrozumienia obecnych procesów demograficznych (m.in. starzenie się
społeczeństwa), które w kolejnych latach będą postępowały. W konfrontacji z tymi
procesami nie opłaca się marnować potencjału wyszkolonych i lojalnych pracowników,
którzy w wyniku różnych losowych sytuacji stali się osobami niepełnosprawnymi. To nie
tylko nieludzkie, ale także nieracjonalne.
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3. What is good for society is good for us302
IKEA Deutschland

Państwo

Niemcy

Sektor

prywatny

Branża

handel detaliczny

Kapitał

międzynarodowy

Zatrudnienie ogółem

14 500

Pracownicy niepełnosprawni

580
(4% pracowników)

Strona internetowa

www.IKEA.de

Charakterystyka instytucji
IKEA Deutschland jest częścią szwedzkiej sieci IKEA, globalnej firmy zatrudniającej
131 tysięcy pracowników w 41 krajach świata, z wartością sprzedaży ponad 24,7 mld euro
rocznie.
Firma została założona w 1943 roku przez Ingvara Kanprada, który do dziś nią zarządza. W Niemczech pierwszy sklep firmy otwarto w 1974 roku w Monachium, gdzie również mieści się siedziba niemieckiego oddziału IKEA. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą detaliczną mebli oraz artykułów dekoracyjnych.
IKEA w Niemczech zatrudnia 14 500 pracowników w 335 sklepach. 4% pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne.

Rekomendacja
IKEA Deutschland co roku prowadzi badania satysfakcji pracowników i bierze udział
w rankingach pracodawców, osiągając w nich wysokie pozycje. W 2012 roku zajęła
25. miejsce w badaniu najlepszych pracodawców na rynku niemieckim – Germany’s Ideal
Employers 2012303, oraz odpowiednio 16. i 25. miejsce w badaniu najlepszych pracodawców (Top Employers) wśród studentów i absolwentów szkół wyższych304.
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Wypowiedź Mikaela Ohlssona (President and CEO, IKEA Group) to, co dobre dla społeczeństwa, jest dobre dla
nas.
http://www.universumglobal.com/IDEAL-Employer-Rankings/The-National-Editions/German-StudentSurvey (dostęp: 29.11.2012).
http://www.ausbildung.ikea.de/auszeichnungen.php (dostęp: 29.11.2012).
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IKEA Deutschland jest partnerem portalu Fair Company305, zrzeszającego organizacje o określonych standardach etycznych306, zwłaszcza dotyczących ludzi młodych i absolwentów. Firma organizuje także praktyki i szkolenia zawodowe dedykowane młodym
osobom niepełnosprawnym, umożliwiając im w ten sposób zdobycie kompetencji i doświadczeń cenionych na rynku pracy. Działania te zostały dostrzeżone i docenione przez
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) – zrzeszenie organizacji działających na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza
z dużym stopniem niepełnosprawności, zajmujące się także kształceniem i aktywizacją
zawodową niepełnosprawnych. Firma jest również sygnatariuszem aktu United Nation
Global Compact307.
IKEA prowadzi też działalność charytatywną za pośrednictwem Fundacji IKEA (IKEA
Stiftung308), której część działań jest skierowana do osób niepełnosprawnych.
Sklepy IKEA są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidzących
oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna może również
liczyć na wsparcie asystenta – pracownika specjalnie oddelegowanego do pomocy w zakupach osobom niepełnosprawnym.
Niepełnosprawni zatrudniani są w IKEA na wszystkich stanowiskach – pełnią funkcje administracyjne, pracują w call center, ale także w dziale kadr, sprzedaży i IKEA GreenTech309 – spółce IKEA inwestującej w nowe, przyjazne środowisku technologie. W IKEA
pracują osoby z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności – niewidome, z chorobami wewnętrznymi, niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne ruchowo i poruszające się na wózkach.
Pracownicy IKEA są również objęci programem szkoleń dotyczących dyskryminacji.
Szkolenia te obejmują informacje z zakresu prawa, reakcji na dyskryminację, jej możliwych
przejawów, ale także stereotypów dotyczących różnych grup społecznych oraz uprzedzeń
z nimi związanych.
Osoby niepełnosprawne w każdym ze sklepów IKEA mają swojego przedstawiciela,
a w przypadku naruszenia ich praw mogą zgłosić się do HR Menedżera, odpowiadającego
za przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej.
Ikea jest sygnatariuszem UN Global Compact310 i co roku w swoich raportach zamieszcza dane ma temat postępów w różnych dziedzinach swojego funkcjonowania –
podejściu do środowiska, praw człowieka, standardów zatrudnienia. Jednym z monitorowanych obszarów jest eliminowanie przejawów dyskryminacji.
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http://faircompany.karriere.de/faircompany.aspx (dostęp: 29.11.2012).
http://faircompany.karriere.de/content.aspx?nak=rules (dostęp: 29.11.2012).
Dokument ten określa 10 zasad odwołujących się do praw człowieka i obywatela, prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Celem Global Compact jest propagowanie polityki zrównoważonego
rozwoju. Więcej: http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html (dostęp: 29.11.2012).
http://www.ikea-stiftung.de/index.php?p=4&s=112 (dostęp: 29.11.2012) (dostęp: 29.11.2012).
http://ikea.greentechab.com/company (dostęp: 29.11.2012).
http://www.ikea.com/ms/pl_PL/about_ikea/pdf/ikea_ser_2011.pdf, s. 52 (dostęp: 29.11.2012).
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Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
IKEA zdecydowała się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych z kilku powodów. Po
pierwsze, prawo niemieckie nakłada na pracodawców obowiązek 5% udziału osób niepełnosprawnych w ogólnym zatrudnieniu, jednocześnie gwarantując im szerokie wsparcie
finansowe i instytucjonalne. Po drugie, IKEA globalnie prowadzi politykę różnorodności – Diversity & Inclusion, w którą wpisywało się zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Obecnie w wewnętrznej publikacji (Diversity & Inclusion Handbook) tematowi niepełnosprawności poświęcony został osobny rozdział. Polityka różnorodności jest dla organizacji
bardzo ważna i firma dokłada wszelkich starań, by była realizowana w praktyce. Jedną
z wartości firmowych jest odwaga bycia innym. „Znajdujemy naszych współpracowników
wśród wielu ludzi. Uosabiają nasze wartości i wcielają w życie pomysły oraz są gotowi
poświęcić się dla ich realizacji. Chcemy, żeby pracownicy zostali w firmie, rozwijali się
i osiągali sukcesy i wierzymy, że każdy może się rozwijać. Robimy wszystko co możemy,
żeby zaspokoić indywidualne potrzeby każdego pracownika, w różnych fazach i zmianach
w życiu311”.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W IKEA nie ma specjalnych procedur dotyczących zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Rekrutacja rozpoczyna się zawsze od wypełnienia formularza na stronie internetowej. CV jest następnie analizowane przez pracownika HR, po czym wybrani
kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne. Niektóre z osób trafiają do IKEA za
pośrednictwem urzędów pracy współpracujących zarówno z firmami, jak i organizacjami
działającymi na rzecz niepełnosprawnych – ich formularz aplikacyjny jest wtedy wysyłany do IKEA przez pracownika urzędu. Przebieg rozmowy zależy głównie od stanowiska,
o jakie ubiega się kandydat. Od stanowiska uzależniona jest również liczba rozmów rekrutacyjnych, w których bierze udział. W rekrutacji liczą się kompetencje, ale duży nacisk kładzie się także na wartości, którymi kieruje się pracownik. Dla firmy ważne jest by były one
spójne z jej własnym system wartości. Wyróżnikiem Ikei jest egalitaryzm – firmie udało się
stworzyć kulturę organizacyjną, w której liczą się m.in. skromność, poczucie wspólnoty
oraz branie i dawanie odpowiedzialności.
Proces wdrożenia nowego pracownika z dysfunkcjami zależy od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. Rozpoczyna się on zwykle od dostosowania stanowiska pracy –
firma dostosowuje budynki poprzez przebudowę toalet, instalowanie podjazdów dla
wózków inwalidzkich, wprowadzanie automatycznych rozwiązań w budynkach (np. automatycznie otwieranych drzwi), zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania czy
wyposażenia biura. Jeżeli jest to potrzebne odbywa się szkolenie przełożonego i współpracowników. Osoba niepełnosprawna jest czasem wdrażana do pracy z pomocą oddelegowanych do tego pracowników, przeszkolonych, w jaki sposób pomagać niepełnosprawnym.
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Welcome Inside: podsumowanie roku 2010 w IKEA. http://www.ikea.com/ms/pl_PL/pdf/yearly_summary/
Welcome_inside_2010_update.pdf, s.14 (dostęp: 29.11.2012).
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Zanim taki pracownik rozpocznie pracę, jego zespół bywa informowany o niepełnosprawności kolegi, jego ograniczeniach fizycznych oraz oczekiwanej przez niego pomocy. Jeżeli wymaga tego niepełnosprawność pracownika, zespół dostaje także instrukcje,
jak się z nim komunikować. W procesie wdrożenia w obowiązki i integracji z zespołem
uwzględnia się niepełnosprawność pracownika, np. osoby niewidome są przez pierwszy
tydzień oprowadzane po siedzibie firmy, by dokładnie zapamiętały gdzie, kto i co się znajduje oraz mogły szybciej i lepiej orientować się w przestrzeni.
Pracownicy zwykle szybko wdrażają się w swoje obowiązki. Jeżeli potrzebują wsparcia, związane jest to raczej ze zbyt małym doświadczeniem lub wiedzą albo problemami
technicznymi (np. trudnościami w obsłudze urządzeń), a nie z niepełnosprawnością.
Ważne jest również przygotowanie zespołu – nawet, jeżeli pracownicy wiedzą o tym,
że dołączy do nich osoba niepełnosprawna, oswajanie się z jej obecnością, przyzwyczajanie i stworzenie atmosfery normalności zajmuje zwykle trochę czasu: Na początku jest
takie uczucie niepewności, jak zachowywać się i jak traktować kolegę/ koleżankę, co można
robić, a czego nie, jak mówić o tym temacie. Widzę, że czasami przez to ludzie czują się niekomfortowo, ale potem w trakcie codziennego obcowania ze sobą to się zmienia, ludzie uczą
się siebie nawzajem, czują się coraz pewniej. Potem poznają się i wiedzą już, co mówić, a czego
nie, i wszystko staje się prostsze. Ale na początku jest trochę niechęci, bo nie wiedzą, co i jak
(HR Specialist Retention Management).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Osoby niepełnosprawne zatrudnione w IKEA mają wyznaczane cele indywidualne,
jak osoby pełnosprawne i są analogicznie rozliczane z ich realizacji. Przy wyznaczaniu zadań brana jest jednak pod uwagę niepełnosprawność pracownika. Jeżeli dany pracownik
nie może wykonywać określonych czynności (o czym uprzednio jest informowany przełożony i współpracownicy), jego zadania wykonywane są przez inne osoby:
Oczywiście otrzymujemy wsparcie, kiedy mamy pytanie od klienta w sprawie złożenia jakiegoś sprzętu, co oczywiście dotyczy obrazków, i na nie oczywiście nie możemy
odpowiedzieć, mamy kogoś, kto siedzi obok nas, komu przekazujemy te pytania i inne,
z którymi nie możemy sobie poradzić przez naszą niepełnosprawność. I wtedy oczywiście
możemy poprosić każdego z zespołu i nam pomoże (Christiane). Zadania w zespołach
są wyznaczane równo, bez faworyzowania czy dyskryminowania poszczególnych pracowników.
Zapewnienie równego dostępu do szkoleń pełno- i niepełnosprawnym pracownikom wymaga od firmy czasami dostosowania programu szkolenia, jego organizacji i miejsca do wymogów osób niepełnosprawnych (np. podczas szkoleń więcej zadań polega na
rozmowie, a mniej jest materiałów wizualnych, sale dostosowane są do potrzeb osób na
wózkach, etc.).
Osoby niepełnosprawne mają zapewniony taki sam dostęp do awansu, jak ich pełnosprawni koledzy. Mogą ubiegać się o wyższe stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej
– ich kandydatura jest wtedy rozpatrywana i tak samo biorą udział w procesie. Istnieje
jednak kilka trudności związanych z awansem osoby niepełnosprawnej:
236

• adaptacja stanowiska pracy – nie zawsze osoba niepełnosprawna może wykonywać wszystkie obowiązki na danym stanowisku. Zdarza się, że zakres obowiązków
powinien być dla niej dostosowany, a nie zawsze jest taka możliwość,
• wiele zależy od przełożonych – w myśleniu niektórych wciąż obecne są stereotypy
na temat niepełnosprawnych i czasem kandydaci muszą udowodnić, że poradzą
sobie na określonym stanowisku. Awans jest zwykle ułatwiany, jeżeli decyduje
o nim przełożony lub osoba współpracująca z kandydatem.
Zasadniczo jednak osoby niepełnosprawne mają otwartą drogę do awansu – pionowego lub poziomego, czego potwierdzeniem jest bohaterka indywidualnego przypadku.

Indywidualny przypadek pracownika: Christiane, niewidomy
pracownik call centre/HR
Formularz aplikacyjny Christiane został wysłany do IKEA przez agencję integracji
współpracującą z urzędem pracy. W 2007 roku wraz z 3 innymi niewidomymi osobami
Christiane została zatrudniona w call centre IKEA.
W związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w IKEA przeprowadzono specjalne szkolenie dla bezpośredniego przełożonego nowych pracowników, które miało
uświadomić mu, na czym polega niepełnosprawność jego podwładnych i w jaki sposób
zarządzać niewidomymi pracownikami. W szkoleniu wzięło udział również dwoje przyszłych współpracowników osób niepełnosprawnych, którzy mieli pomagać w ich wdrożeniu w obowiązki. Zespół Christiane został przygotowany na przyjęcie pracowników
niepełnosprawnych – koledzy otrzymali informację o nowych osobach, ich niepełnosprawności, o tym, jak należy się z nimi komunikować i jak pomagać im w pracy. Wymienili na tym szkoleniu rzeczy, które mogą nam pomóc – nie zostawiajcie krzeseł na drodze, zamykajcie drzwi do zmywarki, albo zamykajcie drzwi albo otwórzcie je na oścież, dajcie znać,
gdy podchodzicie i chcecie o czymś porozmawiać; nie ważne czy niewidomy patrzy w twoją stronę czy nie, upewnij się, że cię słucha – takie rzeczy, przydatne i pomocne wskazówki
(Christiane).
Stanowiska pracy nowo zatrudnionych osób zostały odpowiednio wyposażone
i przystosowane do ich potrzeb – niewidomi posiadają monitory brajlowskie, syntezatory
mowy i wszelkie urządzenia niezbędne im do wykonywania pracy. Christiane, która czasami podróżuje czy zmienia miejsce pracy, posiada specjalnego laptopa dla osób niewidomych. Jednym z problemów, jakie się pojawiły była niekompatybilność systemu z nowo
zakupionym sprzętem. Potrzebuje komputera z syntezatorem mowy, skanera i klawiatury
brajlowskiej […] potrzebuje niekiedy więcej czasu, a przy podróżach wszystko musi być bardzo dobrze zorganizowane (przełożony).
Proces wdrożenia nowych pracowników trwał około tygodnia. Wzięli udział w specjalnie dla nich przystosowanym szkoleniu adaptacyjnym. W pracy towarzyszyli im wcześniej przeszkoleni pracownicy, a przez pierwszy tydzień po siedzibie firmy oprowadzał
ich trener pracy, pokazując gdzie znajdują się wszystkie przedmioty i pokoje. Christiane
podkreśla, że została przyjęta bardzo ciepło przez zespół, a w razie potrzeby mogła i nadal
może liczyć na pomoc kolegów.
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Bywa, że Christiane nie może wykonać niektórych zadań – czasem dzwoniący klient
zadaje pytanie, na które odpowiedzieć może tylko osoba widząca – wtedy o pomoc proszony jest siedzący obok kolega lub koleżanka.
Christiane twierdzi, że ma ona taki sam dostęp do szkoleń jak inni pracownicy. Ma również równe szanse na awans, choć czasem musi udowadniać mocniej niż inni, że może poradzić sobie w nowej roli. Nie wszystkie pozycje są również dla niej odpowiednie – na niektórych stanowiskach trzeba często podróżować lub zmieniać lokalizację, a to w jej przypadku
jest utrudnione. Christiane jednak awansowała i obecnie pracuje jako mentor/ coach nowo
przyjętych pracowników, a także dodatkowo pełni obowiązki w dziale HR. Bardzo chwali sobie również współpracę ze swoimi przełożonymi: moja menedżer jest naprawdę bardzo wyrozumiała i bardzo otwarta i robi czasem dodatkowy krok w moją stronę. Na przykład, kiedy widzi
pdfa, którego nie mogę przeczytać, mówi mi, co w nim jest, takie drobnostki. I kiedy pracuję nad
tekstem, nie jestem w stanie zredagować go w atrakcyjny sposób, ona to robi. Za to ja tłumaczę
jej dokumenty na angielski, więc współpracujemy naprawdę dobrze.
Christiane bardzo lubi swoją pracę, zwłaszcza obowiązki mentora. Jest także odpowiedzialna za opiekę nad uczestnikami programu IKEA Backpacker312, co przynosi jej wiele satysfakcji. Jej praca jest oceniana bardzo wysoko przez kolegów: Myślę, że jest bardziej zmotywowana właśnie dlatego, że jest niewidoma, (…) jest lepszym słuchaczem i więcej uwagi poświęca
detalom, co sprawia, że jej teksty do pracowników (…) są znacznie lepsze, więc ja właściwie nie
widzę żadnych różnic (współpracownik). Także przełożeni Christiane opisują ją, jako kompetentnego pracownika, którego niepełnosprawność zupełnie nie wpływa na jakość pracy. [Nie
ma] żadnych problemów, wykonuje prace administracyjne, świetnie obsługuje komputer i nawet
wspiera innych pracowników, jeżeli chodzi o język angielski (…) Ma bardzo pozytywne nastawienie
do pracy, chętnie pracuje i dokładnie wszystko wykonuje, ma dużą wiedzę, zawsze dyspozycyjna,
bardzo lojalna. Ale nie mogę powiedzieć, żeby wynikało to z niepełnosprawności (przełożony).
Mimo że Christiane nie należy do osób szczególnie towarzyskich, posiada grupkę
znajomych z pracy, z którymi spędza czas prywatnie. Bierze również udział w wydarzeniach organizowanych przez firmę – w przyjęciu letnim i świątecznym. Christiane zorganizowała również ostatnio wspólne wyjście z kolegami do restauracji, w której potrawy serwowane są w ciemności – „dinner in the dark”. W wydarzeniu wzięło udział wielu kolegów
– było ono okazją nie tylko do integracji czy zjedzenia smacznego posiłku, ale też okazją,
by doświadczyć tego, jak to jest być osobą niewidomą.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Osoby niepełnosprawne w IKEA traktowane są na tych samych zasadach, co inni pracownicy. Niepełnosprawność może być problemem, jednak firma robi wiele, by obiektywne trudności usunąć, na przykład poprzez dostosowanie stanowiska pracy, szkolenia czy
odpowiednie zorganizowanie procesu wdrożenia. Jeżeli pracownik z powodu niepełnosprawności ma problemy z wypełnianiem swoich obowiązków, opracowuje się dla niego
indywidualne rozwiązanie.
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Jedną z barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są stereotypy na ich temat.
Firma również w tej kwestii robi bardzo wiele – organizowane są szkolenia dla pracowników dotyczące różnorodności, a zespół przygotowywany jest przez przełożonych na przyjęcie niepełnosprawnego kolegi.
Niektórzy niepełnosprawni mają nieco niższą efektywność przy wykonywaniu określonych zadań (np. osoby niewidome przy desk research’u), ale rekompensują to wyższą
efektywnością czy jakością przy realizacji innych procesów (wykonywania telefonów, zapamiętywania informacji, dokładnością). Generalnie uważam, ze jesteśmy troszkę wolniejsi,
jeśli chodzi o research, kiedy mamy dużo danych do analizy. Ale jeśli idzie o spontaniczne odpowiadanie na pytania, albo o pytania, które polegają na znajomości i odtwarzaniu informacji, w tym jesteśmy bardzo szybcy i także niewiarygodnie dokładni. Ale jeśli chodzi o czytanie
dużych rzeczy, czy wyszukiwanie, to może zajmować nam więcej czasu (Christiane). W formułowaniu opinii o pracownikach nie powinno się generalizować, wiele bowiem zależy od
osobowości człowieka, a w przypadku niepełnosprawnych, także od rodzaju dysfunkcji.
Dobra współpraca w zespole i efektywne zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi
uzależnione są od wielu zmiennych, główny ciężar spoczywa jednak na kierowniku zespołu.
Wiele zależy tu od menedżera, od niepełnosprawności ludzi, tego, co mogą robić, a czego nie mogą,
i to głównie chodzi o połączenie tego. Są rzeczy, których niepełnosprawni pracownicy nie mogą robić, ale mają z kolei inne silne strony, i chodzi o to, żeby to połączyć. Nie mamy procedury, ale skuteczność tego połączenia zależy od menadżera. (HR Specialist Retention Management). Obecność
osób niepełnosprawnych dobrze wpływa na zespół. Ludzie w zróżnicowanych zespołach zmieniają swoje nastawienie wobec niepełnosprawności i stają się bardziej świadomi i wrażliwi. Myślę, że przede wszystkim stajesz się bardziej świadomy własnego sposobu myślenia [schematów],
i tego jak pracujesz, i zaczynasz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie widziałeś (przełożony).

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
IKEA nie posiada specjalnej polityki wobec niepełnosprawności – kieruje się w tym zakresie dość precyzyjnym prawodawstwem niemieckim oraz międzynarodowym. Zgodnie z prawem niemieckim IKEA dostosowuje stanowisko pracy do potrzeb pracownika, korzystając
przy tym ze wsparcia rządowego. Zarówno w swoich biurach, jak i w sklepach firma podejmuje
działania, by niwelować bariery, które mogą napotkać osoby niepełnosprawne.
IKEA posiada także specjalnie opracowany program praktyk dla niepełnosprawnych,
które są dofinansowane przez państwo.

Wizerunek pracodawcy
IKEA na całym świecie, we wszystkich swoich lokalizacjach, przykłada dużą wagę do
budowania wizerunku przedsiębiorcy, który kieruje się jasnymi zasadami. Sklepy IKEA są
przystosowane do potrzeb rodzin i niepełnosprawnych, firma promuje zachowania proekologiczne, prowadzi szeroko zakrojone działania CSR.
Firma dba też o swój wizerunek jako pracodawcy. Bierze udział w wielu rankingach
i konkursach, klarownie komunikuje swoje wartości, by przyciągać ludzi, którzy je podziela239

ją, wypowiada się na swojej stronie internetowej głosem pracowników. W komunikacji kładzie jednak akcent generalnie na różnorodność, a nie na zatrudnianie niepełnosprawnych:
Niekoniecznie chwalimy się tym na naszej stronie czy w działalności PR. Jeśli dostajemy
pytania, to oczywiście odpowiadamy, ale nie jest to jakoś bardzo komunikowane publicznie.
(…) Mamy nasze wartości (…) i je realizujemy (HR Specialist Retention Management).
IKEA zdaje sobie jednak sprawę, że zatrudnianie osób z dysfunkcjami pozytywnie
wpływa na jej wizerunek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Pracownicy mają poczucie stabilności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Z drugiej strony zaś: mamy
w Niemczech duży problem ze znalezieniem personelu specjalistycznego i kierowniczego,
wojna o talenty się rozpoczęła, robimy wszystko, co pozytywnie wpłynie na nasz wizerunek,
pomaga nam być postrzeganym, jako atrakcyjny pracodawca (przełożony).
IKEA jest pracodawcą otwartym – nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także inne
grupy społeczne. Myślę, że mamy dobrą opinię wśród niepełnosprawnych, ale też wśród osób
bez niepełnosprawności jesteśmy znani, jako społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca. Poza
tym to nie ogranicza się tylko do osób z niepełnosprawnością, w ogóle jesteśmy bardzo otwarci, jeśli chodzi o temat różnorodności (przełożony).

Podsumowanie
Firmy skandynawskie postrzegane są generalnie jako dobrzy pracodawcy, stosujący
wysokie standardy w zarządzaniu ludźmi oraz przedsiębiorstwa przykładające dużą wagę
do ekologii i działań prospołecznych. I taka właśnie jest IKEA.
Już sam format sklepu, który jest dostępny dla rodzin z dziećmi i niepełnosprawnych,
stosuje wiele rozwiązań ekologicznych i prowadzi edukację w tym zakresie, gdzie można
nie tylko zrobić zakupy, ale i zjeść posiłek, kreuje pozytywny wizerunek sieci.
Do tego dochodzi bardzo klarowny sposób komunikowania wartości, szerokie działania z zakresu CSR, egalitaryzm i otwartość, a także stawianie na różnorodność w szerokim rozumieniu tego słowa. W IKEA temat różnorodności poruszany jest w raportach
rocznych – firma informuje o zróżnicowaniu pracowników na całym świecie. Otwarcie też
komunikuje wyniki badania satysfakcji pracowników w tych raportach oraz ich zmiany w
czasie313.
Firma przykłada także wagę do spójności deklaracji z tym, co się realnie w niej dzieje,
a także do spójności filozofii działania rynkowego, z postawą wobec pracowników.
W polityce wobec niepełnosprawnych zwraca uwagę gotowość do daleko idących działań
dostosowawczych, przywiązywanie dużej wagi do procesu wdrożenia niepełnosprawnych pracowników a także do dobrego przygotowania zespołu na ich przyjęcie.
Firma zdaje też sobie sprawę z różnych barier, jakie napotykają niepełnosprawni i stara się je niwelować. Identyfikacja problemu nie kończy się zamiataniem go pod dywan, ale
sprawia, że w firmie podejmowane są działania zmierzające do jego rozwiązania, czego
przykładem może być walka ze stereotypami. IKEA robi wiele, by zmienić sposób myślenia
swoich menedżerów i pracowników o niepełnosprawności i odnosi na tym polu sukcesy.
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http://www.ikea.com/ms/pl_PL/pdf/yearly_summary/Welcome_inside_2010_update.pdf (dostęp: 30.11.2012).
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Regulacje PRawne – FRancja
W prawie francuskim nie ma jednoznacznie zdefiniowanej niepełnosprawności. Według Kodeksu pracy, pracownikiem niepełnosprawnym jest osoba, „dla której możliwość
uzyskania lub utrzymania zatrudnienia jest skutecznie ograniczona z powodu niedoboru
lub zmniejszenia zdolności fizycznych lub psychicznych”314. Niepełnosprawność i jej stopień
określane są w procentach – osoba, której utrata zdrowia wynosi minimum 10% może ubiegać się o status osoby niepełnosprawnej. Orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane
jest przez Komisję Praw i Niezależności Osób Niepełnosprawnych315 (CDAHP). Instytucja ta
nie tylko wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, ale również ocenia potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące zatrudnienia, kształcenia, a także pomocy finansowej i społecznej.
Główne akty regulujące sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy to:
• Ustawa o równości praw i szans, o uczestnictwie i obywatelstwie osób niepełnosprawnych (2005),
• Kodeks pracy316,
• Ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1987 roku – ustawa ta została
zniesiona, ale utrzymano wprowadzony przez nią wskaźnik 6% progu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Obowiązujący we Francji wymóg 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie (dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników), może być realizowany
poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wynajem pośredni (zlecenie podwykonawstwa osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym w sektorze pracy chronionej), wnoszenie opłat do odpowiednich instytucji: AGEFIPH317 i FIPHFP318 (odpowiednio dla przedsiębiorstw prywatnych i publicznych).
Firma zatrudniająca osoby niepełnosprawne może otrzymać z odpowiedniego dla
niej funduszu (AGEFIPH lub FIPHFP) subwencje na organizację i adaptację stanowisk pracy
oraz na częściowe pokrycie ich wynagrodzenia. Sam pracownik może natomiast uzyskać
dotację na zakup pomocy technicznych związanych z jego zatrudnieniem, sfinansowanie zakupu i adaptacji samochodu, opłacenie kosztów transportu, sfinansowanie pomocy
lektora lub tłumacza języka migowego (w przypadku osób niewidomych i niesłyszących).
Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może również albo skorzystać
ze zmniejszenia wpłat na AGEFIPH, albo też (w przypadku osób z niepełnosprawnością
uciążliwą) w związku z poniesionym przez niego kosztem związanym z zatrudnieniem
pracownika z niepełnosprawnością, otrzymać pomoc finansową w wysokości od 3722 do
7443 euro319.
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Decret no 2008-244 du 7 mars 2008 relatif Au Code du travail (partie reglementarie), Journal officiel,
2008.03.12. no 61, p. 4482, art. L. 323 -10.
Comission des droits et de l’autonomie des personnes handicapees.
Decret no 2008-244 du 7 mars 2008 relatif Au Code du travail (partie reglementarie).
L’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Fundusz Zawodowej Integracji
Osób Niepelnosprawnych).
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fundusz Zawodowej
Integracji Osób Niepelnosprawnych w Sektorze Publicznym).
Loi no 2005-102 des personnes handicapees, art. 26.2.
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4. Każdy z nas może być niepełnosprawny
Marionnaud Parfumeries

Państwo

Francja

Sektor

prywatny

Kapitał

francuski

Branża

kosmetyczna

Zatrudnienie ogółem

ok. 3800 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

91 osób
(2,4% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.marionnaud.fr

Charakterystyka firmy
Marionnaud to francuska sieć perfumerii międzynarodowej grupy Hutchison Whampoa, z siedzibą w Hongkongu. Marionnaud to największa sieć perfum i kosmetyków
w Europie – należy również do największej na świecie sieci luksusowych perfumerii Watson. Marrinnaud zatrudnia ponad 4100 osób w 1100 sklepach w 13 krajach, natomiast
w samej Francji ok. 3800 pracowników. Oprócz perfum, kosmetyków i produktów higieny osobistej, firma sprzedaje również akcesoria, a w niektórych salonach świadczy także
usługi.

Rekomendacja
Marionnaud zostało wskazane za przykład firmy z dobrymi praktykami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Serge Milano – autora publikacji na temat rynku pracy,
ubóstwa i niemieckiego modelu polityki rynku pracy (w tym kwestii niepełnosprawności)320. Odsetek osób niepełnosprawnych w firmie wynosi 2,4% – jest to jednak odsetek
osób, które zadeklarowały posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. W rzeczywistości niepełnosprawnych jest znacznie więcej, ale nie wszyscy pracownicy decydują się na
ujawnienie swojej niepełnosprawności w oficjalnej dokumentacji. W badanym oddziale
firmy pracuje 80 osób, z czego minimum 15 niepełnosprawnych (osób, które zadeklarowały ten fakt).
Marionnaud zatrudnia głównie niepełnosprawnych z powodu przewlekłych chorób
wewnętrznych i nieuleczalnych, takich jak AIDS, choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca, niepełnosprawność związana ze wzrokiem lub słuchem, zapalenia ścięgien, tetraplegia, stwardnienie rozsiane czy choroby nowotworowe. Pracownicy firmy mogą liczyć na
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dostosowanie stanowisk pracy do swoich potrzeb. Marionnaud zapewnia im również
transport i elastyczny czas pracy. Perfumerie oferują pracownikom także różne świadczenia dodatkowe, w tym ubezpieczenia na życie. Firma od wielu lat podejmuje również aktywności CSR, a w jej ramach działa aktywnie na rzecz osób przewlekle chorych (np. akcje na
rzecz kobiet chorych na raka piersi). Konsultanci Marionnaud współpracują z organizacjami
zajmującymi się osobami chorymi na nowotwory (CEW)321, pomagając podopiecznym tych
organizacji w ochronie i pielęgnacji skóry. Co roku Marionnaud prowadzi sprzedaż świątecznych pluszowych misiów, z której dochód przeznaczany jest na działalność wyżej opisanych
stowarzyszeń oraz wsparcie badań nad leczeniem raka (ELA). Firma jest też partnerem organizacji Le cancer du sein, parlons-en! prowadzącej kampanie informujące o chorobie jaką
jest rak oraz promującej jego profilaktykę i badania okresowe322. Organizacja d’Emmaüs
Défi323 otrzymuje z kolei od firmy dedykowane dla niej oferty pracy. Marionnaud wspierało
również działania na rzecz reintegracji z rynkiem pracy osób wykluczonych (bezdomnych).
W styczniu 2010 roku firma wdrożyła także program zatrudnienia osób starszych.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Od początku swojego funkcjonowania Marionnaud zatrudniało osoby niepełnosprawne, nie posiadając jednak w tym zakresie polityki HR. W 2009 roku w firmie zrodziła
się idea usystematyzowania działań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i ujęcia ich w spójną politykę. Firma podpisała w tej kwestii odpowiednią umowę
z Ministerstwem Pracy. Program gwarantował firmie wsparcie rządowe zarówno w zakresie poszukiwania kandydatów – Marionnaud zgłaszało zapotrzebowanie na kandydatów i otrzymywało listę osób o odpowiednich kwalifikacjach oraz wsparcie finansowe
na przystosowanie stanowisk pracy niepełnosprawnych pracowników. Z uwagi na rodzaj
niepełnosprawności zatrudnianych osób takie dofinansowanie nie było potrzebne, dlatego firma nie przedłużyła umowy o współpracy, nadal natomiast chętnie zatrudnia osoby
niepełnosprawne z pomocą agencji rządowej.
Szczególnie dynamicznie rosło zatrudnienie osób niepełnosprawnych w roku 2009,
kiedy pojawili się oni w zasadzie na wszystkich stanowiskach, na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej: wszyscy chcieli brać udział w tej akcji, aby zatrudnić maksymalną ilość
osób niepełnosprawnych. Było to bardzo pozytywne (HR manager). Wiązało się również ze
zorganizowaniem akcji komunikacyjnej wśród pracowników i rozpoczęciem szkoleń. Firma prowadzi dwa programy szkoleniowe:
• pracownicy niepełnosprawni odbywają na początku pracy szkolenie dotyczące
pracy w Marionnaud i samej firmy,
• pełnosprawni pracownicy odbywają szkolenie poświęcone tematom niepełnosprawności i współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
Takie szkolenia były niezwykle potrzebne, bowiem podejście pracowników do nowego programu było zróżnicowane: Część pracowników [łącznie z nami], była bardzo
Cosmetics Executive Women – http://cew.asso.fr/ (dostęp: 30.11.2012).
http://www.cancerdusein.org/lassociation (dostęp: 30.11.2012).
323
http://emmaus-defi.org/
Allemagne,
la fin d’un mod le(dostęp:
(1996).30.11.2012).
321
322

320
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zadowolona z możliwości pracy z osobami niepełnosprawnymi. Natomiast niektóre osoby na
terenie sklepu zwyczajnie się tego bały. Nie wiedzieli jak podejść do tego tematu, wizja osoby pracującej na wózku inwalidzkim wzbudziła u nich lęk. Celem firmy było przekonanie tych
pracowników, że niepełnosprawność niekoniecznie przejawia się tym, że ktoś porusza się na
wózku, że wiele osób z dysfunkcjami ma niepełnosprawność, która nie jest widoczna. Uważam, że obecnie pracownicy przestali się już bać i przyzwyczaili się. Co do reakcji klientów, to
rozumieją politykę firmy (HR manager). Zorganizowane przez firmę szkolenie było dla przyszłych przełożonych i współpracowników osób niepełnosprawnych bardzo ważne i przydatne: Tak, uczestniczyłam w takim szkoleniu, które było obiektywne i przedstawiało wiele
form niepełnosprawności. Byłam zadowolona, że miałam okazję udziału w takim szkoleniu.
Dla osób, które nie mają żadnej wiedzy na ten temat szkolenie to może poszerzyć horyzonty
(przełożony).

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Zarówno w przypadku pracownika pełnosprawnego, jak i niepełnosprawnego proces rekrutacji obejmuje selekcję aplikacji oraz rozmowę z bezpośrednim przełożonym.
Jedynym czynnikiem różnicującym jest źródło pochodzenia kandydatów – większość
osób niepełnosprawnych pozyskiwanych jest za pośrednictwem instytucji rządowych,
jak Departamentalne Ośrodki dla Osób Niepełnosprawnych, organizacja CAP EMPLOI324
czy Krajowe Centrum Pracy (ANPE). Pewną trudnością w zatrudnianiu niepełnosprawnych
jest dla firmy to, że większość niepełnosprawnych kandydatów nie może wykonywać
obowiązków na oferowanych przez firmę stanowiskach. Problemem jest znalezienie niepełnosprawnego pracownika, który może zostać cały dzień w sklepie i pracować. Oczywiście
może siadać, robić przerwy. Dla takiego pracownika praca na nogach może być trudna, co
może wiązać się z brakiem zainteresowania z jego strony zatrudnieniem w naszej firmie
(HR manager).
Niepełnosprawny pracownik po zatrudnieniu przechodzi standardowe szkolenie dotyczące firmy i pracy w Marionnaud (trzydniowe szkolenie integracyjne), oraz instruktaż
stanowiskowy – osoba niepełnosprawna może również w początkowym okresie wykonywać swoje obowiązki z pomocą trenera pracy, który ma doświadczenie we wspieraniu
pracowników z określonym rodzajem niepełnosprawności. Zanim rozpocznie pracę, wymiar godzinowy i zakres obowiązków pracownika uzgadniany jest z lekarzem. Wdrożenie
przebiega standardowo, głównie z uwagi na rodzaj niepełnosprawności zatrudnianych
osób, które nie utrudniają im funkcjonowania w pracy. Pracownicy niepełnosprawni są
przyjaźnie przyjmowani przez zespół i otaczani opieką. Obecność pracownika niepełnosprawnego ma korzystne przełożenie na atmosferę i relacje w zespole: Zauważono większą solidarność oraz zaangażowanie pracowników w pomoc osobie niepełnosprawnej. Pracownicy są bardziej ze sobą związani (HR manager).
324

http://www.capemploi.net/cap-emploi/ (dostęp: 30.11.2012).
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Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym – wyznaczanie
celów, ocena i rozwój
Różnice w sposobie zarządzania pracownikiem pełno- i niepełnosprawnym pojawiają się głównie na początku współpracy. Przy wyznaczaniu zakresu obowiązków konieczna jest konsultacja lekarska. Zazwyczaj adaptacja zakresu obowiązków oznacza
pracę w mniejszym czy elastycznym wymiarze godzin, częstsze przerwy czy dodatkowy
urlop: Jeżeli pracownik nie może pracować rano, firma musi zmienić grafik [czasu pracy]
w ten sposób, aby ten pracownik pracował wedle swoich możliwości. (…) Przeważnie robią
to samo, co inni pracownicy. Jeżeli są pracownicy, którzy mają problem z kręgosłupem i nie
mogą nosić, wtedy są zastępowani przez innych (HR manager). Pracownikom niepełnosprawnym Marionnaud zapewnia również, kiedy jest to potrzebne, dojazd do pracy.
Niepełnosprawność jest brana pod uwagę przy wyznaczaniu celów i ocenie pracownika, generalnie jednak procesy te przebiegają podobnie, jak w przypadku pełnoprawnych członków załogi: Wyznaczanie celów i ocenianie pracowników przebiega tak samo, ale
jesteśmy bardziej wyrozumiali dla pracowników niepełnosprawnych (HR manager). Wyrozumiałość ta jest związana z trudnościami przy wykonywaniu zadań, które wynikają z niepełnosprawności. W Marionnaud nie ma również przeszkód, by osoby niepełnosprawne
brały udział w szkoleniach czy awansowały – każdorazowo jednak z lekarzem uzgadnia
się, czy nie ma ku temu przeciwwskazań natury medycznej.
Polityka antydyskryminacyjna Marionnaud akcentuje stosunek wobec niepełnosprawnych, ponieważ celem firmy jest zatrudnianie jak największej ich liczby. W razie, gdy pracownik czuje, że jego prawa zostały naruszone, może skontaktować się z działem HR. W przypadku nowo przyjętych pracowników, a szczególnie tych z niepełnosprawnością ich satysfakcja
i proces wdrożenia są monitorowane przez dział HR: Osobiście telefonuję do pracownika czy
odwiedzam go, żeby skontrolować, czy wszystko jest w porządku (HR manager).
Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym bywa dla przełożonego bardziej wymagające niż zarządzanie pracownikami pełnosprawnymi: Zarządzanie osobami zdrowymi
jest łatwiejsze. Przy zarządzaniu niepełnosprawnym pracownikiem bardzo ważna jest wiedza
na temat choroby. Trzeba też wyjaśnić całej ekipie, jakie trudności w pracy moze mieć niepełnosprawny pracownik (przełożony). Wiedza i odpowiednia komunikacja były wielokrotnie
podkreślane przez pracowników Marionnaud na wszystkih szczeblach, jako klucz do sukcesu w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Bardzo ważna jest dla nas komunikacja
i zrozumienie tematu pracy z niepełnosprawnymi. W momencie, kiedy wszyscy zrozumieją to
zagadnienie, przestaje ono być źródłem obaw. Na sposób myślenia pracowników nie mają już
takiego wpływu stereotypy. Zatrudnianie niepełnosprawnych jest sukcesem – zarówno firmy, jak
i pracowników – pełno- i niepełnosprawnych, przełożonych oraz samego sklepu (HR manager).
Pracownicy niepełnosprawni nie różnią się pod względem osobowości czy cech od
pracowników pełnosprawnych: Nie widzę takiej zależności, jest podobnie. Potrafią mieć taki
sam charakterek jak pełnosprawni [śmiech] (HR manager). W pracy, osoby niepełnosprawne sprawdzają się tak samo dobrze jak pełnosprawne. Według przełożonego podlegające
jej osoby niepełnosprawne znakomicie realizują się w pracy: Są bardziej efektywni i dają
z siebie wszystko. Czerpią satysfakcję z wysiłku włożonego w pracę.
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To, co istotne w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami, to zwracanie
szczególnej uwagi na ich zachowanie, samopoczucie i stan zdrowia. Niepelnosprawność
dużej części pracowników Marionnaud jest niewidoczna, dlatego – mimo poważnych
schorzeń – trudniej dostrzec ich problemy czy ewentualne zagrożenia.

Indywidualny przypadek pracownika: Nathalie, sales beauty
(doradca), chora na cukrzycę
Nathalie dowiedziała się o swojej chorobie, kiedy pracowała w Marionnaud.
Po stwierdzeniu cukrzycy zgłosiła się do lekarza medycyny pracy, który skierował ją do
szpitala. Nathalie otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności, ale swoje obowiązki wykonywała jak wszyscy inni pracownicy. Wkrótce jej stan pogorszył się i wymagała większej
uwagi lekarskiej. Firma starała się dostosować do możliwości Nathalie – skrócono oraz
uelastyczniono jej czas pracy (pracuje na pół etatu, może pracować przed lub po południu. Jej obowiązki ograniczono również do pracy w sklepie (przedtem pracowała również w magazynie). Informacja ta została zakomunikowana współpracownikom – głównie
w związku ze zmianą godzin pracy i obowiązków. Koledzy z pracy bardzo wspierali ją,
zwłaszcza na początku choroby. Mimo że część obowiązków Nathalie została rozdzielona
wśród członków zespołu, relacje w zespole nie zmieniły się – koledzy zwracają również
większą uwagę na koleżankę: oczywiście zwracamy uwagę na chorą koleżankę i na to, jak się
czuje, reszta przychodzi już naturalnie. (…) Wiemy jak ona reaguje i nie przeszkadza nam to
w pracy (współpracownik). W zespole panuje bardzo dobra atmosfera pracy.
Nathalie funkcjonuje jak każdy inny pracownik – jej obowiązki i zadania przydzielane
są adekwatnie do posiadanych kompetencji i możliwości: przełożony nie wymaga ode mnie
więcej niż jestem w stanie zrobić. Zachowana jest równowaga. Jest ona również rozliczana
z realizacji zadań na tych samych zasadach, co reszta zespołu. Mimo że jest zatrudniona na
część etatu, Nathalie ma taki sam dostęp do szkoleń czy awansu jak jej pełnosprawni koledzy. Nie czuje się traktowana inaczej. Jedyna różnica między mną a kolegami i koleżankami,
to nasz czas pracy i to, że ja nie pracuję w magazynie. Różnice te mogłyby być postrzegane
jako przywilej przez pracowników nieświadomych choroby Nathalie. Wynikają one jednak
z zaleceń lekarskich i zostały zakomunikowane pracownikom: Nathalie ma pewien przywilej w porównaniu do innych pracowników, który polega na skróconych godzinach pracy i rodzaju pracy jaki wykonuje. (…) Ze względu na przebieg choroby i leczenia zadecydowałyśmy,
że Nathalie będzie pracować o innych porach dnia i wykonywać głównie obowiązki o charakterze biurowym (…) Uprzedziłam zespół jaka jest sytuacja i że zmienione zostały godziny
pracy (przełożony). Przejście Nathalie na część etatu wiązało się ze zmiejszeniem wynagrodzenia. Korzysta więc ze wsparcia rządowego – mutual complet – otrzymuje dzięki temu
rentę, przez co jej środki utrzymania pozostają takie same.
Przełożona Nathalie uważa, że posiadanie lekiej niepełnosprawności nie jest przeszkodą w zatrudnianiu osób w sklepie. Znacznie większe problemy może wywoływać
obecność osób w dużym stopniu niepełnosprawnych – bałaby się ona zwłaszcza reakcji
klientów. Marionnaud jest siecią ekskluzywnych perfumerii: w firmie mamy do czynienia
z lekką niepełnosprawnością, nie wiem jak przedstawiałaby się sytuacja, gdyby w naszej eki246

pie pracowała osoba z ciężką dysfunkcją. Istniałoby ryzyko utrudnienia podziału obowiązków
oraz nieprzychylnej reakcji klientów.
Osoby z poważniejszym stopnieniem niepełnosprawności są jednak także zatrudniane w firmie Marionnaud. Pracują jednak na stanowiskach odpowiednio przystosowanych
i tam, gdzie ryzyko pracy w stresie jest mniejsze.

Wizerunek pracodawcy
Marionnaud informuje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na swojej stronie Kariera, gdzie przedstawia informacje dotyczące dostosowań stanowisk pracy i udogodnień,
na jakie niepełnosprawny pracownik może liczyć ze strony firmy325. Firma bierze też udział
w konferencjach i spotkaniach, w tym także skierowanych do osób niepełnosprawnych,
informujących o możliwościach pracy w Marionnaud.
O swojej aktywności skierowanej do niepełnosprawnych firma informuje też w sekcji
poświęconej odpowiedzialności społecznej, ale koncentruje się w tym przypadku głównie
na akcjach charytatywnych, a nie na aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
Wizerunek firmy, jako pracodawcy budowany jest raczej poprzez akcje kierowane
do wewnątrz organizacji – wyjścia integracyjne, w których biorą udział również niepełnosprawni pracownicy, akcje komunikacyjne dotyczące tematyki niepełnosprawności, etc.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych postrzegane jest bardzo pozytywnie zarówno przez klientów jak i pracowników: Fakt zatrudnienia osób niepełnosprawnych wpływa
zasadniczo na komunikację i wizerunek firmy (…) polityka różnorodności wpływa dobrze na
pracowników oraz oddziaływuje na wizerunek firmy na zewnątrz, w tym na reakcję klientów
(HR manager). Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez firmę jest dużą wartością dodaną nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale i pełnosprawnych współpracowników:
Cieszę się, że osoby niepełnosprawne mogą pracować i być dobrze traktowane. Nie ma żadnych powodów, żeby zostawiać w tyle te osoby (współpracownik). Zatrudnianie osób niepełnosprawnych cenione jest też przez przełożonych, jako budujące solidarność w grupie i poszerzające horyzonty pracowników. Pracownicy odczuwają również dumę z pracy
w organizacji, która jest otwarta i daje szansę, czy zatroszczy się o pracownika w przypadku, gdy nabędzie on niepełnosprawność.

Podsumowanie
Podejście firmy Marionnaud do zatrudniania niepełnosprawnych warunkuje w dużej
mierze branża, w jakiej firma działa. Jako sieć ekskluzywnych perfumerii, firma obawia się
zatrudniać osoby z poważnymi dysfunkcjami – nie jest pewna, jak poradzą sobie przy wykonywaniu zadań w sklepie, a także jaka będzie reakcja klientów na ich obecność. Dlatego
swoją ofertę kieruje głównie do osób z lżejszymi dysfunkcjami.

325

http://recrutement.marionnaud.fr/pages/4060-nos-engagements (dostęp: 22.11.2012).
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Bardzo wartościowe i dobrze przemyślane są natomiast działania z zakresu odpowiedzialności społecznej kierowane do niepełnosprawnych, a także aktywność firmy we
współpracy z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych i organizacjami rządowymi.
Firma dużą wagę przywiązuje do kwestii komunikowania niepełnosprawności, pracując w ten sposób nad poziomem wiedzy i świadomości swoich pracowników i menedżerów. Komunikacja taka burzy stereotypy w postrzeganiu osób niepełnosprawnych,
np. postrzeganie niepełnosprawności wyłącznie w kategoriach poruszania się na wózku
inwalidzkim.
Wielokrotnie podkreślanymi zaletami programu jest budowanie świadomości i rozwijanie wrażliwości pracowników. Warta zaznaczenia jest też „solidarność” firmy zarówno
w kontekście społecznym, jak i w kontekście zespołowym – pracownicy w poszczególnych
zespołach mocno się wspierają. Wartość ta wydaje się bardzo żywa w organizacji – odwołują się do niej pracownicy wszystkich szczebli, widać ją również w fakcie przejmowania
obowiązków niepełnosprawnych kolegów przez ich współpracowników.
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5. Dobre intencje to po prostu za mało326
Thales Group

Państwo

Francja

Sektor

prywatny

Kapitał

międzynarodowy

Branża

przemysł zbrojeniowy, lotniczy,
kosmiczny, transportu lądowego

Zatrudnienie ogółem

35 000 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

1650 osób
(5,1% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.thalesgroup.com

Charakterystyka firmy
Grupa Thales jest światowym liderem dostarczającym szeroką gamę narzędzi, systemów i usług dla przemysłów: zbrojeniowego, lotniczego, kosmicznego oraz transportu
lądowego. Działa w ponad 50 krajach, zatrudniając około 68 000 pracowników na całym
świecie. Aż 1/3 zespołu Thalesa zajmuje się działalnością innowacyjną.
Przedmiotem analizy przypadku jest oddział firmy we Francji, który zatrudnia 35 000
pracowników, z których ponad 5% stanowią osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Za swój cel firma przyjęła osiągnięcie 6% udziału niepełnosprawnych w zespole
– biorąc pod uwagę przyjęte przez nią standardy – cel ten z pewnością wkrótce osiągnie.

Rekomendacja
Thales już od dwudziestu lat zatrudnia osoby niepełnosprawne. W samej Francji poziom zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami wynosi obecnie 1650 osób. Firma dużą
wagę przywiązuje do etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, a jej działania na rzecz
niepełnosprawnych są znane i przedstawiane jako wzorcowe na forum wielu instytucji.
Thales bierze udział w konferencjach o tematyce niepełnosprawności i biznesu w charakterze eksperta i przedstawia swoje praktyki innym przedsiębiorcom. Jednym z takich wydarzeń była międzynarodowa konferencja„Odpowiedzialny biznes i niepełnosprawność –
strata czy zysk?” organizowana przez Uniwersytet Jagielloński odbywająca się w Krakowie
w październiku 2011 roku327. Na konferencji z ramienia Thalesa wystąpił Gerard Lefranc.
326

327

„Good Intentions Are Simply Not Enough” – początek tytułu oświadczenia prasowego firmy Thales na stronie
informującej o jej działalności CSR. http://www.thalesgroup.com/Group/Corporate_Responsibility/ (dostęp:
11.11.2012).
http://www.odpowiedzialnybiznes.dareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2&lang=pl (dostęp: 11.11.2012).
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Praktyki Thalesa zdobyły uznanie Organizacji Narodów Zjednoczonych – w programie United Nations’ Global Compact328 – przyznano firmie certyfikat potwierdzający
jakość podejmowanych przez nią działań w zakresie odpowiedzialności społecznej Global Advanced Compact. Taki certyfikat otrzymało tylko 350 z 7 tys. firm biorących udział
w programie. Thales pomagał również w opracowywaniu francuskich standardów dla firm
przyjaznych niepełnosprawności (French AFNOR X50-783 standard “Disability Friendly
Company”), sam też taki certyfikat posiada. Polityka firmy w zakresie zatrudniania osób
niepełnosprawnych wypracowywana była przez wiele lat, a wprowadzony przez nią program zatrudniania osób niepełnosprawnych został podpisany i zatwierdzony przez związki zawodowe oraz francuskie Ministerstwo Pracy.
Firma prowadzi szeroką działalność CSR, również na rzecz lokalnej społeczności, a niektóre jej produkty są tworzone z myślą o osobach niepełnosprawnych – np. oprzyrządowanie do odczytu materiałów edukacyjnych dla niewidzących studentów czy technologie
pozwalające na pilotowanie samolotów przez osoby z niepełnosprawnością motoryczną.
W niniejszym projekcie Thales zostaje opisany z rekomendacji organizacji Gesat329
oraz Ireneusza Białka, przedstawiciela Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego330.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
W firmie Thales zaczęto zatrudniać niepełnosprawnych w 1992 roku. Miało to związek
ze zmianami w ustawodawstwie331 – wyznaczeniem progu 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla dużych firm. Wprowadzone zostały duże udogodnienia dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne – po osiągnięciu progu 6% zatrudnienia firma nie musiała
odprowadzać składek do AGEFIPH (Stowarzyszenia Zarządzającego Funduszami na Integrację Zawodową Osób Niepełnosprawnych), które następnie były jej zwracane, ale była
z nich po prostu zwolniona. Było to niezwykłym usprawnieniem, znacznie skracało drogę biurokratyczną i było dużą zachętą dla firm. W razie niespełnienia kryterium 6%, firmy
obciążane były karami finansowymi. W Thales potraktowano wyznaczenie progu nie jak
uciążliwy zapis prawny, ale jako wyzwanie: Początek stanowiło prawo (6% niepełnosprawnych), ale Thales zdecydował nie traktować go jako ograniczenia tylko jako szansę, aby wprowadzić do organizacji politykę, która wspiera pracowników (Directeur Mission Insertion)332.
Takie podejście wpisuje się generalnie w politykę firmy, która dba bardzo o wizerunek organizacji zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie.
Program zatrudniania osób niepełnosprawnych jest w Thales niezwykle rozbudowany i obejmuje następujące elementy:
328

329
330
331
332

Jest to platforma zrzeszająca organizacje – przywódców etyki biznesu, funkcjonujących zgodnie z 10 zasadami odwołującymi się do praw człowieka i obywatela, prawa pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania.
korupcji. Celem Global Compact jest propagowanie polityki zrównoważonego rozwoju. Więcej: http://www.
unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html (dostęp: 11.11.2012).
http://www.reseau-gesat.com/ (dostęp: 11.11.2012).
Pan Białek pomógł również skontaktować się z firmą Thales.
Loi no 2005 – 102 des personnes handicapees.
Dyrektor Programu Integracji.
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Wskaźniki dotyczące poziomu zatrudnienia i liczby osób, które wzięły udział
w szkoleniach zawodowych (cele ilościowe).
II.
Działalność i współpracę z uniwersytetami (Tales pomaga niepełnosprawnym
studentom, finansując im sprzęt wspomagający naukę), szkołami specjalnymi,
centrami rozwoju zawodowego, Centrum Rehabilitacji Społecznej.
III.
Działania na rzecz utrzymania w firmie zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
IV.
Prowadzenie programu budującego świadomość pracowników w zakresie zagadnień związanych z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem
menedżerów333.
V.
Współpraca biznesowa z sektorem zatrudnienia wspomaganego.
VI.
Pomoc technologiczna i wdrażanie innowacji technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu usprawnienia procesu szkolenia i aktywizacji zawodowej.
Informacje na temat zatrudniania niepełnosprawnych w Thales są elementami publikowanych przez firmę raportów odpowiedzialności społecznej i raportu rocznego.
Jedną z zasad etycznych Thales jest transparentność – wszystkie procesy, w tym zatrudniania niepełnosprawnych, są komunikowane opinii publicznej i akcjonariuszom.
Natomiast osiągnięcie wyższych wskaźników zatrudnienia niepełnosprawnych nie jest
sprawą łatwą – firma działa w branży wysokich technologii, gdzie generalnie podaż
kandydatów jest niewielka i są to zwykle specjaliści o bardzo wysokich kompetencjach,
unikatowych także wśród osób pełnosprawnych. Niepełnosprawni wciąż jeszcze mają
trudniejszy dostęp do edukacji, przez co firmie trudniej znaleźć pracownika z niepełnosprawnością na dany wakat. Zdaniem przedstawicieli Thales, wiele firm zniechęca
do zatrudniania niepełnosprawnych wymóg znalezienia im innej pracy w przypadku
konieczności zwolnienia. W Thales zwolnienia pracowników ograniczane są do minimum – firma raczej inwestuje w przekwalifikowanie i przenosi do innych zadań. Osoby
niepełnosprawne zatrudnione są w firmie praktycznie na wszystkich stanowiskach: We
Francji mamy 4 kategorie pracowników: fizycznych, administracyjnych, technicznych i inżynierów [workers, administrative, technicians, engineers]. Tych 1650 osób niepełnosprawnych jest równo obecne we wszystkich 4 kategoriach (Directeur Mission Insertion).W każdym dziale firmy znajduje się również osoba odpowiedzialna za rozwój pracowników
niepełnosprawnych.
Według Dyrektora Programu Integracji niepełnosprawność nie stanowi trudności,
jeśli pracodawca dostosuje miejsce i stanowisko pracy do potrzeb osoby z dysfunkcją.
Stanowisko może zostać dowolnie dostosowane, a firma otrzymuje zwrot kosztów takiego dostosowania post factum. Wśród niepełnosprawnych pracowników Thales są osoby
niedowidzące i niewidzące, niesłyszące lub niedosłyszące, z niepełnosprawnością motoryczną i chorobami przewlekłymi.
I.

333

Program jest niezwykle rozwinięty – posiada osobne moduły dla pracowników, osób wdrażających, menedżerów. Dodatkowo posiada również moduł e-lerningowy.
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Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Zgodnie z francuskim prawem niepełnosprawność jest objęta tajemnicą lekarską,
zatem pracodawca nie może uzyskać na jej temat informacji, chyba że pracownik sam
taką informację ujawni. Pracodawca może się również dowiedzieć o niepełnosprawności
poprzez dostosowania, jakie musi podjąć, przystosowując stanowisko pracy.
Rekrutacja osoby niepełnosprawnej w Thales różni się od rekrutacji pełnosprawnego
pracownika już na poziomie weryfikacji CV, w którym mogą pojawiać się dłuższe przerwy
w karierze czy edukacji: osoba z niepełnosprawnością potrzebuje szczególnej uwagi – np.
przy analizie CV, w którym często pojawiają się przerwy w karierze czy ścieżce edukacji. Osoba
odpowiedzialna za rekrutacje musi skupić się na kompetencjach nie zapominając przy tym
o niepełnosprawności [szczególnie przy adaptacji miejsca pracy] (Directeur Mission Insertion). Pracownik rekrutowany jest do pracy zgodnie ze standardowymi procedurami – niepełnosprawność nie ma tu znaczenia. Natomiast proces jego wdrożenia jest dużo bardziej
rozbudowany.
Wdrożenie pracownika rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, podczas której
pracodawca dowiaduje się o tym, jakie dostosowania stanowiska pracy są konieczne
i jakie są indywidualne wymagania pracownika związane z niepełnosprawnością – np.
krótsze godziny pracy. Konieczność odbycia przez osobę niepełnosprawną konsultacji
lekarskiej i badania wpisana jest w procedurę rekrutacji w Tahles. Wdrożenie pracownika
odbywa się z pomocą tutora – pracownika Thales odpowiedzialnego za wdrożenie osób
niepełnosprawnych, który pełni rolę opiekuna (wprowadza taką osobę do pracy, pomaga
w razie trudności czy pytań). We wdrożenie pracownika niepełnosprawnego angażuje
też wielu innych pracowników: osoba z niepełnosprawnością jest wspierana przez tutora
i zespół w którego skład wchodzą lekarz, HR menedżer, służby społeczne [social services] etc.
(Directeur Mission Insertion).
Członkowie zespołu są przygotowywani na przyjęcie pracownika poprzez szkolenia dotyczące niepełnosprawności, obejmujące definicję niepełnosprawności, regulacje
prawne, integrację i komunikację z pracownikiem, zarządzanie pracownikiem, politykę
dotyczącą niepełnosprawności w Thales, pomoc we wdrożeniu pracownika, itp. Każdorazowo pracownik przedstawiany jest zespołowi, który wcześniej uzyskuje informację o nowej osobie, dostosowaniach stanowiska pracy, oraz niezbędne wskazówki dotyczące komunikacji z niepełnosprawnym kolegą. Szczegółowe uzgodnienie kontraktu i informacja
o zasadach współpracy są bardzo ważne dla zespołu: po zapoznaniu się z kontraktem – np.
uzyskaniu wiedzy o tym, że Veronice potrzeba więcej czasu na niektóre zadania – jest łatwiej
(współpracownik). Czasem, jeżeli nowy pracownik wyrazi na to zgodę, zespołowi może
zostać ujawniony również rodzaj niepełnosprawności i bardziej szczegółowe informacje.
Thales posiada kodeks etyczny, a w przypadku zaistnienia sytuacji dyskryminacji,
osoba, która jest jej świadkiem lub ofiarą może anonimowo zgłosić naruszenie zasad do
Komisji ds. Etyki, zajmującej się wyjaśnieniem sytuacji i podejmującej w razie konieczności
stosowne środki zaradcze.
Szerokie przygotowanie firmy na wprowadzenie osoby niepełnosprawnej, obejmujące zarówno przygotowanie zespołu jak i stanowiska pracy oraz pomoc tutora, pozwalają
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na szybkie wdrożenie nowego pracownika i zminimalizowanie liczby ewentualnych problemów.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Niepełnosprawność jako taka nie stanowi przeszkody w awansie czy piastowaniu wysokiego stanowiska w Thales. Osoby z niepełnosprawnością mają jednak utrudniony dostęp do edukacji czy szkoleń na wolnym rynku – przeszkodę stanowi więc często poziom
kompetencji, statystycznie niższy u osób z niepełnosprawnością niż u ich pełnosprawnych kolegów. Natomiast firma stara się znosić takie bariery poprzez szkolenia e-learningowe, czy dostosowywanie szkoleń do wymogów pracowników, co związane jest niestety
z dodatkowymi kosztami.
Cele i zadania pracowników pełno- i niepełnosprawnych różnią się, ale wyznaczane są w ten sam sposób – na podstawie uzgodnień pracownika z przełożonym. Przy ich
wyznaczaniu uwzględnia się niepełnosprawność pracownika – zadania dzielone są w zespole komplementarnie i pracownicy pełnosprawni mogą wykonywać zadania dla niepełnosprawnych niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania. Ocena pracownika i jego
rozliczanie związane są z realizacją wspólnie uzgodnionych celów w oparciu o zakres obowiązków: cele są dostosowane do każdego pracownika, zarówno pełnosprawnego jak i nie.
(…) Oceny pracowników są wyznaczane na podstawie zadań i funkcji pełnionych przez naszych pracowników, które są wstępnie ustalane między mną, a pracownikiem (przełożony).

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Jeżeli wdrożenie przebiegło pomyślnie, zarządzanie pracownikiem pełno- i niepełnosprawnym w zasadzie się nie różnią. Cele i zadania, każdorazowo uzgadniane są i dostosowywane do możliwości pracownika, niezależnie od jego stanu zdrowia. Podobnie
rozliczenie dokonywane jest na podstawie realizacji zadań. Ewentualnych różnic można
szukać na poziomie komunikacji czy miękkiego podejścia do pracownika, wrażliwości:
należy zwracać większą uwagę na osobę niepełnosprawną, na jej przypadłość. Należy być
bardziej delikatnym i wrażliwym na jej stan [zdrowia] (przełożony). Właśnie wykształcenie
wrażliwości na kwestie niepełnosprawności przełożony osoby niepełnosprawnej wskazywał jako pozytywny efekt zarządzania zróżnicowanym zespołem.
Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnych, jak każdym pracownikiem, regulowane jest procedurami firmowymi. Natomiast dzięki wsparciu pracowników HR zajmujących się niepełnosprawnymi i szkoleniom dla managerów, w każdym z zespołów obowiązuje indywidualne podejście do pracownika i duża otwartość. Pracownikom Thales
trudno było wskazać cechy odróżniające niepełnosprawnych od ich pełnosprawnych
kolegów. Również sytuacja współpracy z osobami niepełnosprawnymi nie jest dla nich
czymś nadzwyczajnym: uważam, że jest to sytuacja normalna. (...) Nie traktuje takiej sytuacji,
jako unikalnego doświadczenia, jest to zwyczajnie życiowa sytuacja (współpracownik).
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Indywidualny przypadek pracownika: Veronique, ma problemy z
mówieniem i poruszaniem się
Veronique często się śmieje, ochoczo zgłasza się, jest aktywna (z opisu Veronique przez
jej tutora). Praca w Thales jest pierwszą pracą Veronique.
Czas pracy Veroniqe jest elastyczny, posiada dodatkowe dni wolne, a jej stanowisko pracy zostało dostosowane zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Jej obowiązki również
zostały dopasowane do możliwości – w związku z wynikającymi z niepełnosprawności
trudnościami, część zadań wykonują jej koledzy z zespołu: w związku z tym, że kontakt
z klientem jest dla mnie utrudniony, wraz z innymi pracownikami dzielimy się pracą i szukamy
rozwiązania (Veronique). Taki podział pracy nie jest dla współpracowników uciążliwy, rozumieją bowiem, z czego wynika konieczność pomocy koleżance. Sami również deklarują,
że mogą liczyć na jej pomoc: Jest to koleżanka jak każda inna. Należy jedynie zapoznać się
z rodzajem kontraktu i nauczyć się, w jaki sposób pracować z tą osobą. (…) Jak proszę Veronique o pomoc, zawsze chętnie mi pomaga (współpracownik).
Veronique traktowana jest na takich samych zasadach, co inni członkowie zespołu – w ten
sam sposób wyznaczane są jej cele i na takich samych zasadach rozliczana jest z realizacji zadań. Ani ona, ani jej współpracownicy nie widzą różnic w podejściu do niepełnosprawnego
pracownika – Veronique jest pełnoprawnycm członkiem zespołu, a jej niepełnosprawność jest
czymś normalnym: kiedy pojawiłam się w firmie, Veronique została mi przedstawiona jak każdy
inny pracownik (współpracownik). Veronique ma również ten sam dostęp do szkoleń, co reszta
pracowników – o ile, jak mówi jej przełożony, ma czas by w nich uczestniczyć.
Przełożony Veronique zarządza jej zespołem od 6 lat. Veronique była członkiem zespołu, kiedy ten go przejął. Uczestniczył on w szkoleniu dotyczącym zarządzania zespołem zróżnicowanym, co pozwoliło mu lepiej przygotować się do współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Według niego, istotą owocnej współpracy jest rekrutacja osób
o odpowiednim profilu i kompetencjach oraz dostosowanie stanowiska pracy: należy
traktować osoby niepełnosprawne, jako pracowników z szacunkiem. Rekrutować i zatrudniać
ich według kompetencyjnego profilu. Jeżeli osoba jest niepełnosprawna, stanowisko powinno
być dopasowane do jej możliwości.
Dużą zaletą jest wytworzenie w firmie nie tylko procedur, ale i atmosfery sprzyjającej
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – otwartości i naturalności. Polityka firmy wobec
niepełnosprawności jest przez pracowników niezwykle ceniona: w naszej firmie zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest normalne, nie służy budowaniu witryny sklepowej pokazującej niepełnosprawnych pracowników (współpracownik).

Wizerunek pracodawcy
Thales Group dużą wagę przykłada do wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej
i zaangażowanej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wpisują się w tę politykę.
Jednym z wyróżników firmy jest troska o słabszych, która w obszarze CSR realizowana
jest poprzez działania na rzecz różnorodności i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem (kobiet, niepełnosprawnych, osób starszych).
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Thales nie tylko otwarcie komunikuje fakt zatrudniania osób niepełnosprawnych
w swoim zespole, ale także bardzo mocno angażuje się w propagowanie ich aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Prowadzi szkolenia dla pracodawców z zakresu wdrażania
polityki wobec niepełnosprawności. Prowadzi także na uczelniach i w szkołach programy dotyczące niepełnosprawności – ich celem jest zwiększenie świadomości studentów
i uczniów. Thales posiada również ofertę stypendialną dla niepełnosprawnych studentów.
Wydaje się, że politykę firmy wobec niepełnosprawności doskonale opisują słowa
rozpoczynające oświadczenie prasowe firmy Thales dotyczące jej działalności CSR – Dobre intencje to po prostu za mało. Dlatego firma nie tylko stworzyła doskonałe podstawy
teoretyczne i procedury zarządzania zróżnicowanym zespołem, ale również osiąga wysokie wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych. Ma też bardzo wysokie notowania wśród
organizacji zajmujących się tematyką niepełnosprawności.
Według Dyrektor Programu Integracji budowanie dobrego wizerunku i prezentowanie dobrych praktyk odgrywają ważną rolę w zarządzaniu ludźmi. Działania takie mają
wpływ na poczucie dumy z pracy w organizacji, która jest dobrym pracodawcą i na lojalność pracownika. Dobra relacja z pracownikiem jest szczególnie ważna w przypadku
menedżerów wysokiego szczebla i pracowników o unikatowych kompetencjach. Może
bowiem wpłynąć na ich decyzje o pozostaniu w firmie na dłużej.

Podsumowanie
Firma Thales posiada znakomicie rozwinięte praktyki w zakresie zatrudniania i zarządzania pracownikami niepełnosprawnymi. Thales Group budowało politykę wobec niepełnosprawności krok po kroku, przez dwadzieścia lat, współpracując przy tym z rozmaitymi organizacjami. Nic więc dziwnego, że firma może wypowiadać się na konferencjach
czy szkoleniach z pozycji eksperta.
Zaletą Tales jest społeczne zaangażowanie w kwestie związane z niepełnosprawnością nie tylko na poziomie pracowników, ale także przyszłych kandydatów do pracy
(uczniów, studentów). To daje firmie możliwość bardzo skutecznego budowania swojego
wizerunku jako pracodawcy, a jednocześnie świadczy o jej autentycznym zaangażowaniu
w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Wypowiedzi pracowników świadczą
o tym, że działalność firmy podyktowana jest rzeczywistym zaangażowaniem i chęcią realizacji przyjętych wartości w praktyce.
Inną cechą Thales jest rozwinięta komunikacja działań z zakresu CSR, w tym dotyczących jej podejścia do niepełnosprawności. Firma posiada osobną podstronę poświęconą
swojej aktywności związanej z odpowiedzialnością społeczną i publikuje informacje na
ten temat w raportach rocznych.
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6. Come as you are334
Électricité Réseau Distribution France

Państwo

Francja

Sektor

państwowy

Branża

energetyczna

Kapitał

francuski

Zatrudnienie ogółem

36 000

Pracownicy niepełnosprawni

Około 1000
(ok. 3%)

Strona internetowa

www.erdfdistribution.fr

Charakterystyka instytucji
Électricité Réseau Distribution France (ERDF) jest przedsiębiorstwem państwowym –
spółką zależną firmy Électricité de France (EDF)335 – odpowiedzialną za zarządzanie 95%
sieci dystrybucji energii elektrycznej we Francji.
Électricité Réseau Distribution France zostało wydzielone z EDF w 2008 roku, do zarządzania siecią przesyłu energii. Wydzielenie przedsiębiorstwa nastąpiło na skutek otwarcia rynku energetycznego dla konkurencji. Firma odpowiada za rozbudowę, konserwację,
monitorowanie i ewentualne naprawy sieci. ERDF zatrudnia około 36 000 pracowników,
z czego 3% stanowią niepełnosprawni.

Rekomendacja
Électricité Réseau Distribution France zostało wskazane jako przykład dobrych praktyk przez Gesat336, organizację zrzeszającą zakłady pracy chronionej, ale również zajmującą się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacją zawodową. Organizacja jest również pośrednikiem i doradcą dla firm z otwartego rynku pracy.
Électricité Réseau Distribution jest także partnerem nagrody przyznawanej przez Gesat
– Les Trophées pour des presentations handiresponsables337.
334
335

336
337

Przyjdź taki, jaki jesteś.
Druga na świecie pod względem wielkości sieć energetyczna i jeden z największych producentów energii
elektrycznej na świecie. Do 2004 roku firma państwowa, obecnie około 85% udziałów jest własnością rządu
francuskiego. http://france.edf.com/ (dostęp: 11.11.2012).
http://www.reseau-gesat.com/ (dostęp: 11.11.2012).
http://www.trophees-handiresponsables.com/reglement/ (dostęp: 11.11.2012).
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ERDF posiada politykę różnorodności obejmującą zróżnicowanie narodowościowe,
wiekowe, etniczne, pod względem płci i niepełnosprawności. W zakresie zatrudniania
niepełnosprawnych firma podpisała umowę o współpracy z regionalnym oddziałem Ministerstwa Pracy, współpracuje także z CAP Emploi – krajową siecią specjalistów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Zadaniem sieci jest zapewnienie diagnostyki, poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych i pracodawców, którzy chcą rekrutować
osoby niepełnosprawne338.
Électricité Réseau Distribution France zatrudnia około tysiąca osób, które zadeklarowały niepełnosprawność – z uwagi na regulacje prawne339 pracownik nie musi ujawniać
pracodawcy informacji o swojej niepełnosprawności. Wiemy, że ktoś jest niepełnosprawny, jeżeli nam to powie, ale nie zawsze tak jest. Jeżeli potrzebuje czegoś specyficznego
do pracy, na przykład specjalnego oprogramowania albo specjalnych mebli, wtedy możemy przypuszczać, że ma określony typ niepełnosprawności (DRH – Développement RH
et Compétences – Mission Handicap340). Nawet, jeśli osoba posiada widoczną niepełnosprawność, a nie zgłosiła faktu jej posiadania, nie może być uznawana za niepełnosprawną. Dlatego odsetek osób niepełnosprawnych w firmie faktycznie jest znacznie wyższy niż
deklarowany.
ERDF zatrudnia osoby niepełnosprawne na rozmaitych stanowiskach, w całej strukturze organizacyjnej. Wśród pracowników firmy są osoby niewidome lub niedowidzące,
niesłyszące lub niedosłyszące, z niepełnosprawnością dotyczącą procesów poznawczych,
niepełnosprawne ruchowo, na wózkach lub z problemami układu kostno- mięśniowego.
Polityka firmy obejmuje również zapewnienie równego dostępu do usług firmy – bez
jakiejkolwiek dyskryminacji wobec klientów. Firma zaopatruje się również u dostawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne341 oraz w zakładach pracy chronionej. Bierze
również udział w konsultacjach dotyczących stanowienia rozwiązań prawnych w zakresie
niepełnosprawności i rynku pracy.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
W ERDF osoby niepełnosprawne zatrudniane były od początku działalności przedsiębiorstwa, przy czym w 2009 roku utworzony został departament ds. różnorodności (w tym
osób niepełnosprawnych). Było to związane z podpisaniem umowy z Ministerstwem Pracy342. W 2009 roku polityka wobec różnorodności została więc w firmie skodyfikowana
i faktycznie wprowadzona w życie.
Powodów, dla których firma zdecydowała się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, w tym w ramach specjalnego programu, było kilka. Jednym z nich były wymogi
stawiane przedsiębiorcom przez francuskie prawo, nakładające obowiązek zatrudniania
338
339
340
341
342

http://www.capemploi.com/ (dostęp: 11.11.2012).
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Pracownik Działu HR Departamentu Rozwoju Umiejętności – Misja Niepełnosprawność.
Entreprises Adaptées et Etablissements et Structures d’Aide par le Travail.
Zgodnie z tą umową ERDF ma osiągnąć 6% próg zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przy czym fundusze,
które powinna odprowadzać na rzecz FIPHFP, przeznaczane są na jej potrzeby adaptacyjne, przy zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych lub na potrzeby bieżące owych pracowników.
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osób niepełnosprawnych – i wyznaczające 6% próg takiego zatrudnienia343. Drugim powodem była misja firm. ERDF jest firmą państwową, która posiada politykę w zakresie równego
dostępu do energii elektrycznej. Postanowiono politykę tę rozszerzyć również o dostęp do
pracy w organizacji. Kolejnym powodem było założenie dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy – według ERDF obowiązkiem przedsiębiorstwa państwowego jest, aby jego
struktura odzwierciedlała zróżnicowanie francuskiego społeczeństwa – klientów firmy.
Polityka w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych była komunikowana pracownikom bezpośrednio po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Pracy i rok później w kontekście sprawozdania z działania programu i planowania dalszych aktywności.
ERDF zatrudniło już 1000 osób niepełnosprawnych. Do 2012 roku wyznaczonymi
celami w zakresie polityki różnorodności było zatrudnianie minimum 30 osób niepełnosprawnych każdego roku oraz przyjęcie co najmniej 16 osób uczących się/studiujących
rocznie na praktyki lub staże. Program zatrudniania osób niepełnosprawnych w ERDF
ewoluował od poszukiwania odpowiedniej osoby na dane stanowisko do poszukiwania
odpowiedniego stanowiska dla danej osoby. Trudno jest nam znaleźć kandydatów, których
kompetencje spełniają nasze potrzeby. Dlatego staramy się, żeby nasze procedury ewoluowały: kiedy mamy kandydata z niepełnosprawnością, szukamy stanowiska, pasującego do jego/
jej kompetencji (DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap).
Dużym problemem dla firmy jest znalezienie odpowiednich kandydatów wśród osób
z niepełnosprawnością – wielu niepełnosprawnych ma trudniejszy dostęp do edukacji. Dlatego firma wspiera osoby niepełnosprawne na etapie edukacji, współpracując z organizacjami
działającymi na rzecz niepełnosprawnych studentów i pomagając im w zdobyciu potrzebnej
wiedzy. Szczególnie takiej wiedzy, która jest potrzebna, by zakwalifikować się na staż w ERDF.
We Francji, głównym problemem jest to, że wiele osób niepełnosprawnych ma widocznie niższy poziom wykształcenia. Dlatego najlepszym, co możemy robić, to pomagać im podczas
edukacji, towarzyszyć w drodze do drzwi firmy. Prawo nie zachęca nas raczej do sponsorowania szkół czy uczelni, ale naszym zdaniem musimy działać bardzo wcześnie, w procesie edukacji, w szkole czy na uczelni, dlatego że personel, czy pomoce naukowe nie są przystosowane dla
większości z nich [niepełnosprawnych]. Nawet szkoły są niedostępne dla osób na wózkach czy
z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową. Obecnie jedyne, co możemy robić to edukować
stażystów i pomagać im osiągać określony poziom edukacji, żeby mogli rozwijać się w naszej firmie. Czasem nawet musimy pomóc im osiągnąć poziom kwalifikujący ich do odbywania praktyk
(DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap).

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W rekrutacji firma nie stosuje ogłoszeń o pracę skierowanych tylko do niepełnosprawnych. Każda osoba posiadająca wymagane kompetencje może być przyjęta do pracy, niepełnosprawność nie jest tu więc ani atutem, ani przeszkodą.
Wszyscy kandydaci mogą odpowiadać na ogłoszenie, jak również zgłaszać się do pracy w firmie przez jej stronę internetową. Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do
343

Decret no 2008-244 du 7 mars 2008 relatif Au Code du travail (partie reglementarie).
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ERDF za pośrednictwem specjalnego adresu email – ich CV jest wtedy weryfikowane przez
osobę zajmującą się rekrutacją osób niepełnosprawnych. Wiele procedur związanych z rekrutacją jest też uproszczonych dla osób niepełnosprawnych. ERDF pojawia się także na
targach pracy. Firma dba również, by sytuacja rozmowy rekrutacyjnej była dostosowana
do potrzeb kandydata – przykładowo na rozmowie może być zapewniona obecność tłumacza języka migowego. Proces rekrutacji osób niepełnosprawnych jest bardziej elastyczny i prowadzony przez konsultantów zajmujących się rekrutacją niepełnosprawnych.
Gdy pracownik niepełnosprawny zostanie zatrudniony, firma odbywa z nim rozmowę dotyczącą przystosowania stanowiska pracy. Podczas tej rozmowy zbiera informację
na temat tego, jakich narzędzi, oprogramowania oraz jakich rozwiązań w zakresie organizacji pracy pracownik potrzebuje. Przystosowanie stanowiska pracy jest dla firmy dużym
wyzwaniem ze względu na długi czas, który zajmuje, jednak ERDF coraz lepiej radzi sobie
z tym zagadnieniem. Jedną z przeszkód, które staramy się zniwelować, jest czas potrzebny
na to, żeby zdobyć dla niepełnosprawnego pracownika odpowiednie narzędzia do pracy: na
przykład niektórzy muszą czekać kilka tygodni, czasem nawet miesięcy, żeby otrzymać odpowiedni komputer z potrzebnym oprogramowaniem. Inni muszą czekać wiele miesięcy na
miejsce parkingowe blisko drzwi firmy… (DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap). Skala problemu nie jest jednak duża, bo tylko około 10% spośród osób
niepełnosprawnych potrzebuje dostostosowania stanowiska pracy.
Czasami pracownik, nie chcąc narażać pracodawcy na dodatkowe koszty lub chcąc
ukryć rzeczywisty poziom niepełnosprawności, źle oceni to, jakich adaptacji stanowiska
pracy potrzebuje. Wtedy pojawiają się problemy na etapie wdrożenia pracownika do pracy. Taka sytuacja jest każdorazowo wyjaśniana, a kolejne przystosowania wprowadzane.
Zajmuje to jednak dodatkowy czas.
Jeżeli pracownik niepełnosprawny wyrazi zgodę, zespół jest informowany o jego lub
jej niepełnosprawności przez menedżera, lekarza lub odpowiedniego eksperta. Informacja taka dotyczy możliwych przejawów niepełnosprawności oraz porad w razie problemów. Spotkanie informacyjne na ten temat jest organizowane przed pierwszym dniem
pracy pracownika i jeżeli uważa to za stosowne, może również w nim uczestniczyć. W razie
potrzeby menedżer zespołu i jego podwładni mają zapewnioną pomoc psychologa.
Jedną z większych przeszkód w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są stereotypy.
Niektórzy ludzie wciąż mają utarte przekonania o ludziach z niepełnosprawnością, ale na
szczęście to się zmienia: coraz więcej ludzi zyskuje świadomość, że niepełnosprawność to nie
ułomność, coś, co trzeba ukrywać (…), zmienia się świadomość (DRH – Développement RH
et Compétences – Mission Handicap). Z uwagi na stereotypy dotyczące np. mniejszej efektywności osób niepełnosprawnych, w firmie obowiązuje polityka antydyskryminacyjna.
Pracownicy mają do dyspozycji specjalny adres email oraz numer telefonu, pod którymi
można zgłaszać pojawiające się problemy czy nadużycia. W razie potrzeby jest też formowana mała grupa osób, które dyskutują nad problemem oraz starają się znaleźć dla
niego rozwiązanie. ERDF zachęca również swoich pracowników do udziału w specjalnych
szkoleniach.
W przypadku osób niepełnosprawnych ich wdrożenie i integracja z zespołem są
przedmiotem specjalnej uwagi. Dlatego również nowe osoby z niepełnosprawnością
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biorą udział w regularnych rozmowach będących punktami kontrolnymi. Dzięki wprowadzeniu rozmów okresowych zauważono, że trudne sytuacje nie są związane z niepełnosprawnością, są związane z osobą; dlatego powinniśmy poświęcać uwagę każdemu (DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Decyzja o udziale pracownika w szkoleniu czy o jego awansie należy do przełożonego i jest związana z piastowanym przez danego pracownika stanowiskiem, jego zakresem
zadań i kompetencjami.
Kiedy w ERDF zauważono, że osoby niepełnosprawne awansują zwykle wolniej niż
ich pełnosprawni koledzy, wprowadzono mechanizm monitorowania rozwoju pracowników niepełnosprawnych. Okresowo dział HR porównuje sytuacje pełno- i niepełnosprawnych pracowników przyjętych w tym samym czasie, na podobne stanowiska, z podobnym
wykształceniem, w obrębie tych samych zespołów. Jeżeli pracownik niepełnosprawny
znajduje się w gorszej zawodowo sytuacji, menedżer zobowiązany jest wyjaśnić, czym
spowodowana jest taka sytuacja – czy jest to problem związany z niewystarczającymi
kompetencjami, zbyt niską efektywnością pracownika, czy może przyczyny takiego stanu
rzeczy są inne.
Osoby niepełnosprawne w ERDF są rozliczane z realizacji celów na takich samych zasadach jak inni pracownicy, aczkolwiek cele są dostosowywane do ich możliwości. To, co
ma znaczenie, to żeby każdy dawał z siebie 100%. Jeżeli osoba niepełnosprawna może być
efektywna w 70% efektywności swoich kolegów, powinna dawać z siebie 100% by osiągnąć
70% (DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap).
Podczas corocznych rozmów audytowych poruszany jest również temat niepełnosprawności. Menedżerowie pytają swoich podwładnych, czy potrzebują jakichś dodatkowych udogodnień i czy uważają, że ich cele są dostosowane do ich możliwości. Nie
wszyscy menedżerowie poruszali ten temat podczas rozmów – część czuła się niepewnie,
pytając o niepełnosprawność, nie wiedziała, jak podejść do tematu albo bała się go poruszać. Firma zaproponowała, by podczas rozmowy z pracownikiem niepełnosprawnym
menedżerom towarzyszyła osoba z działu HR lub zewnętrzny ekspert, znający temat niepełnosprawności. Takie rozwiązanie pomaga zarówno menedżerowi, jak i pracownikowi.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Trudno określić, jaki wpływ ma niepełnosprawność na relacje w zespole, ponieważ
– jak twierdzi jeden z przedstawicieli firmy – 80% niepełnosprawności naszych pracowników jest niewidoczna, a nie wszyscy pracownicy z dysfunkcjami deklarują swoją niepełnosprawność. Wiadomo natomiast, że zespoły, w których są zatrudnione osoby niepełnosprawne, są zwykle bardziej otwarte na różnice i tolerancyjne.
Zwykle osoby niepełnosprawne (z zadeklarowaną niepełnosprawnością) są dobrze
przyjmowane przez zespół. Jeżeli pojawiają się problemy, co zdarza się sporadycznie,
wynikają one z niespodziewanych sytuacji, w których członkowie zespołu nie wiedzą,
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jak zareagować. Zwykle jednak wdrożenie przebiega w sposób naturalny. Kiedy osoba
niepełnosprawna ma problem z wykonywaniem swoich obowiązków, jeden ze współpracowników pomaga jej lub wykonuje część obowiązków za nią. Taka sytuacja nie trwa
jednak zwykle zbyt długo. Niepełnosprawni szybko uczą się wykonywać swoje obowiązki,
a współpracownicy nie mają możliwości wyręczania kolegów na dłuższą metę.
Osoby niepełnosprawne w ERDF są bardzo cenione, jako pracownicy. Członkowie
zespołu bywają również zdumieni postawą i siłą charakteru swoich niepełnosprawnych
kolegów. Są bardzo zaangażowani w pracę, psychicznie dojrzali, co wpływa korzystnie
na cały zespół. Efektywność pracowników niepełnosprawnych również jest zadawalająca,
a ich wysiłki dostrzegane: w wielu przypadkach osoby z niepełnosprawnością bardzo się starają być efektywne i wprowadzać dobrą atmosferę w zespole. Ponieważ część ludzi uważa, że
nie są tak efektywne jak pełnosprawni pracownicy, starają się dowieść, że to nieprawda (…).
Zwykle w życiu mają więcej przeszkód do pokonania i jakoś dają radę je przezwyciężyć. Na
przykład większość z nich musi znacznie wcześniej szykować się do pracy, żeby być na czas.
Łatwiej się męczą, ale nadal wykonują swoją część pracy, tak jak inni (DRH – Développement
RH et Compétences – Mission Handicap). W zespołach, w których zatrudnione są osoby
niepełnosprawne, zauważono również niższą absencję. Obecność osoby niepełnosprawnej
ma także przełożenie na panującą w nim atmosferę – ich koledzy zwykle zaczynają patrzeć
na swoje problemy z pewnej perspektywy, w porównaniu do problemów ludzi niepełnosprawnych (DRH – Développement RH et Compétences – Mission Handicap).
Zwykle osoby niepełnosprawne dobrze integrują się z zespołem i są ciepło przyjmowane przez resztę kolegów. Zdarzają się jednak również przypadki trudniejsze. Np. pracownicy z depresją czy autyzmem ze względu na rodzaj swojej dysfunkcji trudniej integrują się z zespołem i w ogóle gorzej funkcjonują w społeczeństwie.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym intelektualnie
W ERDF pracują również osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jedną z takich
osób jest Celine, zatrudniona w dziale HR. Celine ma problemy z uczeniem się. Jej przełożonej nie przeszkadzały specyficzne wymagania pracownika wynikające z jego niepełnosprawności, natomiast gdyby Celine trafiła do kogoś innego, mniej wrażliwego, czy otwartego, jej sytuacja byłaby trudniejsza.
Zespół Celine był przygotowany na przyjście niepełnosprawnej koleżanki – został
uprzedzony o jej niepełnosprawności i wymaganiach w komunikacji. Kiedy Celine przyszła do pracy, została przedstawiona, jak każdy nowy pracownik. Szybko również zintegrowała się z zespołem, koledzy darzą ją sympatią. Jak mówią, jedną z cech wyróżniających
Celine jest dbałość o relacje i atmosferę. Jej przełożona dodaje, że kiedy ma dużo pracy,
czy gorszy nastrój, Celine podnosi ją na duchu i np. zostawia jej na biurku kolorowe motywujące karteczki.
Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym intelektualnie różni się od zarządzania innymi pracownikami. Przełożona Celine opowiada, że ona także musiała dostosować
się do nowej współpracowniczki – nauczyła się cierpliwości – wiem, że czasem trzeba kilkukrotnie powtórzyć pewne informacje. Opracowały także z Celine system pisania zadań na
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karteczkach, dzięki którym Celine nie zapomina, co ma zrobić. Celine potrzebuje również
raz na jakiś czas odpocząć. Powinna wtedy położyć się spać na 1-2 godziny. Dlatego otrzymała klucz do specjalnego pomieszczenia, dostępnego tylko niektórym osobom, w którym może spokojnie odpocząć.
Mimo że zatrudnienie Celine wymagało pewnej elstyczności ze strony jej przełożonych i kolegów, większość osób w zespole jest bardzo zadowolona z obecności koleżanki.
Ceniona jest głównie za radość życia, pozytywne nastawienie i energię do pracy. Jej przełożona podkreśla również, że Celine zawsze daje z siebie w pracy 100%.

Indywidualny przypadek pracownika: Sophie, pracownik działu
HR z niepełnosprawnością fizyczną
Sophie pracuje w ERDF od 3 lat – wysłała do firmy swoje CV, ale jej stanowisko pracy
zostało właściwie stworzone specjalnie dla niej. Jak mówi jedna ze współpracowniczek
Sophie: firma chciała utworzyć stanowisko osoby, która zajmowałaby się kwestią niepełnosprawności w firmie, ale nie było nikogo, kto mógłby pełnić takie obowiązki. Wtedy właśnie
wpłynęła aplikacja Sophie. Postanowiono utworzyć dla niej stanowisko osoby, która zajmowałaby się kwestiami niepełnosprawności. Sophie nie tylko posiadała wszystkie potrzebne kompetencje, ale także cechy osobowościowe – wrażliwość i zrozumienie dla
innych. Jej niepełnosprawność jest atutem, lepiej rozumie zagadnienia dotyczące niepełnosprawności i problemy osób z podobnymi problemami. Z drugiej strony, jej dysfunkcja
jest stosunkowo niewielka, polega na problemach ze stopą i większość pracowników nie
jest świadoma, że ma do czynienia z osobą niepełnosprawną. Dlatego też Sofie została
przedstawiona współpracownikom jak każdy nowy pracownik w zespole.
Stanowisko pracy Sophie nie potrzebowało żadnego dostosowania, ponieważ niepełnosprawność nie przeszkadza jej w wykonywaniu obowiązków służbowych. Dlatego
również nie ma różnicy między efektywnością Sophie i innych pracowników. Sophie korzysta z gwarantowanych jej prawnie dwóch dodatkowych dni wolnych – na wizytę w Komisji Praw i Niezależności Osób Niepełnosprawnych344, przyznającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz na wizytę na targach dla osób niepełnosprawnych, podczas których
prezentowany jest nowy sprzęt i akcesoria pozwalające im lepiej funkcjonować w społeczeństwie i w pracy. Sporadycznie korzysta też z dni wolnych na wizyty lekarskie.
Sophie ma takie same możliwości szkoleń i awansu, jak pełnosprawni pracownicy.
Jednak zdaniem koleżanki, nie wierzy wystarczająco w swoje możliwości, jest mniej pewna siebie, w przypadku rekrutacji wewnętrznej często uważa, że nie posiada wystarczających kwalifikacji, co być może wynika z faktu, że jako osoba z niepełnosprawnością, wielokrotnie musiała udowadniać, że jest tak samo dobra, jak pełnosprawne osoby.
Obowiązki Sophie są wyznaczane tak samo, jak obowiązki jej kolegów i koleżanek z zespołu. Według tych samych reguł jest też rozliczana z ich realizacji podczas corocznego audytu.
Sophie czuje się pełnoprawnym pracownikiem ERDF, bierze udział w imprezach integracyjnych dla pracowników i – jak mówią jej współpracownicy – jest perfekcyjnie zintegrowana.
344

Comission des droits et de l’autonomie des personnes handicapees.
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Wizerunek pracodawcy
ERDF jest dużą firmą o aktywnej polityce wobec niepełnosprawności. Polityka ta jest
komunikowana poprzez stronę internetową, publikacje, udział w konferencjach. ERDF
uważa, że trzeba informować o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, by zachęcić do
podobnych działań inne firmy. Komunikacja dotycząca podejścia do niepełnosprawności wpisuje się w strategię otwartości firmy na wszystkich pracowników. ERDF ma duże
potrzeby rekrutacyjne, więc przywiązuje wagę do swojego wizerunku jako pracodawcy.

Publikacje ERDF poświęcone niepełnosprawności
ERDF komunikuje bardzo szeroko swoją otwartość na różnorodność. Nie koncentruje
się natomiast w tej komunikacji na osobach niepełnosprawnych, bo – jak mówi przełożona takiej osoby – wtedy powinna także informować, że nie dyskryminuje osób ze względu
na wyznanie, preferencje seksualne czy pochodzenie. Przekaz ERDF do potencjalnych pracowników brzmi następująco: przyjdź taki, jaki jesteś, ze swoimi kompetencjami, zaletami,
wadami i specyficznymi umiejętnościami, a zaakceptujemy cię i w mądry sposób włączymy
do zespołu (przełożona osoby niepełnosprawnej).

Podsumowanie
Zarządzanie niepełnosprawnością w Électricité Réseau Distribution France jest przemyślanym i wciąż doskonalonym procesem. Podpisując umowę z Ministerstwem Pracy,
firma zobowiązała się do osiągnięcia progu 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych
i w jej działaniach widać, że aktywnie działa, by ten cel osiągnąć.
Wartym propagowania rozwiązaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych osób
niepełnosprawnych na etapie szkoły średniej czy studiów, które pozwala firmie uzyskać
dostęp do niepełnosprawnych kandydatów o poszukiwanych przez nią kompetencjach.
Bez inwestowania w edukację znalezienie takich osób okazuje się często trudne.
Polityka odpowiedzialności społecznej ERDF polega nie tylko na tym, że firma sporo wymaga od własnej organizacji, ale także na stawianiu określonych oczekiwań swoim
partnerom i kontrahentom. Przy zawieraniu kontraktów ERDF bierze pod uwagę, czy dana
firma zatrudnia osoby niepełnosprawne lub posiada aktywną politykę CSR.
ERDF jest firmą otwartą na różnorodność w pełnym znaczeniu tego słowa. Zespoły
pracowników są zróżnicowane pod wieloma względami. Firma nie widzi też problemu
w zatrudnianiu pracowników z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności, w tym
z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną.
W praktykach firmy widoczne jest indywidualne podejście do człowieka, badanie
jego potrzeb. Wyrównywanie szans nie jest tu tylko sloganem, ale codzienną praktyką,
o czym świadczy choćby monitorowanie ścieżek kariery pełno- i niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w tym samym czasie na analogicznych stanowiskach.
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Regulacje PRawne – Szwecja
Niepełnosprawność w Szwecji definiowana jest przez Ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiuzawodowym jako „stałe fizyczne, psychiczne i intelektualne ograniczenia zdolności danej osoby do działania, powstałe w wyniku kontuzji lub
choroby wrodzonej, zaistniałej lub nabytej345.
Zagadnienia dotyczące funkcjonowania niepełnosprawnych na rynku pracy są
w Szwecji regulowane przez:
• Ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym (1999)346 – zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność. Ma zastosowanie w zakresie rekrutacji, wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz wypowiedzenia umowy.
• Ustawę o równym traktowaniu studentów szkół wyższych (2002)347.
• Ustawę o przeciwdziałaniu dyskryminacji (2003)348.
• Ustawę zakazującą dyskryminacji i poniżającego traktowania (2006)349.
• Ustawę o równych szansach (1991)350 – zawiera przepisy dotyczące warunków pracy i promowania równości.
• oraz Krajowy Plan Działań i Polityki wobec Osób z Niepełnosprawnością „Od Pacjenta
do Obywatela” (2000).
Po przeprowadzonych w latach 90. XX w. reformach, polityka wobec aktywizacji
zawodowej niepełnosprawnych znacznie zwiększyła swoją skuteczność. Pracodawcy są
odpowiedzialni za przystosowanie środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – infrastruktury, czasu pracy, etc. Zostały na ten cel przeznaczone środki, których przyznawanie
pracodawcom znacznie usprawniono. Ponadto, pracodawcy mogą otrzymać subsydia do
wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnością (jeśli są oni zarejestrowani jako poszukujący pracy) lub – w pewnych przypadkach – już zatrudnionych
pracowników. Subsydia te ustalane są na drodze negocjacji między pracodawcą, pracownikiem, instytucją rynku pracy i przedstawicielem związków zawodowych i mogą pokrywać w pewnych okolicznościach do 100% kosztów wynagrodzenia lub 80% wynagrodzenia brutto oraz całkowite koszty ubezpieczenia społecznego.
345
346
347
348
349

350

Act (1999:132) of Prohibition of Discrimination, par 2.
Act (1999: 132) of Prohibition of Discrimination in working Life on Grounds of Disability.
Act on Equak Treatment of students AT Universities.
Act (2003: 307) of Prohibition od Discrimination Act.
Act (2006: 1330) to amend the Prohibition of Discrimination in Working Life of People with Disability (1999:
132).
Equal Opportunities Act (1991: 433).
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7. Jesteśmy rodziną
Max Hamburgerrestauranger

Państwo

Szwecja

Sektor

prywatny

Kapitał

szwedzki

Branża

restauracyjna

Zatrudnienie ogółem

ok. 3000 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

170 osób
(5,6% zatrudnionych)

Strona internetowa

http://www.max.se/

Charakterystyka firmy
Max Hamburgerrestauranger to największa sieć restauracji szybkiej obsługi (fast food)
w Szwecji. Jej dochody w tym kraju przekraczają dochody takich gigantów jak McDonald’s
czy Burger King. Firma została założona w 1968 roku przez Curta Bergforsa i do dziś pozostaje firmą rodzinną (100% udziałów należy do rodziny Bergfors, której przedstawiciele
sprawują najważniejsze funkcje w firmie). Max Hamburgerrestauranger tworzy sieć ponad
85 restauracji zlokalizowanych w całej Szwecji, a od 2011 roku także w Norwegii. Sama
firma uzyskuje od lat najwyższe wyniki w zakresie obsługi klienta, jakości produktów i satysfakcji konsumentów351. Niespełna 6% spośród 3000 pracowników Max Hamburgerrestauranger stanowią osoby niepełnosprawne.

Rekomendacja
Firma Max została zarekomendowana do projektu badania dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Szwedzką Agencję Koordynacji Polityki Wobec
Niepełnosprawności – Handisam352. Wcześniej jej polityka została opisana w publikacji
Handisam Se kompetensen353 [Zobacz kompetencje – tłum. wł.] – przewodniku dla przedsiębiorstw rozpoczynających zatrudnianie niepełnosprawnych, zawierającym przykłady
firm szwedzkich stosujących dobre praktyki w tym zakresie.
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http://www.maxburgers.com/max/ (dostęp: 13.11.2012).
http://www.handisam.se/ (dostęp: 13.11.2012).
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4c507a4c135613b5bc1800012418/magazin_engelska.
pdf (dostęp: 13.11.2012).
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Podstawą przyjętej przez firmę polityki zarządzania zasobami ludzkimi są„otwartość”
i „szczerość”, dzięki którym Max tworzy środowisko pracy, gdzie ludzie mogą się rozwijać
i przejmować odpowiedzialność (Through openness and sincerity the goal is to create an
environment which enables people to grow and take responsibility)354.
Max posiada rozbudowany program zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja współpracuje ze szwedzką instytucją państwową Samhall,355 która działa na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Program zatrudniania osób niepełnosprawnych w Max był wielokrotnie nagradzany,
a w 2007 roku zdobył także uznanie Unii Europejskiej. Program zatrudniania wypracowany w Max jest również adaptowany przez inne firmy, rozpoczynające dopiero zatrudnianie
niepełnosprawnych, a przedstawiciele Max uczestniczą w charakterze ekspertów w organizowanych przez UE konferencjach dotyczących aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych czy samej niepełnosprawności356.
Zatrudnianie niepełnosprawnych jest wpisane w politykę różnorodności prowadzoną przez Max Hamburgerrestauranger, która z kolei jest elementem przyjętej przez firmę
strategii zrównoważonego rozwoju. W centrum zainteresowań firmy stoi klient – gość restauracji, jednak bardzo dużą wagę przywiązuje się także do zdrowia, środowiska, przywództwa i różnorodności.

Geneza zatrudniania osób niepełnosprawnych
Początki zatrudniania osób niepełnosprawnych przypadają na lata dziewięćdziesiąte.
Początkowo firma współpracowała ze szwedzką publiczną służbą zatrudnienia – Arbetsförmedlingen (odpowiednik polskich urzędów pracy), której zadaniem jest m.in. pomoc
w rekrutacji odpowiednich kandydatów. Współpraca z Arbetsförmedlingen dotyczyła
głównie pozyskiwania osób do udziału w prowadzonych przez Max programach stażowych. Od jednostek rządowych w dużej mierze zależało, czy firma będzie mogła zatrudnić
osobę niepełnosprawną.
W 2000 roku w firmie utworzono stanowisko „gospodarza” (serving host), którego
obowiązki obejmowały m.in. zajmowanie się gośćmi oraz dbanie o utrzymanie czystości w restauracji. Firma miała jednak problem ze znalezieniem kandydatów chętnych do
sprawowania tej funkcji. Intensywny wzrost gospodarczy, zmiany demograficzne i niski
poziom bezrobocia w Szwecji dodatkowo nasiliły problemy z obsadzaniem tego i innych
stanowisk. W 2001 r. byłem dyrektorem HR i widziałem jak trudna jest rekrutacja. Ludzie, nie
pracując, chcą od razu zostać milionerami. Wraz ze zmianami demograficznymi zrozumiałem, że może to być dla nas źródłem problemów. Musimy zatem poszukać pomysłu na pozyskanie kandydatów. (…) Jeżeli znajdziemy osoby niepełnosprawne i pasujące do nich sta-
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http://www.maxburgers.com/Human-relations/ (dostęp: 13.11.2012).
http://www.samhall.se/ (dostęp: 13.11.2012).
Np. organizowana przez Comité économique et social européen – Observatoire du Marché du travail
konferencja w 2012 roku – Exclus ou inclus, http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/excluded-orincluded-conference-pack_fr.pdf (dostęp: 13.11.2012).
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nowiska pracy, może to zadziałać (Hållbarhetschef357). W 2003 roku postanowiono ofertę
pracodawcy skierować bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Na swojego partnera
Max wybrał organizację Samhall358. Po rocznych wahaniach, dyskusjach i przygotowaniach, w 2005 roku firma zdecydowała się na wdrożenie programu, który przeprowadzono
w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. W ten sposób firma uzyskała dodatkowe źródło kandydatów i poprawiła swój wizerunek jako pracodawcy na rynku pracy.

Wdrożenie programu
W pierwszej fazie wdrożenia programu zatrudniania osób niepełnosprawnych zidentyfikowano kilka obszarów, które mogły stać się źródłem potencjalnych problemów i wymagały podjęcia szybkich działań. Były nimi:
• dopasowanie osoby niepełnosprawnej do stanowiska,
• przezwyciężenie stereotypów i uprzedzeń,
• konieczność zdobycia wiedzy na temat niepełnosprawności i umiejętności zarządzania niepełnosprawnym pracownikiem.
W tym celu Max wdrożył wspólnie z Samhall specjalnie testy dopasowania pracownika, przeprowadzał szkolenia dla managerów i pracowników oraz podjął współpracę z organizacją zajmującą się niepełnosprawnymi. Działania te były prowadzone etapami:
1. Pierwszym etapem było dwudniowe szkolenie dla pracowników, prowadzone
wspólnie z Samhall i bazujące na know-how tej organizacji. Szkolenie miało pomóc w przezwyciężeniu stereotypów i udzielić podstawowej wiedzy z zakresu
współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Stworzono również narzędzie dopasowujące zdolności i kompetencje kandydata do obowiązków wynikających
z opisu stanowiska.
2. Drugim etapem było wprowadzenie pilotażowego programu w dwóch najmniejszych restauracjach. Osoby zatrudnione w ramach pilotażu do dziś pracują w Max
(od 2006).
3. Trzeci etap obejmował wdrożenie programu zatrudniania niepełnosprawnych
we wszystkich restauracjach sieci. Wszyscy managerowie przeszli szkolenie na temat niepełnosprawności, dyskryminacji i przywództwa w zróżnicowanym zespole (1,5 dnia) oraz wzięli udział w warsztacie prowadzonym przez wewnętrznych
trenerów z zakresu zarządzania zespołem, wspierania i motywowania pracowników (0,5 dnia). Szkolenie to pomagało przełożyć standardy zarządzania zespołem Max na zarządzanie niepełnosprawnością.
Program przyniósł bardzo korzystne rezultaty: po jego pełnym wdrożenia firma
obsadziła wszystkie wakujące stanowiska, a jej wizerunek w oczach pracowników uległ
widocznej poprawie – wzrosła ich lojalność i zmniejszyła się rotacja w zespole. Sieć Max
357
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Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Samhall – firma państwowa powstała w 1980 roku, jedna z większych firm szwedzkich. Sama firma zatrudnia
wielu niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie. Samhall działa na chronionym rynku pracy, natomiast
celem organizacji jest wprowadzenie niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy – minimum 6% pracowników rocznie. Więcej informacji o firmie: http://www.samhall.se/ (dostęp: 13.11.2012).
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została również opisana przez Stevena MR Covey w książce Speed of Trust (2006). Autor
przedstawił proces budowania zaufania w relacjach na przykładzie komunikacji dotyczącej niepełnosprawności oraz wdrożenia pracownika niepełnosprawnego w firmie Max
Hamburgerrestauranger.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Rekrutacja niepełnosprawnych pracowników odbywa się w Max podobnie jak pełnosprawnych. Z uwagi jednak na to, że firma koncentruje swoje działania na osobach z niepełnosprawnością intelektualną, proces ten posiada kilka odmiennych elementów.
Jednym z nich jest zgłaszanie zapotrzebowania na pracownika firmie Samhall, która
zajmuje się poszukiwaniem odpowiednich osób (głównie wśród swoich pracowników).
Drugim elementem, jest proces sprawdzający dopasowanie kandydata do stanowiska: Skupiamy się na „matching process“359. Dostosowujemy też rodzaj pracy do tego, co może
robić pracownik. Jest to proces krok po kroku (Hållbarhetschef ). Po około 8 tygodniach okresu próbnego firma wie już, czy dany pracownik może wykonywać swoje obowiązki i kontynuować pracę w firmie – bywa również, że zakres obowiązków pracownika ulega po
tym okresie modyfikacjom. Proces dostosowania zakresu obowiązków jest tak dokładny
z uwagi na grupę zatrudnianych pracowników – firma skupia się na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych intelektualnie. Z punktu widzenia firmy Max zaletą kandydatów z tego
rodzaju niepełnosprawnością jest to, że nie mają oni żadnych fizycznych barier, które
utrudniałyby wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem restauracji. Z drugiej
strony, w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie nie jest też konieczne przystosowywanie stanowisk pracy czy wyposażanie ich w dodatkowy sprzęt.
Program zatrudniania osób niepełnosprawnych w Max przebiega bardzo dobrze. Firma postawiła sobie jednak za cel zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych
w każdej placówce. Przystąpienie do programu przez poszczególne restauracje odbywa
się na zasadach dobrowolności. Dzięki temu niepełnosprawni nie spotykają się z niechęcią ze strony menedżerów i szeregowych pracowników. Z drugiej jednak strony, ta dobrowolność nieco hamuje rozwój programu. Według mnie uprzedzenia są największym
problemem (…), największą barierą są uprzedzenia moich własnych menagerów, którzy postrzegają pracowników niepełnosprawnych jako niezdolnych do robienia niektórych rzeczy.
Chcemy walczyć z tymi przekonaniami, skłonić menedżera, by popatrzył na możliwości konkretnego pracownika i przemyślał, jakie są pozytywne aspekty tej sytuacji. Jeśli znajdziesz dopasowanie [match] dla tej osoby, czyli pracę jaką może wykonywać, wtedy zyskasz możliwość
zatrudnienia jej. (…) Jest to działanie dobrowolne [zatrudnianie niepełnosprawnych- przyp.
wł.], tj. każdy menadżer jest odpowiedzialny za swój personel i to zależy od niego, czy i jakiego
pracownika zatrudni. Naszą rolą jest edukacja naszych menedżerów w kwestiach związanych
z niepełnosprawnością i związanymi z nią uprzedzeniami. W ten sposób mogą się nauczyć,
jak te osoby pracują, jakie są. Wówczas, szukając nowych pracowników, sprawdzają ich możliwości (Hållbarhetschef ).
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Nazwa pochodzi od perfect match – idealne dopasowanie (tu pracownika do stanowiska).
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Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym – podział zadań,
ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Pracownicy niepełnosprawni zatrudniani są w firmie głównie na stanowiskach serving host, choć – jeżeli pozwala na to stopień ich niepełnosprawności – mogą również
pracować w kuchni czy wykonywać inne zajęcia. Kluczową rolę odgrywa w programie
proces dopasowania [matching process] – jeżeli jest on przeprowadzony z sukcesem, pracownik niepełnosprawny zostaje w strukturach firmy. Niekiedy nawet, w zależności od
stopnia niepełnosprawności, pracownicy z dysfunkcjami mogą liczyć na awans. Zdarza
się to jednak bardzo rzadko: Mogą brać udział w szkoleniach z zarządzania [managing
training]. Mają szansę na awans, jeżeli mają zdolność ku temu, zazwyczaj jednak ze względu
na swoją niepełnosprawność nie są odpowiedni do robienia kariery (Hållbarhetschef ).
Osoby niepełnosprawne, tak jak pełnosprawni pracownicy, mają wyznaczony zakres
obowiązków. Na jego podstawie pracownikom są stawiane cele. Odbywa się to w ten sam
sposób w przypadku pracowników pełno- i niepełnosprawnych. W ten sam sposób egzekwuje się wykonywanie obowiązków od wszystkich pracowników i rozlicza ich z wykonania zadań
i realizacji celów. Jeżeli proces wdrożenia zostanie dobrze przeprowadzony, osoby niepełnosprawne, są – zdaniem menedżerów – cennymi pracownikami: kiedy uzyskane jest już odpowiednie dopasowanie [matching process], pracownicy są lojalni, co jest bardzo ważne. Przekłada
się to również na poziom energii wkładanej przez nich w pracę (Hållbarhetschef). Problemy, które się pojawiają są związane – jak w każdym zespole – raczej z kwestiami personalnymi (np.
dwóch pracowników o przeciwstawnych charakterach). Osoby niepełnosprawne zatrudnione
w Max bardzo często nie wierzą w siebie i swoje możliwości: dużo z nich ma niską samoocenę, nie lubią siebie, uważają, że nie utrzymają dobrej pracy. Chcemy, żeby pracownik dał z siebie,
co najlepsze. Mówimy: dajemy Ci kredyt, więc zrób, co w twojej mocy (Hållbarhetschef). Większości pracowników nie tylko pozostaje w firmie na długi czas, ale też zyskuje wiarę w siebie
i po prostu lubi swoją pracę. Według przełożonej, osoby niepełnosprawne, jeżeli pracują na
właściwym stanowisku, są bardzo dobrymi pracownikami: jeśli znajdzie się właściwą osobę na
właściwe miejsce, jest świetnie. Są bardzo grzeczni, bardzo się starają. Nie wszyscy pracownicy
niepełnosprawni są jednak w pełni efektywni. Zależy to od stopnia ich niepełnosprawności.
Dlatego dużym wsparciem dla firmy jest dofinansowanie wynagrodzeń tych osób ze strony
państwa, które wynosi między 40% a 60% pensji pracownika.
Szczególnie istotna dla rozwoju zatrudniania niepełnosprawnych w firmie jest właściwa komunikacja skierowana do pracowników, a przede wszystkim do kadry zarządzającej.
To od tych ostatnich w ogromnym stopniu zależy powodzenie projektu. Samoświadomość
jest niezbędna w tym temacie. Staramy się, aby nasi liderzy i menagerowie byli świadomi
i pewni, bo wtedy może to przejść na innych pracowników – przywództwo jest kwestią kluczową [leadership is crucial]. Muszą zrozumieć, na czym polegają te niepełnosprawności i jak
wpływają na otoczenie. (…) Pracownicy muszą wiedzieć, że mogą swobodnie rozmawiać
na temat niepełnosprawności. Jeśli zrozumiemy, na czym polegają ich problemy, będziemy
w stanie być bardziej elastyczni, co do warunków pracy i bardziej pomocni (Hållbarhetschef ).
Szkoleniami o tematyce niepełnosprawności zajmuje się 4 pracowników oraz HR menedżerowie, co świadczy również o skali działań firmy w tym zakresie.
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Przygotowanie do zatrudniania osób niepełnosprawnych w Max trwało dwa lata –
była to zmiana strategiczna dla organizacji: jeżeli zatrudniasz [grupę] pracowników, których
nigdy wcześniej nie zatrudniałeś, musisz zmienić kulturę organizacyjną – trzeba być bardziej
elastycznym niż wcześniej i dostosować się do zmian (Hållbarhetschef ).

Indywidualny przypadek pracownika: Rick, „gospodarz” z
niepełnosprawnością intelektualną
Rick od 1995 roku pracował w firmie Samhall, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, a następnie pomaga w ich aktywizacji na otwartym rynku pracy. We wrześniu 2012
roku Rick został zatrudniony w Max. Jego zatrudnienie jest wspierane przez państwo, które dofinansowuje część jego pensji. Przełożona Ricka już od 10 lat współpracuje z niepełnosprawnymi w Max, natomiast od 5 lat zarządza zróżnicowanym zespołem, w którego
skład wchodzą osoby różnej płci, w różnym wieku, różnej narodowości, a także pełnoi niepełnosprawne. Menedżer restauracji poszukiwała osoby na stanowisko „gospodarza”,
a ponieważ firma współpracuje z Samhall, zwróciła się do nich z prośbą o oddelegowanie
odpowiedniej osoby. Według niej firma powinna zatrudniać osoby niepełnosprawne: każdy powinien mieć szansę żeby pracować, wiem to z osobistych doświadczeń – mój brat jest
niepełnosprawny.
Pojawienie się Ricka nie było źródłem żadnych trudności w zespole. Jego przełożona podkreśla znaczenie przygotowania pracowników na przyjęcie osoby niepełnosprawnej oraz otwartej komunikacji w zarządzaniu zróżnicowanym zespołem. Bardzo
ważne jest informowanie o niepełnosprawności, związanych z nią ograniczeniach, sposobach minimalizowania problemów, których może być źródłem a także o tym, jak komunikować się z osobą niepełnosprawną: Bardzo ważne, żeby komunikować się otwarcie.
Czasem wystarczy powiedzieć: ta osoba potrzebuje więcej czasu, trzeba jej pokazać… Nie
zawsze trzeba natomiast mówić ze szczegółami, jaki to rodzaj niepełnosprawności. Wystarczy wyjaśnić, jak współpracować z tą osobą, żeby jej niepełnosprawność nie była przeszkodą, a pracownicy nie denerwowali się, jeśli na przykład nie zrozumie czegoś za pierwszym
razem.
Rick został wdrożony do pracy tak, jak wszyscy inni pracownicy. Przedstawiłam go
tak samo, jak innych pracowników (przełożona). Jego niepełnosprawność natomiast sprawia, że nauka zajmuje mu więcej czasu, więc jego wdrożenie przebiegało nieco dłużej
niż w przypadku pracownika pełnosprawnego. Może potrzebował powtórzenia pewnych
informacji, (…) może potrzeba mu coś kilka razy wyjaśnić, częściej porozmawiać o pracy, monitorować pracę, ale jeżeli poświęcisz kilka minut w tygodniu, albo dziennie, to nie jest dużym
problemem. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom, przełożona Ricka była przygotowana
do zarządzania osobami z dysfunkcją umysłową – częściej prowadzi z nimi rozmowy dotyczące ich pracy i obowiązków, pomaga też w trudnościach, które się pojawiają w pracy.
Zakres obowiązków Ricka jest bardzo szeroki i obejmuje pomoc klientom, wsparcie restauracji (przygotowanie serwetek, sprzątnięcie restauracji, podlewanie kwiatów), a także dbałość o to, by niczego nie brakowało klientom (np. dolewa im kawę czy herbatę).
Według przełożonej, Rick i inne osoby niepełnosprawne umysłowo zatrudnione w Max
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bardzo dobrze, starannie i sumiennie wypełniają swoje obowiązki, zwłaszcza te, które ich
interesują.
Zarówno w opinii swojej przełożonej jak i współpracowników Rick dobrze zintegrował się z zespołem. Według przełożonej Ricka, posiadanie zróżnicowanego zespołu jest
korzystne dla firmy. Taki zespół odzwierciedla bardziej społeczeństwo, w którym także istnieje różnorodność. Rick natomiast bardzo dobrze czuje się w swoim środowisku pracy:
Jesteśmy tu wszyscy braćmi i siostrami. Czuję się, jakbym należał do rodziny.

Wizerunek pracodawcy
Max jest dużą i cenioną w Szwecji firmą – zajmuje 16 miejsce w rankingu firm pod
względem polityki zrównoważonego rozwoju, pierwsze w swojej branży. Firma komunikuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych, nie robi tego jednak poprzez stronę internetową, ale przez udział w konferencjach i programach dotyczących niepełnosprawności
i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Wybór takiej formy komunikacji wynika
z faktu, że firmie zależy głównie na popularyzacji zatrudniania niepełnosprawnych i na
tym, by zachęcać inne firmy do takich praktyk. W Max dostrzegane są również zalety wizerunkowe takich działań, natomiast samo zatrudnianie niepełnosprawnych funkcjonuje również na zasadzie kontraktu społecznego: Zatrudnianie niepełnosprawnych pomaga
również społeczeństwu, jeśli społeczeństwo to dostrzeże, pomoże również nam, kiedy będziemy mieli problem (Hållbarhetschef ).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpływa korzystnie na obraz firmy w oczach
pracowników. Pracownicy firmy są w ocenie menedżerów bardziej lojalni i zaangażowani
w pracę. Także atmosfera pracy, która bardzo często przekłada się na sposób postrzegania
restauracji przez klientów jest dzięki zatrudnianiu niepełnosprawnych dużo lepsza. Firma
postrzegana jest jako odpowiedzialna społecznie, działająca na rzecz społeczności lokalnej, co pomaga Max otwierać nowe restauracje. Ich powstawanie nie wywołuje protestów,
więc inwestycje Max nie są blokowane.

Podsumowanie
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Max wymagało zmiany polityki zarządzania
zasobami ludzkimi oraz zmiany kultury organizacyjnej. Nie powstrzymało to jednak firmy
przed uruchomieniem takiego programu i objęciem nim osób z dysfunkcjami umysłowymi – jednej z najtrudniejszych do aktywizacji zawodowej grup niepełnosprawnych.
Na determinację zarządu wpływ miały zarówno wysoka świadomość biznesowa
– trzeba było rozwiązać problem z obsadzaniem stanowisk, jak i społeczna – niepełnosprawni są częścią społeczeństwa, więc powinni być także częścią naszego zespołu.
O sukcesie programu zdecydował bardzo dobrze przeprowadzony proces wdrożenia, uwzględniający m.in. plan rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska, szkolenia
dla pracowników i menedżerów oraz akcję komunikacyjną. Decydujące okazało się na
tym etapie wsparcie, które Max otrzymał od Samhall, zarówno w zakresie rekrutacji, jak
i szkoleń dla pracowników.
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Zdaniem przedstawicieli firmy i menedżerów, o tym, czy dany pracownik sprawdzi
się na stanowisku decyduje właściwe dopasowanie, dlatego właśnie do tego procesu
połączenia osoby ze stanowiskiem i konkretnymi obowiązkami (job maching) przykłada
się w firmie szczególną wagę. W efekcie duży odsetek niepełnosprawnych to pracownicy
z wieloletnim stażem pracy. Są oni traktowani jak pełnoprawni członkowie zespołu. W restauracjach Max panuje dobra atmosfera pracy i przyjazne relacje międzyludzkie. Mimo
tego, że firma jest dziś organizacją sporych rozmiarów, udaje jej się utrzymać cechy firmy
rodzinnej.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Max znakomicie wpisuje się w prowadzoną
przez firmę politykę zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie jest też świadomie podjętą decyzją opartą na koncepcji kontraktu społecznego – dziś my pomagamy niepełnosprawnym członkom społeczeństwa, jutro społeczeństwo pomoże nam. Tymczasem jednak pomoc społeczeństwa przyjmuje postać konkretnych wyborów konsumenckich i na
koniec dnia przekłada się na wynik biznesowy firmy.
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8. Mamy szczęście, że niepełnosprawni są w naszym zespole
Rehab Station Stockholm

Państwo

Szwecja

Sektor

prywatny

Kapitał

szwedzki

Branża

rehabilitacyjna

Zatrudnienie ogółem

120 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

18 osób
(15% zatrudnionych)

Strona internetowa

www.praktikertjanst.se

Charakterystyka firmy
Rehab Station Stockholm (do 2003 roku Frösunda Center) zajmuje się rehabilitacją
osób niepełnosprawnych. Firma działa w ramach Grupy Praktikertjänst. Rehab Station
prowadzi działalność głównie na rzecz instytucji rządowych i ubezpieczeniowych oraz
gmin. Realizuje też zlecenia osób prywatnych i prywatnych firm ubezpieczeniowych.
Od 1987 roku firma zajmuje się kompleksową rehabilitacją. Specjalizuje się w rehabilitacji po porażeniach mózgowych i uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Rehabilitacja
prowadzona jest zgodnie z modelem zintegrowanym opierającym się na połączeniu czynników: medycznego, psychologicznego, promocji zdrowia oraz osiągnięć technologicznych. Celem firmy jest, aby pacjenci byli w stanie odzyskać lub utrzymać swoją aktywność
w społeczeństwie. W firmie pracuje obecnie 120 pracowników, z czego 15% stanowią osoby niepełnosprawne.

Rekomendacja
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wpisuje się w politykę firmy, promującą aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są w Rehab m.in. na stanowiskach rehabilitantów, przez co mogą stanowić
wzór dla pacjentów w zakresie aktywności w społeczeństwie. Firma zakłada kompleksowe podejście do rehabilitacji – pracownicy współpracują ze sobą, działając w zespołach
mieszanych, a wielu z nich cierpi na schorzenia, czy posiada niepełnosprawność taką jak
ich pacjenci. Niepełnosprawne osoby zajmują nie tylko stanowiska rehabilitantów, ale też
pracowników socjalnych, kontrolerów, pracowników IT i lekarzy.

273

Rehab Station zostało rekomendowane do projektu badania dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez Handisam – Szwedzką Agencję Koordynacji Polityki Wobec Niepełnosprawności360. Rehab Station zyskało uznanie Handisam za interesujące podejście do rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez niepełnosprawnych. Firma
została również opisana w publikacji Se kompetensen [Zobacz kompetencje – tłum. wł.]
– przewodniku dla przedsiębiorstw rozpoczynających zatrudnianie niepełnosprawnych,
zawierającym dobre przykłady takich działań wśród firm szwedzkich.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
W Rehab od początku działania firmy zatrudniane były osoby niepełnosprawne. Właściciel firmy jest osobą niewidomą, bardzo aktywną sportowo, dlatego początkowo działania firmy koncentrowały się na aktywnościach sportowych – trenowaniu drużyn i osób
niepełnosprawnych. Jednym ze spostrzeżeń założyciela firmy było, że niepełnosprawni
aktywni w sporcie są również aktywni w innych obszarach. Dlatego też uznał za dobry
pomysł zatrudnianie w zespołach rehabilitacji właśnie takich osób. Początkowo osoby
niepełnosprawne zatrudniane były na stanowiskach fizjoterapeutów. Działalność firmy
rozwinęła się następnie w kierunku rehabilitacji medycznej i rehabilitacji społecznej.
Jednym z ważniejszych stanowisk jest w firmie instruktor rehabilitacji czy rehabilitant społeczny. Na tych stanowiskach szczególnie cenione są osoby niepełnosprawne,
które mogą służyć za przykład klientom i lepiej rozumieją ich potrzeby, silniej motywują
do działania: dla nas nie jest to [zatrudnianie niepełnosprawnych] już nic szczególnego, ale
dla naszych pacjentów, którzy wracają po rehabilitacji do domu, świadomość tego, co przeszli
rehabilitanci jest bardzo ważna (Personalchef361).
Obecnie w każdym zespole są osoby z niepełnosprawnością. Zróżnicowanie zespołu
dobrze wpływa na jego działanie, pracownicy mogą się wiele nauczyć od siebie nawzajem, przez co jakość świadczonych przez firmę usług wzrasta. Społeczeństwo myśli, że to
my robimy coś wspaniałego dla niepełnosprawnych, a tak naprawdę jest odwrotnie. To firma
ma korzyści z tej współpracy, ponieważ uczymy się tak dużo na temat życia i codzienności
osób niepełnosprawnych itp. (Personalchef ).

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Pracownicy niepełnosprawni, podobnie jak pełnosprawni zgłaszają się do firmy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub są zatrudniani z polecenia. Niektórzy z instruktorów
rozpoczęli pracę w Rehab po tym, jak ich aktywność i sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie zostało dostrzeżone przez pracodawcę. Płaszczyzną kontaktów z potencjalnymi kandydatami są dla firmy wydarzenia i imprezy sportowe dla niepełnosprawnych oraz
kluby sportowe. Rozmowa rekrutacyjna i cały proces rekrutacji niczym się natomiast nie
różnią w przypadku pracowników pełno- i niepełnosprawnych.
360
361

http://www.handisam.se/ (dostęp: 23.11.2012).
Dyrektor Zasobów Ludzkich.
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Pracownicy niepełnosprawni wprowadzani są do zespołu tak, jak wszyscy inni. Za
ich wdrożenie odpowiedzialni są przełożeni lub oddelegowani do tego współpracownicy. Przykładowo, w przypadku stanowiska fizjoterapeuty, pracownik rozpoczyna pracę
w towarzystwie wdrażającego kolegi lub koleżanki: zaczyna pracę z innym fizjoterapeutą,
ten wprowadza go do pracy. Zatrudniony poznaje pielęgniarki, kadrę pracowniczą (Personalchef ). Wdrożenie nowego pracownika zwykle przebiega bezproblemowo, co wynika
głównie z faktu, że firma ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a jej
infrastruktura dostosowana jest do ich potrzeb.

Formy wsparcia dla niepełnosprawnych
Ze względu na swój profil działania i klientów, którymi są osoby z dysfunkcjami, Reahab Station musiał od początku mieć infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czasem [niepełnosprawni] mają nawet lepiej J (przełożony). Poza dostosowaniem stanowiska pracy, które jest właściwie działaniem standardowym, komfort
niepełnosprawnych pracowników i klientów brany jest pod uwagę również podczas planowania przestrzeni takich jak parking – miejsca dla osób niepełnosprawnych są bardzo
blisko wejścia i mają większe rozmiary. Niepełnosprawni pracownicy mogą też korzystać
z taksówek, jako środka transportu do pracy – koszt dojazdu jest wtedy zwracany przez
państwo362.
Dostosowanie stanowiska pracy obejmuje również czas pracy – niektórzy z pracowników pracują na część etatu, a czas pracy innych może być ruchomy. Jest to jednak indywidualna sprawa każdego pracownika. Niektórzy z pracowników chcą pracować na pół
etatu, chcą zachować siły, ale duża część pracuje na 100%. Zależy od osoby (Personalchef ).
Firma może również liczyć na wsparcie ze strony rządu363, który pokrywa koszty
dostosowania stanowiska pracy. Pracownik może wystąpić o dofinansowanie sprzętu
technicznego, którego potrzebuje. Firma Rehab jako pracodawca występuje niekiedy
o dofinansowanie asystenta osoby niepełnosprawnej: Można zaaplikować o dofinansowanie. Jeśli zatrudnimy osobę niepełnosprawną, która wymaga wsparcia, np. jesteś na wózku
i prowadzisz grupę to potrzebujesz pomocy w przeniesieniu np. rowerów, wtedy możemy zaaplikować do służby zatrudnienia [Public Employment Services364]. Nie potrzebujemy więcej
wsparcia. To bardzo dobre, że można zaaplikować o wspracie finansowe przy zatrudnieniu
pracownika niepełnosprawnego (Personalchef ).
362

363
364

Ustawa o usługach społecznych i ustawa o obsłudze niektórych kategorii osób (LSS). Dobre praktyki. Wybrane
usługi świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych we Francji, Szwecji oraz Niemczech, Publikacja powstała
w ramach dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Garbat M., Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, dz. cyt., s. 463.
Arbetsförmedlingen – Instytucja publiczna, której wybrane zadania nakierowane są na wsparcie osób poszukujących pracy oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu do rynku pracy dla grup zagrożonych bezrobociem czy wykluczeniem społecznym. Instytucja stara się przeciwdziałać i zapobiegać wszelkiej dyskryminacji
w życiu zawodowym ze względu na: płeć, pochodzenie etniczne, religię i wiarę, niepełnosprawność, czy orientację seksualną, tak, aby wszystkie osoby poszukujące pracy miały takie same szanse na jej uzyskanie. Więcej:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/About-us.html (dostęp: 23.11.2012).
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Samo Rehab Station także pomaga swoim pracownikom – firma sponsoruje m.in.
sprzęt sportowy, np. specjalne wózki inwalidzkie do uprawiania sporu. Część pracowników firmy reprezentuje Szwecję na paraolimpiadach, których jest też sponsorem.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
W zarządzaniu pracownikami niepełnosprawnymi Rehab Station bierze oczywiście
pod uwagę ich fizyczne ograniczenia, jednak dla firmy nie jest to problemem z dwóch
powodów – w razie potrzeby może ona liczyć na duże wsparcie państwa, a pracownicy
są przyzwyczajeni do pracy z niepełnosprawnymi osobami. Szkolenia z zakresu niepełnosprawności są w firmie rzadkością. Dotyczą głównie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, raz na jakiś czas obejmowani są nimi także menedżerowie zespołów. Rehabilitanci
i fizjoterapeuci posiadają zwykle potrzebne kompetencje.
Na co dzień pracownicy Rehab wiele uczą się od siebie nawzajem, dlatego zalety różnorodności zespołu są tak podkreślane przez wszystkich pracowników firmy. Pełnosprawni
pracownicy Rehab wiele uczą się od swoich kolegów z dysfunkcjami o niepełnosprawności,
przez co jakość ich świadczeń na rzecz pacjenta poprawia się. Według osób zatrudnionych
w firmie, zatrudnianie niepełnosprawnych ma pozytywne przełożenie na atmosferę w zespole. Ze względu jednak na to, że osoby niepełnosprawne są obecne w zespole od początku istnienia firmy, trudno dokładniej określić ten wpływ. Na pewno pracownicy Rehab
inaczej postrzegają osoby niepełnosprawne: bardzo ważne, żeby zobaczyć osobę, a nie niepełnosprawność. Osoba, która siedzi przed Tobą jest unikalna. To nie ma znaczenia, czy możesz
chodzić czy nie. Nie widzisz wózka, tylko osobę (Personalchef ).

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Praca zespołowa jest podstawą działania firmy. Większość pracowników zatrudniona
jest na samodzielnych stanowiskach, ale są oni częścią większych zespołów i czują, że do
tych zespołów przynależą.
Cele wyznaczane są początkowo w odniesieniu do całej organizacji, a następnie przekładane na cele każdego zespołu. Wyznaczanie celów organizacji i zespołów uwzględnia
zagadnienie niepełnosprawności, ale nie jest w żaden sposób związane z niepełnosprawnością danej osoby: Wyznaczamy cele na podstawie tego, jak pracujemy. Wyznaczamy cele
organizacji i to jak chcemy to zrobić. Nie odseparowujemy tego od niepełnosprawności, ale też
nie ma to nic wspólnego z tym, że osoba na przykład nie może chodzić (przełożony). Zadania
natomiast w każdym zespole wyznaczane są zgodnie z możliwościami każdej osoby i jej
zakresem obowiązków. Wtedy pracownicy rozliczani są według tych samych reguł w zależności od stanowiska. Głos każdego pracownika jest tak samo ważny. Każdy może zgłosić swój pomysł czy innowację, która może poprawić pracę zespołu i samej firmy. Wszyscy
jesteśmy ważni. Czy fizjoterapeuta, czy doktor. Liczy się cały zespół (Patrick).
Pracownicy niepełno- i pełnosprawni mają taki sam dostęp do szkoleń. Bywa natomiast, że z uwagi na niepełnosprawność pracownicy Rehab mogą skorzystać ze szkoleń
finansowanych przez państwo, niedostępnych dla pozostałych pracowników. Czasami
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mam wrażenie, że mam jeszcze lepsze możliwości, ponieważ moja rola jest unikalna. Mogę
(…) mieć kursy czy jak ostatnio możliwość wyjazdu do Emiratów Arabskich, gdzie mogę się
szkolić. Niektórych propozycji bym nie otrzymał, gdyby nie to, że jestem na wózku (Patrick).
Dostęp do awansu w organizacji jest taki sam dla wszystkich. Założycielem firmy jest osoba niepełnosprawna, a wśród managerów jest też osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Indywidualny przypadek pracownika: Patrick, instruktor
rehabilitacji z porażeniem mózgowym
Podczas porodu mózg Patricka uległ niedotlenieniu. Od tego czasu jest osobą niepełnosprawną. Porażenie mózgowe objawia się u niego znacznym osłabieniem mięśni nóg,
przez co Patrick porusza się na wózku inwalidzkim. Niepełnosprawność nie przeszkodziła
mu ukończyć studia; profesjonalnie gra w tenisa stołowego (był członkiem reprezentacji
narodowej).
Pracę w Rehab Station Patrick rozpoczął w 1993 roku. W czasie zająć sportowych poznał właściciela firmy, który po zakończeniu przez Patricka studiów zaproponował mu pracę. Początkowo Patrick został zatrudniony na sześciomiesięczny okres próbny. Był to czas,
w którym on i pracodawca mieli zorientować się, czy odpowiada im wspólna praca. Po pół
roku Patrick zdecydował się na nawiązanie stałej współpracy z Rehab. Gdyby nie pracował,
prawdopodobnie kontynuowałby studia na wyższym poziomie.
Zatrudnienie Patricka jest wspierane przez rząd, część jego wynagrodzenia pokrywana jest ze środków publicznych. Czasem bierze także udział w dotowanych przez państwo
szkoleniach dla osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na branżę, w jakiej działa firma, niepotrzebna była adaptacja miejsca pracy Patricka. Firma od początku swojej działalności zatrudniała osoby niepełnosprawne,
a więc zatrudnienie Patricka nie było dla pracowników sytuacją nową, aczkolwiek był on
pierwszym w zespole pracownikiem na wózku: Kiedy pojawiłem się w Rehab, nie było to
nic dziwnego. Byłem gorąco powitany przez innych (…). W mojej grupie byłem pierwszy na
wózku. Patrick nie miał problemów z adaptacją w zespole ani problemów w pracy wynikających z niepełnosprawności. Jedyne trudności, jakie napotkał związane były z brakiem
wiedzy czy doświadczenia. Według przełożonej Patricka zatrudnienie jego i innych osób
z niepełnosprawnością działa na korzyść firmy – poszerza wiedzę wszystkich pracowników na temat schorzeń czy problemów, z jakimi borykają się pacjenci: oni odgrywają
główną, pozytywną rolę, są wzorem dla pacjentów. Mają najważniejszą funkcję w naszym
zespole. Mają doświadczenie i wiedzę na temat różnych urazów.
Zdaniem Patricka, ma on takie same szanse na awans czy rozwój w firmie, jak inni pracownicy, a niekiedy nawet większe – dzięki posiadanej niepełnosprawności może uczestniczyć w szkoleniach czy programach niedostępnych dla osób pełnosprawnych. Patrick
ma również dobry kontakt z zespołem i przełożonymi, może prosić ich o pomoc, dzielić się
sugestiami i pomysłami: Mój głos jest tak samo ważny jak moich kolegów. Oczywiście, jeżeli
mam pomysł, sugestię pytam się swoich kolegów, szefa czy jest dobry i mam taką samą moż277

liwość dokonywania zmian jak wszyscy inni. Pracownicy Rehab jako zespół ściśle ze sobą
współpracują a Patrick i inne osoby niepełnosprawne dobrze adaptują się w zespole i są
jego pełnoprawnymi członkami: Pracujemy jak zespół, nowym osobom mówimy, że zaczynając pracę tutaj zostają członkami naszej grupy (przełożony).

Wizerunek pracodawcy
Rehab Station otwarcie informuje o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie tylko
w materiałach rekrutacyjnych, ale także w ofertach adresowanych do klientów. Informacje takie przekazywane są także za pośrednictwem firmowej strony internetowej: Spośród
innych podobnych placówek na świecie wyróżnia nas to, że moja firma chciała zatrudnić instruktora na wózku inwalidzkim (Patrick).
Swój wizerunek jako usługodawcy i pracodawcy buduje także poprzez sponsorowanie imprez sportowych i udział pracowników w zawodach. Rehab prowadzi także program
badawczy we współpracy z Karolinska University Hospital, dotyczący diagnozy i rehabilitacji uszkodzeń rdzenia kręgowego365. Firma pomaga także budować w Afryce placówki
dostosowane do rehabilitacji urazów rdzenia kręgowego – Unity for Spinalcord. Działania
firmy w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnych, odpowiedzialności społecznej i działania wizerunkowe są zatem kompleksowe i komplementarne wobec siebie.
Rehab Station prowadzi regularnie badania satysfakcji pracowników zarówno na poziomie firmy, jak i Grupy Praktikertjänst. Dobre traktowanie pracowników przynosi pozytywne efekty dla organizacji: to, co robimy jest pozytywne i czyni nas wyjątkowymi (przełożony). Przekonanie pracowników o tym, że robią coś potrzebnego i dobrego ma duży
wpływ na to, jak wykonują swoją pracę, a w efekcie również na wynik biznesowy. To bardzo ważne. Jeżeli dobrze wykonujemy naszą pracę, to wpływa na biznes. Pacjenci rozmawiają
między sobą (przełożony). Pracownicy cenią również fakt zatrudniania przez firmę osób
niepełnosprawnych: Jest to naturalne w tej organizacji. Uczucie jest fantastyczne.
Dobre praktyki firmy potwierdza wielokrotnie wskazywana przez badanych dobra
atmosfera pracy i wysoki poziom współpracy w zespole. Cała załoga czy pełnosprawna czy
z pewnymi trudnościami dobrze się czuje ze sobą i współpracuje. Nawet, jeżeli są tu osoby po
wypadkach, panuje pozytywna atmosfera. Wszyscy dobrze się tu czują. Dlatego tak lubię tu pracować. Potrafię sobie wyobrazić, że nie we wszystkich firmach tak to dobrze działa (Patrick).

Podsumowanie
Reahab Station zatrudnia niepełnosprawnych pracowników na kluczowych dla
organizacji stanowiskach. Ich rola w firmie jest ogromna – dzielą się z kolegami wiedzą
na temat problemów osób niepełnosprawnych, promują organizację poprzez udział
w imprezach sportowych, w tym paraolimpiadach, a przede wszystkim nawiązują
doskonały kontakt z pacjentem i stanowią dla niego żywy przykład aktywności życiowej,
społecznej i zawodowej.
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http://www.praktikertjanst.se/templates/PageExternal.aspx?id=26443 (dostęp: 23.11.2012).
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Zatrudnianiu niepełnosprawnych w Rehab sprzyjała z pewnością osoba właściciela,
który sam jest niepełnosprawny – doskonale rozumie problemy innych osób z dysfunkcjami
i nie myśli o ich ograniczeniach i barierach, ale o konkretnych ludziach, którym może
zaoferować pracę. Bardzo istotna jest także sprzyjająca zatrudnianiu niepełnosprawnych
polityka państwa, która gwarantuje firmie oraz jej pracownikom znaczne wsparcie
finansowe.
Obecność osób niepełnosprawnych w firmie jest czymś naturalnym. Dyrektor
zasobów ludzkich mówi o tym następująco: to nie strategia, po prostu tak jest. Firma jest
natomiast świadoma korzyści, jakie przynoszą jej niepełnosprawni pracownicy.
Zwraca uwagę spójność działań Rehab Station: firma zajmuje się kompleksową
rehabilitacją osób niepełnosprawnych, a jej działania CSR są w pełni spójne z jej zadaniami.
Rehab finansuje badania, pomaga w rehabilitacji, bywa, że przeprowadza szkolenia dla
firm, sponsoruje imprezy sportowe i sportowców oraz zatrudnia osoby niepełnosprawne.
Ponadto firma zachęca innych do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Polecamy
wszystkim firmom zatrudnienie niepełnosprawnych. Dla nas nie jest to już nic szczególnego,
tak powinno być (Persnalchef ).
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Regulacje PRawne – cyPR
Rozwiązania cypryjskie w odniesieniu do niepełnosprawności zawierają pomysły zaczerpnięte z systemów prawnych innych państw europejskich, głównie Wielkiej Brytanii i Włoch. Najważniejszym aktem prawnym z tego obszaru jest Ustawa o osobach niepełnosprawnych366 uchwalona
w 2000 roku i znowelizowana wraz ze wstąpieniem Cypru do Unii Europejskiej (2004). Ustawa ta
składa się z trzech części, z których pierwsza dotyczy zatrudnienia.
Zgodnie z ustawą niepełnosprawność rozumiana jest „jako wszelkie formy zubożenia lub braku pewnych funkcji organizmu, które powodują trwałe lub częściowe upośledzenie organizmu:
fizyczne, intelektualne lub psychiczne, tworząc jednocześnie bariery – opisane na podstawie dokumentacji medycznej i innych danych osobowych – dla tych osób w zakresie wykonywania działań
uznanych za normalne i niezbędne do życia dla każdego człowieka w tym wieku, który nie charakteryzuje się zubożeniem funkcji organizmu”367.
Prawodawstwo cypryjskie gwarantuje osobom niepełnosprawnym równe traktowanie w rekrutacji i zatrudnieniu. Pracodawca natomiast, pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością przez dwa lata, może otrzymać wsparcie w postaci368:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia (na osobę niepełnosprawną),
• zwrotu kosztów specjalnych usług, niezbędnych dla niepełnosprawnych osób w trakcie
procesu zatrudnienia,
• sfinansowania zatrudnienia przewodnika – sekretarki pracownika niewidomego,
• zwrotu kosztów przystosowania miejsca pracy.
W zespołach instytucji publicznych niepełnosprawni mają stanowić 10% zatrudnionych.

366

367
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Act No.127 (I) of 2000 to make provisions for persons with disabilities, Epissimos ephimeris tis Dimocratias,
Part I, 2007.07.21, No. 3420, pp. 1385-1397.
Garbat M., Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, dz. cyt., s. 32.
Tamże, s. 227.

280

9. Musimy dawać przykład
Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Państwo

Cypr

Sektor

publiczny

Kapitał

cypryjski

Zatrudnienie ogółem

20 osób

Pracownicy niepełnosprawni

3 osoby (15%)

Strona internetowa

h ttp://w w w .m ls i.g o v .c y/
mlsi/dsid/dsid.nsf/index_en/
index_en?OpenDocument

Charakterystyka instytucji
Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych został utworzony
1 stycznia 2009 roku, decyzją cypryjskiej Rady Ministrów. Misją departamentu jest zapewnienie wzmocnienia [empowermentu] i wsparcia osobom niepełnosprawnym przez promocję
innowacyjnych działań i wprowadzanie programów, których celem jest ochrona i zapewnienie [niepełnosprawnym] równego dostępu do radości korzystania z praw człowieka i osiągnięcie [ich] pełnego i efektywnego uczestnictwa w społeczeństwie (Christina Flourentzou-Kakouri, Dyrektor)369.
Do zadań departamentu należy formułowanie, wprowadzanie i koordynowanie polityki dotyczącej niepełnosprawności, współpraca z organizacjami, ministerstwami i służbami o podobnej roli, a także z Pancypryjską Konfederacją Organizacji Zrzeszających
Osoby Niepełnosprawne (Pancyprian Confederation of the Organisations of Persons with
Disabilities). Celem strategicznym departamentu jest wprowadzenie reform, umożliwiających pełną integrację społeczną osób niepełnosprawnych.
Działania departamentu można podzielić na dwa obszary:
1) Badania, Oświata i Rozwój – w ramach tego obszaru pracownicy departamentu
zajmują się zarządzaniem systemem oceny poziomu i rodzaju niepełnosprawności, monitorowaniem poziomu spełniania międzynarodowych i unijnych zaleceń
oraz realizowaniem celów edukacyjnych.
2) Świadczenia i Usługi – w ramach tego obszaru pracownicy departamentu zajmują się przyznawaniem świadczeń oraz organizacją kursów zawodowych i szkoleń
dla niepełnosprawnych.
369

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd01_en/dsipd01_en?OpenDocument (dostęp: 22.11.2012).
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Rekomendacja
Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych został wskazany jako
przykład dobrych praktyk w dziedzinie zatrudniania niepełnosprawnych przez dwie organizacje: Human European Consultancy oraz Academic Network of European Disability
Experts (ANED). Jest on uznawany za instytucję, która nie tylko działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ale również zatrudnia je i daje innym instytucjom przykład takich praktyk
– 15% pracowników departamentu stanowią niepełnosprawni. Budynek departamentu
jest w pełni przystosowany do ich potrzeb.
Departament Integracji Społecznej Niepełnosprawnych swoją misję wspierania osób
niepełnosprawnych na rynku pracy realizuje przede wszystkim poprzez promowanie
i monitorowanie wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Konwencji Unii Europejskiej ze strategii przyjętej na lata 2010–2020 oraz zapisów
cypryjskiej Ustawy o osobach niepełnosprawnych.
Ponadto, instytucja ta jest kluczowym administracyjnym wsparciem dla Rady Osób
Niepełnosprawnych, która jest najważniejszym organem konsultacyjnym na Cyprze
w kwestiach dotyczących osób z dysfunkcjami.
W ramach swojej działalności statutowej departament wspiera finansowo osoby niepełnosprawne w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej370. Angażuje się w organizowanie kursów zawodowych, które mają za zadanie przygotowanie niepełnosprawnych
do pracy i pomoc w znalezieniu im zatrudnienia. Bierze także udział w organizowaniu programów rehabilitacyjnych oraz służy pomocą finansową przy zakupie wózków dla osób
niepełnosprawnych.
Instytucja ta dba również o promowanie wartości i postaw, które pomagają osobom
niepełnosprawnym normalnie funkcjonować w społeczeństwie, m.in. przez publikacje, raporty, organizację własnych konferencji i udział w spotkaniach organizowanych przez inne
instytucje. Ostatnio czterech przedstawicieli departamentu uczestniczyło w posiedzeniu
Komisji Europejskiej dotyczącym rynku pracy i aspektu wdrożenia unijnej Konwencji Praw
Osób Niepełnosprawnych. Celem tego forum była m.in. wymiana wiedzy o dobrych praktykach obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich.
Każdego roku departament publikuje raport dotyczący zatrudniania osób niepełnosprawnych na Cyprze.
Rok 2012 jest okresem prezydentury Cypru w Radzie Europy, tym bardziej zatem warto przyjrzeć się praktykom instytucji pochodzącej z tego właśnie kraju.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych pierwszą niepełnosprawną osobę zatrudnił w 2009 roku, niedługo po ustanowieniu tej instytucji. Wynikało
to z przekonania kierownictwa tej instytucji, że osoby niepełnosprawne są tak samo produktywne i efektywne jak pracownicy bez niepełnosprawności (pracownik działu HR). Rów370

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd01_en/dsipd01_en?OpenDocument (dostęp: 28.11.2012).
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nie ważnym motywatorem była – zgodna z misją instytucji – potrzeba propagowania
zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród innych podmiotów, zarówno publicznych
jak i prywatnych: nasz departament musi dawać przykład innym służbom publicznym, dawać szansę osobom niepełnosprawnym (pracownik działu HR). Zatrudnianie osób niepełnosprawnych było też konsekwencją obowiązującego na Cyprze prawa, które wymaga,
by w firmach z sektora publicznego, instytucjach edukacyjnych i samorządach lokalnych
niepełnosprawni stanowili co najmniej 10% pracowników371.
Obecnie w departamencie pracują trzy osoby niepełnosprawne, co stanowi 15%
ogółu pracowników. Odpowiedzialne są m.in. za współpracę z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Komisja Europejska, przygotowywanie raportów, monitorowanie
regulacji prawnych (stanowisko Social Inclusion Officer); typowe prace administracyjne
i organizacyjne w departamencie takie jak dbanie o właściwy obieg dokumentów, archiwizację, reprezentowanie departamentu na spotkaniach i konferencjach (stanowisko
Clerical Staff); obsługa telefoniczna zainteresowanych, udzielanie informacji o departamencie, organizowanych akcjach, wsparciu instytucji publicznych dla niepełnosprawnych
[Telephone Operator].
Przygotowując się do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością ruchową
i wzrokową Departament Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych na Cyprze zadbał, aby w miejscu pracy nie napotkali żadnych barier. W 2011 roku instytucja przeniosła
się do nowego budynku, który jest w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.
Dodatkowo pracownikom niepełnosprawnym zapewnia się miejsca parkingowe bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
Obowiązująca na Cyprze ustawa dotycząca rekrutacji osób niepełnosprawnych daje
im możliwość ubiegania się o wakat, jeśli tylko spełniają merytoryczne kryteria przedstawione w profilu stanowiska (mają kwalifikacje do pełnienia danej roli, przejdą pozytywnie
egzamin pisemny i ustny) i są zdolne wykonywać zadania na tym stanowisku. Jej celem
jest otwarcie sektora prywatnego na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ponadto cypryjska Ustawa o służbie cywilnej z 1990 roku daje osobom niepełnosprawnym pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji, w przypadku, gdy posiadają takie same kompetencje, co inni kandydaci [The Civil Service Act].
Proces rekrutacji pracownika do Departamentu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych zawsze zaczyna się od badań lekarskich, które służą ocenie jego możliwości wykonywania pracy na danym stanowisku. Następnie kandydat zdaje egzaminy i bierze udział w dwóch rozmowach kwalifikacyjnych, które przeprowadza departament HR
i przyszły przełożony. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej analizowane jest dotychczasowe
doświadczenie zawodowe kandydata i jego kompetencje. Na bazie zebranych informacji
podejmowana jest decyzja o złożeniu oferty pracy wybranej osobie.
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The Vocational Rehabilitation of Disabled People and Dependent Persons of killed, Missing, Disabled and
Pent Persons Act (1992).
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Niepełnosprawni zatrudnieni w departamencie nie mają żadnych trudności związanych z niepełnosprawnością przy wykonywaniu swojej pracy. Zapewnione mają nie tylko
odpowiednio przystosowane stanowiska, ale również komfortowe warunki pracy.
Każdy z nowo zatrudnionych pracowników jest wdrażany do zespołu w taki sam sposób,
bez względu na to, czy jest to osoba niepełnosprawna czy też nie (przełożony). Ważne natomiast jest, by podczas współpracy udzielać pracownikom niepełnosprawnym potrzebnego wsparcia: Z mojego doświadczenia wynika, że osoby niepełnosprawne są tak samo efektywne, jeśli tylko otrzymają wsparcie, którego potrzebują (przełożony).
Kierownictwo departamentu nie widziało potrzeby przygotowania pełnosprawnych
pracowników do współpracy z kolegami posiadającymi różne dysfunkcje. Każdy, kto pracuje w takiej instytucji musi mieć świadomość tego, czym jest niepełnosprawność i jak
z niepełnosprawnymi pracować. To kwestia odpowiedniego doboru ludzi.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Pracownikom z dysfunkcjami zapewniony zostaje potrzebny sprzęt i wszelka pomoc,
które pozwalają im korzystać z analogicznych uprawnień pracowniczych, do jakich mają
dostęp ich pełnosprawni koledzy.
Menedżerowie, którzy w swoim zespole mają pracowników z obu grup, deklarują
stosowanie tych samym metod zarządzania wobec wszystkich. Opinia każdego pracownika, w tym niepełnosprawnego, jest brana pod uwagę przy wyznaczaniu celów i podejmowaniu decyzji: kiedy nasz departament ma podjąć jakąś decyzję, czy wyznaczyć cel, każdy
zainteresowany dyskutuje o zagadnieniu i może wyrazić swoją opinię. Każda opinia jest brana
pod uwagę (współpracownik). Jeśli okazuje się, że osoba niepełnosprawna z jakiegoś powodu nie jest w stanie zrealizować postawionego jej zadania, wówczas – podobnie jak
każdy inny pracownik – może liczyć na wsparcie przełożonego i kolegów z zespołu: Każdy
pracownik ma cele wyznaczane stosownie do stanowiska. Jeżeli pracownik z jakiegoś powodu nie może zrealizować określonego celu, podejmujemy działania, żeby ten cel wspólnie osiągnąć (przełożony). Menedżerowie podkreślają też: każdy ma takie same szanse na awans
i rozwój zawodowy w naszej organizacji.

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Zdaniem przełożonych zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi nie wymaga szczególnego przygotowania. Jednocześnie zwracają oni uwagę na to, że kierowanie
pracownikami niepełnosprawnymi daje dużo satysfakcji. Na bazie swoich doświadczeń
zapewniają, że ich niepełnosprawni podwładni mają taki sam potencjał do realizowania
zadań i rozwoju zawodowego w firmie, jak pozostali pracownicy. Należy jedynie zapewnić
pracownikom niepełnosprawnym potrzebne wsparcie kolegów w sytuacjach, które tego
wymagają, na przykład jeśli konkretne zadanie jest niemożliwe do wykonania ze względu
na ich niepełnosprawność.
Uczestnicy badania podkreślają, że niepełnosprawność nie ma wpływu na atmosferę pracy czy efektywność zespołu: Obecność w zespole kolegów z niepełnosprawnością
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nie wpływa ani trochę na atmosferę. Nasza współpraca i praca zespołowa są efektywne. Nie
widzę żadnych trudności we współpracy z nimi, to bardzo otwarte i towarzyskie osoby (współpracownik).
Menedżerowie i współpracownicy osób niepełnosprawnych są zgodni, że niepełnosprawni pracują tak samo efektywnie jak pełnosprawni pracownicy i spełniają wszystkie wymagania, by pracować przy tych samych zasadach. Dużą pomoc w pracy stanowią dla nich
udogodnienia techniczne: rozwój technologii zapewnia im środki, których potrzebują, żeby
dobrze wykonywać swoją pracę (współpracownik).
Dla organizacji, której misją jest wspieranie integracji osób z dysfunkcjami, ogromną
wartość stanowi wiedza pracowników na temat problematyki niepełnosprawności i różnego rodzaju barier, jakie w codziennym życiu napotykają takie osoby. Ich doświadczenie
może nas wiele nauczyć. Musimy brać je pod uwagę, kiedy podejmujemy decyzje w obszarach,
które ich dotyczą. Mają odpowiednią wiedzę (współpracownik).
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie ma wpływu na pracę innych członków
zespołu. W ocenie pracowników ważne jest przede wszystkim kryterium kompetencji,
które dotyczy tak samo osób pełno- jak i niepełnosprawnych. Podkreślają to zarówno menadżerowie jak i współpracownicy niepełnosprawnych. Nie było żadnej reakcji w zespole
związanej z faktem, że zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną i nie przełożyło się to na atmosferę pracy.

Indywidualny przypadek pracownika: Pablo, niepełnosprawny
ruchowo Social Inclusion Officer
Pablo pracuje w departamencie od lutego 2012 roku jako Social Inclusion Officer,
pracownik odpowiedzialny za współpracę z instytucjami międzynarodowymi, monitorowanie regulacji prawnych, reprezentowanie departamentu na konferencjach i posiedzeniach komitetów. Nasz bohater tak wspomina proces rekrutacji: Po pierwsze brałem udział
w komisji medycznej, która miała ustalić, czy fizycznie mogę pełnić obowiązki na stanowisku.
Potem musiałem zdać egzamin i przejść dwie rozmowy o pracę, jak wszyscy inni pracownicy,
którzy się o nią starali. Po przejściu z sukcesem procesu rekrutacji (Pablo spełniał wszystkie
wymagania stanowiskowe), została mu przedstawiona oferta zatrudnienia.
Proces wdrożenia przeszedł bez problemów: zaadaptowałem się w nowym miejscu
pracy bardzo łatwo (Pablo). Również w opinii pozostałych pracowników, zarówno Pablo,
jak i inne osoby niepełnosprawne szybko adaptują się w nowej pracy. Nie było żadnych
problemów we wdrożeniu ich w obowiązki, bo posiadali już doświadczenie (współpracownik).
Budynek, w którym mieści się departament, jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, więc stanowisko Pabla nie wymagało dodatkowych przystosowań. Ze względu na jego niepełnosprawność, zaoferowano mu jedynie dodatkowo samodzielne miejsce parkingowe blisko wejścia do budynku.
Niepełnosprawny pracownik od początku miał poczucie, że jest traktowany jak każdy
inny członek zespołu – miał określone cele, które musiał realizować. Jeśli któryś z nich był
dla niego niemożliwy do osiągnięcia z powodu jego niepełnosprawności, mógł zawsze
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liczyć na wsparcie kolegów z pracy. Bardzo wysoko ocenia jego kompetencje współpracownik: Jest dobrze wykształcony i jest w stanie podjąć wszystkie wyzwania w naszym środowisku pracy.
Kolega z zespołu Pablo podkreśla także, że: zdecydowanie rekomenduje zatrudnianie
i współpracę z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ nie ma żadnych barier, które uniemożliwiałyby im efektywną pracę. Mogą pracować tak samo, jak osoby pełnosprawne.
Pablo ma bardzo dobre relacje z kolegami z zespołu, co znajduje także wyraz w wypowiedziach jego współpracownika: Nie spotykam żadnych problemów, pracując z nim, jest
bardzo przyjazny i łatwo się adaptuje.

Wizerunek pracodawcy
Z racji swojej misji, Departament Integracji Społecznej Niepełnosprawnych stara
się, aby jego działalność była zauważalna i przekładała się na rozwiązania konkretnych
problemów osób niepełnosprawnych. Podobnie jak inne instytucje publiczne na Cyprze
publikuje informację o liczbie zatrudnionych niepełnosprawnych w danym roku. Takie dane pomagają promować fakt, że osoby niepełnosprawne są aktywne zawodowo
w coraz większej liczbie firm i dobrze wykonują swoje obowiązki. Pracownicy biura uważają za ważne informowanie o zatrudnianiu niepełnosprawnych – to pokazuje, że osoby
niepełnosprawne mogą współpracować z pełnosprawnymi na otwartym na rynku pracy
(przełożony).
Departament Integracji Społecznej Niepełnosprawnych raczej nie bierze udziału
w rankingach pracodawców i nie wykorzystuje faktu zatrudniania niepełnosprawnych do
budowania swojego wizerunku jako pracodawcy. Zatrudniania niepełnosprawnych nie
traktuje jako czegoś wyjątkowego, ale jako ofertę dla pełnoprawnych członków społeczeństwa. Instytucja stara się budować swoją pozycję na rynku przede wszystkim poprzez
innowacyjne działania, nowoczesne formy komunikacji i efektywne realizowanie swojej
misji.

Podsumowanie
Częstym grzechem instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych
jest traktowanie ich w sposób przedmiotowy, jak osoby, które wymagają nieustannego
wsparcia, ale też same nie są zdolne do stanowienia o sobie, ograniczanie się do sprawowania nad nimi funkcji opiekuńczej, często także do uszczęśliwiania ich na siłę. Tymczasem instytucje działające na rzecz niepełnosprawnych powinny dokładać wszelkich
starań, by ich aktywność była zgodna z realnymi potrzebami i oczekiwaniami osób z dysfunkcjami. Nie da się tego zrobić, bez włączania ich w prace nad rozwiązaniami, których
są beneficjentami.
Zróżnicowany zespół Departamentu Integracji Osób Niepełnosprawnych prowadzi
swoją działalność, opierając się na wiedzy i doświadczeniach niepełnosprawnych pracowników. Dzięki temu wdraża rozwiązania, które są lepiej dostosowane do potrzeb osób
z dysfunkcjami. Zatrudnianie niepełnosprawnych przy pracach na ich rzecz jest równo286

cześnie przejawem podmiotowego podejścia do beneficjentów oraz autentycznej chęci
włączania ich w życie zawodowe i społeczne.
Warto zauważyć różnorodność inicjatyw podejmowanych przez departament:
wsparcie finansowe, pomoc rehabilitacyjna, doradztwo, prowadzenie kursów zawodowych. To efekt dużej świadomości problemów osób niepełnosprawnych.
Pracownicy departamentu podkreślają, jak niewiele trzeba zainwestować, by dostosować miejsce pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, a to w zasadzie ich zdaniem
jedyny warunek, by osoba taka pracowała równie efektywnie jak każdy inny pracownik.
Do zatrudniania niepełnosprawnych podchodzą w sposób naturalny (tak powinno być),
ale równocześnie, jak do swego rodzaju misji. Polega ona na tym, by pokazywać innym
instytucjom i przedsiębiorstwom, że można i warto. Stąd szereg działań departamentu
związanych z promocją aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych.
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10. Kto, jeśli nie my
Parlament Europejski

Państwo

Belgia/ Luksemburg

Sektor

publiczny

Kapitał

międzynarodowy

Zatrudnienie ogółem

8452 pracowników

Pracownicy niepełnosprawni

brak danych

Strona internetowa

www.europarl.europa.eu

Charakterystyka instytucji
Parlament Europejski jest instytucją Unii Europejskiej, której członkowie są wybierani
przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję.
Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą
stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu i udzielanie Komisji Europejskiej absolutorium
z jego wykonania. Parlament może również kontrolować inne instytucje europejskie oraz
posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia wyboru składu innych organów Unii.
Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość
obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze
klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza
technicznego – to właśnie w Luksemburgu, w biurze ITEC Service Desk przeprowadzane
było badanie dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekomendacja
Parlament Europejski został rekomendowany do udziału w badaniu przez Dyrekcję
Zasobów Ludzkich i Administracji Personelu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Według przedstawiciela tego organu, Parlament Europejski jest instytucją, która nie tylko
w teorii działa na rzecz różnorodności, ale również posiada wysoki odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w jej strukturach (jedna z dwóch instytucji obok Rady Europy).
Kwestia różnorodności jest przez Parlament Europejski traktowana bardzo poważnie.
Jednym z kluczowych założeń polityki HR jest, by Parlament Europejski i jego sekretariat odzwierciedlały różnorodność społeczeństwa Unii – również w obszarze niepełnosprawności.
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W Parlamencie nie ma natomiast statystyk dotyczących procentu pracowników z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność pracowników jest objęta tajemnicą, a dane jej dotyczące – ściśle poufne. W 2013 roku planowana jest ankieta pracownicza dotycząca niepełnosprawności. Jej celem będzie uzyskanie informacji o niepełnosprawnych pracownikach
parlamentu, ich warunkach pracy i obszarach, w których potrzebne jest im wsparcie. Ankieta, dobrowolnie wypełniana przez pracowników, jest jedynym sposobem na uzyskanie
informacji na temat problematyki zarządzania niepełnosprawnością pracowników.
Ponadto w Parlamencie Europejskim w zakresie różnorodności i niepełnosprawności
obowiązuje wiele przepisów i regulacji, z których najważniejsze to:
1. Kodeks Dobrej Praktyki w zakresie Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych uchwalony przez Prezydium Parlamentu Europejskiego w 2005 roku372.
2. Dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Statement
of principles on the promotion of equality and diversity373) uchwalona w 2006 roku.
3. Plan działania na rzecz równości płci i różnorodności w Sekretariacie Generalnym PE
obejmujący lata 2009–2013.
Parlament Europejski prowadzi również wiele działań promujących solidarność
i zróżnicowanie społeczne oraz równość szans w zatrudnieniu.

Geneza i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych
Od początku istnienia Parlamentu Europejskiego w instytucji tej byli zatrudniani
niepełnosprawni. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi, niepełnosprawnych nie można
dyskryminować przy zatrudnieniu, jeśli – po przystosowaniu stanowiska pracy – mogą
wykonywać swoje obowiązki, są zatrudniani tak samo chętnie, jak pełnosprawni. Instytucja dokonuje odpowiedniego przystosowania. Co jakiś czas prowadzone są specjalne
nabory osób z niepełnosprawnościami na praktyki, staże czy do pracy. Marc, pracownik
opisywany w studium indywidualnego przypadku został zatrudniony w ramach takiego
właśnie programu już w latach osiemdziesiątych.
Możliwości odbycia praktyki są oferowane niepełnosprawnym osobom od 2007
roku. W programie praktyk mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych,
jaki i osoby nieposiadające wyższego wykształcenia. Obejmuje on pięciomiesięczne płatne praktyki dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego. Parlament prowadzi również rekrutację skierowaną do grupy osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych osoba jest niepełnosprawna, jeżeli występuje u niej upośledzenie funkcji fizycznych
lub umysłowych, które jest, lub prawdopodobnie będzie, trwałe. Osoba niepełnosprawna
[może zostać zatrudniona] jeżeli jest w stanie wypełnić podstawowe obowiązki zawodowe w sytuacji, gdy wprowadzone zostają racjonalne usprawnienia. (…) „Racjonalne
usprawnienia”, w odniesieniu do podstawowych obowiązków zawodowych, oznaczają
372
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/disability/code_good_practice_pl.pdf (dostęp: 28.11.2012).
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2010/0001/P7_PUB%282010%290001_EN.pdf
(dostęp: 28.11.2012).
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właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, mające umożliwić osobie
niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń374.
Zgodnie z kodeksem Parlament zatrudnia osoby niepełnosprawne, dostosowując
ich miejsce pracy. Konieczne działania dostosowawcze podejmuje też w przypadku, kiedy
pracownik nabędzie niepełnosprawność w okresie zatrudnienia.

Rekrutacja i wdrożenie pracownika
W procesie rekrutacji istnieje wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych:
• W ogłoszeniach o pracę pojawiają się odwołania do polityki równych szans, ogłoszenia są również rozsyłane do specjalistycznych publikacji i organizacji (jak Europejskie Forum Niepełnosprawności czy Europejska Agencja ds. Rozwoju Szkolnictwa Specjalnego).
• Wydano informator dla kandydatów, publikowany w Dzienniku Urzędowym
i zawierający zawiadomienie o konkursie na dane stanowisko oraz rozdział przeznaczony dla kandydatów z niepełnosprawnością, informujący o Kodeksie Dobrej
Praktyki.
• Formularze zgłoszeniowe zawierają rubryki, w których kandydaci z niepełnosprawnością mogą wymienić konieczne usprawnienia, umożliwiające im uczestniczenie
w testach na takich samych warunkach jak inni kandydaci – jednostka rekrutująca
ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zlikwidować bariery dla kandydatów
niepełnosprawnych np. umożliwić im dostęp do budynków, udostępnić niezbędne wyposażenie, dać dodatkowy czas na wykonanie zadań w trakcie konkursu.
Wdrożenie niepełnosprawnego pracownika rozpoczyna się od ustalenia jego czasu
pracy. W Parlamencie pracownicy mogą pracować w elastycznym czasie pracy, skróconym
wymiarze, korzystać z częstszych przerw czy też pracować zdalnie (telepraca).
Wysokim poziomem dostosowania charakteryzuje się też środowisko pracy w Parlamencie Europejskim – budynki i biura są przystosowane do potrzeb osób poruszających
się na wózkach, niewidomych. Osoby niepełnosprawne posiadają również techniczne wyposażenie stanowisk pracy, umożliwiające im sprawne wykonywanie obowiązków.
Prowadzona jest również akcja informacyjna skierowana do pracowników instytucji, którzy mają współpracować z osobą niepełnosprawną. Zespół, do którego przychodzi
pracownik z niepełnosprawnością, jest wcześniej informowany przez przełożonego o nowym pracowniku, i przygotowywany na fakt pracy z osobą niepełnosprawną. Jednodniowe szkolenia realizowane są na prośbę przełożonego danej osoby i obejmują następujące
zagadnienia:
• wiedza o niepełnosprawności – definicja, postrzeganie, sposoby pozyskiwania informacji o niepełnosprawności,
374

Kodeks Dobrej Praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, http://www.europarl.europa.eu/pdf/
disability/code_good_practice_pl.pdf, 2005, s. 3. (dostęp: 28.11.2012).
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polityki, procedury i ustawodawstwa dotyczącego niepełnosprawności,
medyczne i społeczne podejście do niepełnosprawności,
dobre praktyki i dostosowanie stanowiska pracy,
i szczególnie ważne: zasady etykiety w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi –
sposób komunikacji, poruszanie zagadnień dotyczących niepełnosprawności.
W Parlamencie Europejskim prowadzone są również okresowo szkolenia podnoszące świadomość pracowników w obszarze różnorodności – płci, narodowości, sprawności
fizycznej.
Zwykle wdrożenie pracownika przebiega bez problemów, a koledzy ciepło witają
nową osobę w zespole, a w razie trudności – pomagają. Dużą rolę w procesie wdrożenia
każdego pracownika, w tym szczególnie osoby niepełnosprawnej, odgrywa zespół: zaangażowanie i wsparcie przełożonego, i kolegów jest nieodzowne dla wdrożenia pracownika
niepełnosprawnego, jest warunkiem sukcesu (przedstawicielka działu równości i zróżnicowania – Equality and Diversity Unit). W Parlamencie dokłada się starań, by likwidować
wszelkie bariery przed którymi stoją osoby niepełnosprawne, jednak pracownicy mają
świadomość, że wciąż są pewne techniczne bariery utrudniające pracę ich kolegom. Największe wyzwania dotyczą fizycznej dostępności (np. trudność w orientacji w dużym budynku
czy jego otoczeniu) i potrzeby wsparcia technologicznego. Dla pracowników o ograniczonej
mobilności było też czasem trudno znaleźć odpowiednie zakwaterowanie w Brukseli czy Luksemburgu (przedstawicielka działu równości i zróżnicowania – Equality and Diversity Unit).
Bariery związane z dostępnością są jednak niwelowane systematycznie (np. przez dostosowywanie budynków), a postęp techniczny (np. rozwój sprzętu i oprogramowania dla
niewidomych) niwelują też bariery, które były codziennością jeszcze w latach 80. XX w.

Podział zadań, ocena, dostęp do szkoleń i awansu
Na etapie rekrutacji i wyznaczania zakresu obowiązków bierze się pod uwagę to, że
osoba niepełnosprawna nie może wykonywać zadań szkodliwych dla jej stanu zdrowia
czy zbyt trudnych (w wyniku ograniczeń fizycznych). Bywa, że osoba, która otrzymała
określone stanowisko okazuje się niezdolna wykonywać obowiązki ze względu na posiadaną niepełnosprawność. Wtedy zapada decyzja o jej przekwalifikowaniu. Podobnie jest
w przypadku awansu osoby niepełnosprawnej – obowiązki są każdorazowo uzgadniane,
a pracownik może zgłosić potrzebę konkretnych usprawnień. Odbywa się to podczas indywidualnych konsultacji. Podobna procedura ma miejsce w przypadku, gdy pracownik
Parlamentu nabędzie niepełnosprawność w trakcie pracy.
Osoby niepełnosprawne mają taki sam dostęp do szkoleń, co pełnosprawni pracownicy,
a rolą instytucji jest zapewnienie im możliwości odbycia danego szkolenia – przystosowanie
szkolenia do ich potrzeb (np. przez odpowiednie przygotowanie materiałów czy miejsca szkolenia). Podobnie jest w przypadku zebrań zespołów – instytucja troszczy się, by mogły wziąć
w nich udział osoby niepełnosprawne i nie czuły się przy tym dyskryminowane – np. by materiały były dostępne w wersji multimedialnej, w czarnodruku i alfabecie Braille’a.
Proces oceny przebiega tak samo w przypadku pracowników niepełnosprawnych
i pełnosprawnych. Są oni rozliczani z realizacji celów, które zostały z nimi wcześniej
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uzgodnione. W przypadku mojego zespołu niepełnosprawność nie jest brana pod uwagę
podczas oceny osoby. Liczy się jakość pracy i szacunek, i wypełnianie celów czy innych parametrów. Kiedy osoba zintegruje się z zespołem, jest po prostu jeszcze jedna osobą w grupie
(przełożony).

Zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym
Według przełożonych, zarządzanie pracownikiem niepełnosprawnym nie różni się
znacznie od zarządzania pracownikiem pełnosprawnym: Z mojego krótkiego doświadczenia wynika, że nie ma różnic. Osoba z niepełnosprawnością jest po prostu członkiem zespołu.
Oczywiście bierzemy pod uwagę aspekty indywidualne, ale robimy to również w przypadku
innych osób. Oczywiście, czasem te aspekty indywidualne są bardzo specyficzne, jak w przypadku Marca – ostatnio musiał wyszkolić nowego psa [przewodnika]. Pomogła mu praca
na część etatu przez tych kilka miesięcy szkolenia psa, który teraz jest właściwie członkiem
naszego zespołu. (przełożona).
Osoby niepełnosprawne cechuje duża lojalność wobec pracodawcy oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Niektórych ze współpracowników zaskakują cechy
charakteru osób niepełnosprawnych: to, co dla mnie najbardziej zaskakujące, to fakt, że
mimo swojej dużej niepełnosprawności [Marc] jest zawsze pozytywnie nastawiony do życia,
w dobrym nastroju, interesujący i zabawny. To świetne doświadczenie dla nas wszystkich
(współpracownik). Zalety pracy w zróżnicowanym zespole dostrzegają też jego pracownicy. Za dobre strony takiego zespołu uważają możliwość pracy z osobami o innych kompetencjach czy cechach.

Indywidualny przypadek pracownika: Marc, niewidomy
pracownik centrali telefonicznej (Switchboard Operator)
Marc pracuje w Parlamencie Europejskim od 1983 roku. Pracę otrzymał w ramach
programu zatrudniania osób niepełnosprawnych wprowadzonego wtedy przez Simone
Veil. Nie była to jego pierwsza praca, jak sam mówi, był wtedy młody i próbował różnych
zajęć. Postanowił rozpocząć pracę w Parlamencie Europejskim, by spróbować czegoś nowego. Jego rekrutacja była kilkuetapowa i obejmowała również test, który miał zweryfikować, czy posiada umiejętności konieczne do wykonywania zadań na stanowisku. Według
Marca o jego zatrudnieniu zadecydowało doświadczenie i kompetencje, które posiadał.
Początkowo pracował na sześciomiesięcznym okresie próbnym, a po 18 miesiącach został
zatrudniony w Parlamencie.
Stanowisko pracy Marca jest przystosowane do jego potrzeb – posiada komputer
wyposażony w syntezator mowy i socjalne oprogramowanie. Pracuje z psem przewodnikiem, który w zasadzie stał się jednym z członków zespołu. Na samym początku jego
praca, z uwagi na brak sprzętu była znacznie trudniejsza: nikt nie wie, jak to jest być niewidomym. Nie mieliśmy wtedy żadnych materiałów, musiałem wszystko przygotowywać sobie
sam, przygotować listę osób i departamentów, nie było zbyt dobrego sprzętu. Chyba byłem
pierwszą osobą niewidomą, więc też nie mieli doświadczenia. To był dobry pomysł Simone
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Weil, ale osoby w departamencie nie wiedziały jeszcze, jak go dobrze zrealizować. Teraz jest
znacznie lepiej, są struktury i dokumenty o niepełnosprawności, dużo informacji. Teraz jest
znacznie lepiej niż 30 lat temu. Problemem była też komunikacja pisemna z zespołem –
Na początku lat 80-tych środki techniczne były ograniczone, a forma komunikacji, z której
korzystał Marc [alfabet Braille’a] była niedostępna dla zespołu. Wraz z rewolucją techniczną
te problemy zniknęły (współpracownik). Według przełożonej, rolą zwierzchnika i instytucji jest pomoc pracownikowi z niepełnosprawnością wykonywać jego pracę najlepiej jak
umie: to, co robimy, to pomoc [niepełnosprawnym] w wykonywaniu ich pracy tak dobrze jak
tylko mogą. (…) Wszystkie prośby dotyczące niepełnosprawności są przez Parlament Europejski traktowane bardzo poważnie, tak, aby facylitować ich pracę i integrację tak dobrze jak
to możliwe.
Przez kolegów Marc został ciepło przyjęty. Jego pojawienie zmieniło na korzyść atmosferę pracy i sposób bycia członków zespołu. Niepełnosprawność Marca otworzyła oczy
jego kolegów. Nasza praca powtarzała się z dnia na dzień tak samo, on nas zmusił do tego,
żeby poprawić naszą pracę zespołową, żeby komunikować więcej i lepiej wewnątrz zespołu,
i znaleźliśmy w nim osobę, która ma większe umiejętności gromadzenia danych w pamięci.
Jego obecność stała się ewidentnym plusem dla atmosfery w dziale (współpracownik). Marc
spędza też z kolegami z działu czas po pracy – czasem jedzą razem obiady czy kolacje, czy
po prostu wychodzą gdzieś razem. Mimo że pracuje już prawie 30 lat, Marc nadal może
liczyć na pomoc w razie trudności. Jest teraz dużo nowych budynków w Luksemburgu i instytucji. To ewidentne, że czasem mam problem, żeby przejść przez ulicę, czy się odnaleźć. Wtedy
wystarczy, że zadzwonię do dyrektora i powiem, że potrzebuję na przykład specjalnych świateł na mojej drodze do pracy i kilka tygodni później, rzeczywiście są zainstalowane. Więc jest
naprawdę fajnie być niewidomym w Luxemburgu. J
Marc przez swoich kolegów w zespole oceniany jest bardzo dobrze – jego sposób
komunikacji z ludźmi w różnych językach jest bardziej bezpośredni, otwarty i naturalny. Mniej
boi się rozmawiać w języku obcym. Kiedy rozmawia z klientami, szuka relacji osobistej, nie
pracuje w powtarzalny, sformalizowany sposób (współpracownik). Przez przełożonych oceniany jest jako samodzielny i cenny pracownik: jest bardzo samodzielną osobą, (…) bardzo
cenioną przez wszystkich kolegów i klientów. Bardzo szybko zintegrował się z kolegami (przełożony).

Wizerunek pracodawcy
Parlament Europejski komunikuje zatrudnianie niepełnosprawnych w rozmaity sposób – poprzez emitowane ogłoszenia o pracę, oferty praktyk czy staży, wydawane dokumenty oraz udział i organizację przedsięwzięć na rzecz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. W Parlamencie organizowane są nie tylko szkolenia i konferencje, ale co roku
przyznawana jest nagroda, będąca wyrazem uznania działań przeciw dyskryminacji.
Parlament Europejski zatrudnia osoby niepełnosprawne z kilku powodów. Jednym
z nich, jest pozytywny wpływ zróżnicowanych zespołów na jakość świadczonych usług.
Służba publiczna, która odzwierciedla różnorodność społeczeństwa lepiej mu służy i jest zdolna świadczyć usługi obywatelom Europy na najwyższym poziomie. Poza obiektywnymi korzy293

ściami z równości, każda organizacja, która uważa się za progresywną i patrząca w przyszłość
musi poszukiwać sposobów optymalizacji potencjału i bazy rekrutacyjnej przez zapewnienie
równego dostępu (przedstawicielka działu równości i zróżnicowania – Equality and Diversity Unit). Zatrudnianie niepełnosprawnych nie tylko pomaga w rekrutacji, ale również
wpływa korzystnie na wizerunek instytucji.
Zatrudniając osoby niepełnosprawne i komunikując ten fakt, Parlament Europejski
staje się wzorcowym przykładem dla innych instytucji i przedsiębiorstw. Ustanawiając
i propagując politykę wobec niepełnosprawności, sam też ją realizuje. W politykę instytucji europejskich wpisana jest promocja różnorodnej i kompetentnej siły roboczej, zwiększenie dostępności zatrudnienia i udziału ludzi z niepełnosprawnością, eliminacja dyskryminacji w miejscu pracy i promocja kultury organizacyjnej bazującej na uczciwych praktykach
(przedstawicielka działu równości i zróżnicowania – Equality and Diversity Unit).
10.9. Podsumowanie
Parlament Europejski propaguje politykę różnorodności i sam ją realizuje. Jako instytucja publiczna traktuje to jako swój obowiązek i misję. Dzięki swojej pozycji w Unii
Europejskiej, może swoje podejście do równości i zróżnicowania propagować na skalę
niedostępną mniejszym instytucjom i przedsiębiorstwom.
Cechą odróżniającą parlament od innych organizacji jest to, że bariery, przed jakimi
stoją osoby niepełnosprawne w miejscu pracy bierze się pod uwagę na każdym etapie
zarządzania – od aplikowania do pracy, przez rekrutację, dostosowanie (pierwotne lub po
awansie) stanowiska pracy, stosowanie elastycznych form czasu pracy czy proces szkolenia. Bardzo wysoki jest też poziom integracji pracowników niepełnosprawnych z zespołem.
Polityka równego traktowania przejawia się m.in. w braku statystyk na temat niepełnosprawności. Dąży się do tego, by pracownicy niepełnosprawni traktowani byli tak samo,
jak osoby o określonym kolorze oczu, czy włosów. Takich informacji także nie uwzględnia się w statystykach dotyczących zatrudnienia. Z drugiej strony zakres pomocy, na jaką
mogą liczyć osoby niepełnosprawne choćby przy dostosowaniu do ich potrzeb stanowisk
pracy jest bardzo duży. Dbałość o pracownika przejawia się również w pomocy w znalezieniu zakwaterowania, czy udzieleniu pracownikowi – w razie potrzeby – zasiłku celowego, który nie musi być koniecznie przeznaczony na materiały czy sprzęt potrzeby do
wykonywania obowiązków, ale także na prywatne potrzeby pracowników.
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Jest kampania, która mówi „zatrudniaj”, ale mało jest
uhonorowania tych zakładów, które zatrudniają.(…) Więc oprócz
promowania „zatrudniaj”, powinna być reklama społeczna
„zatrudniają”, pracują w tym temacie, widzimy takie osoby
w takich i takich miejscach pracy.
(cytat z wywiadu z pracodawcą dużego przedsiębiorstwa)

Ewa Giermanowska

O roli dobrych praktyk i znaczeniu kultury
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Refleksje końcowe
Wykluczenie osób niepełnosprawnych jest głęboko zakorzenione w strukturach
i procesach współczesnego społeczeństwa. Jednym z obszarów dyskryminacji najtrudniejszym do przełamania jest rynek pracy. Podejmując referowany w niniejszym tomie
projekt badawczy wychodziliśmy z założenia, że aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce jest zbyt niska, a dotychczasowy model rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia mimo znacznych nakładów osiąga niską efektywność zatrudnieniową. Stale
stawiane są pytania o działania, mogące w sposób skuteczny zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Uwagę skoncentrowaliśmy na pracodawcach wychodząc
z założenia, że to od instrumentów kierowanych do pracodawców i ich zaangażowania
w dużym stopniu zależy skuteczność polityki zatrudnienia. Analizowaliśmy opinie pracodawców i praktyki organizacyjne występujące w firmach i instytucjach mających udane
rozwiązania w zakresie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
Dobre praktyki były dla nas źródłem wiedzy, ale i formą komunikacji z pracodawcami. Definiowaliśmy dobrą praktykę jako uniwersalny proces, technikę czy innowację,
która dotyczy zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wpływa na poprawę ich sytuacji
w danym miejscu pracy, ale także przyczynia się do lepszej jakościowo realizacji celów
organizacyjnych. Za dobrą praktykę uznawaliśmy takie rozwiązania, które posiadały znamiona uniwersalności to znaczy identyfikacja czy wypracowanie udanej praktyki w jednej
organizacji pozwalała na zastosowanie jej w innej. Skuteczną metodą wdrażania zmian
organizacyjnych jest benchmarking, który można rozumieć jako nieprzerwany proces
uczenia się od innych, korzystania z doświadczeń najlepszych i twórczego adoptowania
ich rozwiązań. Metoda ta nastawiona na ciągłą aktywność, polegająca na zdobywaniu
wiedzy, przeglądzie najlepszych praktyk i porównywaniu wyników, a następnie wdrożeniu własnych, lepszych rozwiązań, uznawana jest za skuteczną metodę podnoszenia
efektywności działań organizacyjnych. Benchmarking jest nieodzownym elementem
funkcjonowania współczesnych organizacji i pozwala na skorzystanie z doświadczeń
innych organizacji, bardziej zaawansowanych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zamieszczając w niniejszej publikacji studia przypadków dobrych praktyk w zatrudnianiu
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niepełnosprawnych pracowników chcieliśmy dać organizacjom możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i rezultatów. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją dla innych
pracodawców i wpłyną na zmianę myślenia o osobach niepełnosprawnych oraz ich aspiracjach i oczekiwaniach zawodowych.
Skuteczność polityki zatrudnienia dotyczącej osób niepełnosprawnych jest wypadkową wielu czynników, jednak wielu autorów zwraca uwagę, że dla pracodawców liczy
się przede wszystkim rachunek ekonomiczny i podkreśla, że bez wsparcia finansowego,
wyrównującego mniejszą produktywność pracowników niepełnosprawnych, większość
firm nie będzie chętna zatrudniać osób z dysfunkcjami375. Dominujące znaczenie kalkulacji ekonomicznej dla pracodawców występuje w powiązaniu z silnie utrwalonym w społeczeństwach kapitalistycznych paradygmatem produktywności, który w dobie globalnej
gospodarki wywiera olbrzymią presję na społeczeństwa i„skłania je do przyswojenia przekonań, postaw i wartości zgodnych z paradygmatem produktywności”376.
Wyniki prezentowanych badań potwierdzają tezę, że instrumenty ekonomiczne są
ważne dla pracodawców, niezbędne do wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych z tytułu dostosowania stanowisk pracy, infrastruktury, ewentualnie niższej produktywności pracowników. Istotne jest także wsparcie instytucjonalne w postaci usług: pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, szkoleń, rehabilitacji medycznej i aktywizacji
zawodowej, transportu, wsparcia asystenckiego. Usługi te powinny być kierowane do
pracodawców oraz osób niepełnosprawnych i mogą być wykonywane przez podmioty
publiczne, pozarządowe i komercyjne. Ważne by świadczone usługi i instrumenty ekonomiczne tworzyły zintegrowany system odpowiadający na potrzeby pracodawców i osób
niepełnosprawnych, sprzyjały pozyskaniu niepełnosprawnych pracowników i utrzymaniu
ich w zatrudnieniu oraz umożliwiały osobom niepełnosprawnych realizację ich aspiracji
i oczekiwań.
Referowane wyniki badań dostarczają także argumentów na rzecz tezy, o ograniczonym oddziaływaniu instrumentów ekonomicznych na pracodawców. Instrumenty
ekonomiczne są bardzo ważne, dla wielu organizacji wręcz konieczne, ale bez zmiany
postaw pracodawców, pracowników, osób niepełnosprawnych, jak i innych członków
społeczeństwa nie nastąpi oczekiwana integracja społeczna.377 Z analizy dobrych praktyk pracodawców wynika ogromne znaczenie kultury organizacyjnej promującej równe
traktowanie i indywidualne podejście do pracownika, którą cechują takie wartości jak:
egalitaryzm, tolerancja, otwartość i nastawienie na drugiego człowieka. Polityka równego
traktowania i indywidualnego podejścia stosowana jest nie tylko do pracowników niepełnosprawnych, ale i innych osób z tzw. grup ryzyka na rynku pracy. Z kulturą organizacyjną
łączy się t worzenie w firmie i instytucji atmosfery naturalności wokół zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i rozwijanie tej wrażliwości u pracowników oraz kształtowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnego pracodawcy. Organizacje zwracają uwagę przede
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wszystkim na komunikowanie podejmowanych działań swoim pracownikom i budowanie wokół nich wspólnoty przekonań, zachowań i akceptacji ze strony załogi. Wychodzą
także z inicjatywami na rzecz niepełnosprawnych pracowników poza środowisko firmy
czy instytucji i włączają w te działania różne inicjatywy społeczne i podmioty z otoczenia
lokalnego.
Kultura ma zatem ogromny wpływ na życie wewnętrzne organizacji i jej kontakty
z otoczeniem, jest zakotwiczona w trwałych i na ogół nieuświadamianych przekonaniach
jej członków, a przejawia się w wartościach, postawach, sposobach myślenia i opiniach
rozpowszechnionych w danej organizacji. Istnieje wiele definicji kultury organizacyjnej,
nie mniej jak podkreśla Lidia Zbiegień-Maciąg, niezależnie od wyznawanej orientacji
większość badaczy osiągnęła zgodę w następujących stwierdzeniach: „kultura w organizacji istnieje”, „jest niepowtarzalna, unikatowa, jedyna, wyjątkowa” oraz „jest budulcem
pożądanych zachowań organizacyjnych, tożsamości wewnętrznej firmy i jej wizerunku zewnętrznego”378. Badacz kultur organizacyjnych Edgar H. Schein twierdzi, że jedną
z funkcji zarządzania we współczesnych organizacjach jest posiadanie i wykorzystywanie
kultury379. Rola kultury i zarządzania kulturowo różnorodnymi grupami pracowników nabiera szczególnego znaczenia w związku z zatrudnianiem w organizacjach coraz bardziej
różniących się od siebie pracowników, wymagających zindywidualizowanego podejścia
do wykonywanej przez nich pracy, mających odmienne potrzeby i oczekiwania. Badacze
zwracają uwagę na kontekst narodowy kultur organizacyjnych. Kultura w danej organizacji jest poniekąd wypadkową sposobów myślenia, odczuwania i zachowania powszechnych w danym społeczeństwie380. Stąd zmiana społeczna jaka dokonuje się w organizacjach w stosunku do zatrudniania osób niepełnosprawnych musi współwystępować ze
zmianami wartości i postaw w całym społeczeństwie.
Zmiana praktyk organizacyjnych może być osiągnięta przez kształtowanie wartości,
postaw, przekonań i relacji interpersonalnych rozpowszechnionych w danej organizacji
czyli przez wdrażanie polityki zarządzania przez kulturę. Zmiana społeczna wymaga czasu
i dokonuje się przede wszystkim w głowach ludzi, dotyczy nie tylko miejsca pracy, ale
i szerszego kontekstu społecznego. Utrwalony w polskim społeczeństwie stereotyp biernego niepełnosprawnego, zamkniętego w swoim domu ma jeszcze silne korzenie. Jednak
analizowane w projekcie przykłady firm i instytucji dowodzą, że proces rekonstrukcji myślenia o osobach niepełnosprawnych jako pracownikach postępuje. Dowodem są zmiany
postaw pracodawców i pracowników w organizacjach mających udane praktyki w zatrudnianiu osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przykłady dobrych praktyk organizacyjnych powinny być upowszechniane, wpływają one bowiem nie tylko na sposoby
myślenia, odczuwania i zachowania pracowników danej organizacji, ale i jej otoczenia
społecznego. Sprzyjają przełamywaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów o osobach
niepełnosprawnych w roli pracowników oraz kształtują wzorzec postępowania oparty na
równościowym podejściu w społeczeństwie.
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Osiągnięcie wyższej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wymaga nie
tylko doskonalenia instrumentów ekonomicznych, prawnych, rozwoju usług i współpracy międzysektorowej. Zmiana w podejściu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
dokonuje się także przez kulturę. Z socjologicznych analiz gospodarki wyłania się problem kulturowych uwarunkowań działań rynkowych, zaniedbywanych często w analizach
ekonomicznych: „działanie kultury jest potrzebne, aby tworzyć rynki i przygotowywać
aktorów, którzy będą w nich uczestniczyć”381. Podsumowując referowane wyniki badań
i analiz można nawiązać do tytułu znanego zbioru esejów o wpływie wartości na rozwój
społeczeństw pod redakcją Lawrence’a E. Harrisona i Samuela P. Huntingtona i powtórzyć
za autorami zamieszczonych tam opracowań, że kultura ma znaczenie, także dla rozwoju
zatrudnienia osób niepełnosprawnych382.
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Sprawozdanie z realizacji
projektu badawczego
Zgodnie z założeniami projektu badawczego, w badaniu zostały uwzględnione firmy
i instytucje polskie (10) i europejskie (10), stosujące dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych. Musiały one spełniać następujące warunki:
• działać na otwartym rynku pracy,
• posiadać znaczny udział niepełnosprawnych w ogólnym zatrudnieniu i/lub stosować ciekawe i ugruntowane praktyki w tym zakresie.
Zespół badawczy dołożył starań, by zapewnić zróżnicowanie branżowe i lokalizacyjne badanych firm i instytucji. Podczas kontaktu z firmami zagranicznymi bardzo pomocne
były organizacje pozarządowe. Pomagały one dotrzeć do firm oraz polecały ich uwadze
projekt badawczy. W trakcie badania skontaktowano się z ponad 120 organizacjami pozarządowymi oraz publicznymi zajmującymi się tematyką niepełnosprawności z ponad
30 państw europejskich. Organizacje te proszone były o rekomendacje firm lub instytucji
prezentujących dobre praktyki. Rekomendacje takie zespół badawczy uzyskał od 30 organizacji pochodzących z krajów Unii Europejskiej.
Na etapie identyfikacji firm i instytucji z dobrymi praktykami wykorzystano dodatkowo następujące źródła informacji:
• zagraniczne konkursy dla pracodawców,
• informacje prasowe,
• strony internetowe firm,
• sieci zagraniczne, w których funkcjonuje HRK: Bernard Hodes Global Network oraz IRC,
• klientów HRK (korporacje o międzynarodowych strukturach),
• wcześniej opracowane raporty na temat dobrych praktyk w zatrudnianiu niepełnosprawnych,
• rekomendacje środowiska naukowego,
• kontakty z instytucjami unijnymi.
Na etapie identyfikacji firm/instytucji w Polsce wykorzystano następujące źródła informacji:
• listy laureatów konkursów takich jak: „Lodołamacze”, „W pełni zaradni” itp.,
• biuro Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych,
• informacje prasowe,
• internet,
• klienci HRK S.A.,
• strony internetowe firm.
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W przypadku badania prowadzonego na polskim rynku pracy trudno było uzyskać
użyteczne informacje od organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnymi. Organizacje te nie są skłonne udzielać informacji podmiotom prywatnym, niechętnie podejmują współpracę, traktują inne instytucje zajmujące się tematyką niepełnosprawności jako konkurencję. Mało efektywna okazała się też współpraca z instytucjami
publicznymi. Skierowane do nich pytania były najczęściej przekazywane innym jednostkom, departamentom, instytucjom i tygodniami oczekiwały na odpowiedź, która często
sprowadzała się do oświadczenia o braku potrzebnych informacji czy danych albo odmowy pomocy. Częstym zjawiskiem był też brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
W przypadku badania podmiotów zagranicznych skontaktowano się z około 260
pracodawcami z różnych państw europejskich, z których 10 zgodziło się wziąć udział
w badaniu lub mogło wziąć udział z uwagi na ograniczony czas jego realizacji. W Polsce
badacze skontaktowali się z około 65 pracodawcami, by finalnie przeprowadzić badania
w 10 firmach i instytucjach.
Dużym zaskoczeniem dla badaczy była niechęć instytucji publicznych do udziału
w badaniu. Nawet instytucje, które były wcześniej opisywane w prasie ze względu na
duży udział niepełnosprawnych w swoich zespołach, albo zostały wskazane przez Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych, rzadko decydowały się na udział w badaniu. Odmowa udziału najczęściej nie była w żaden sposób uzasadniania (Komendant/Wójt/Dyrektor
departamentu podjął taką decyzję/nie wyraził zgody).
Dużo większe było zainteresowanie ze strony firm, choć i tu często zdarzały się odmowy. Najczęstszymi ich powodami były:
• obawa firmy o jej wizerunek;
• wątpliwości, czy firma posiada wystarczająco dobre praktyki;
• niechęć angażowania się w projekt nieprzynoszący bezpośrednich korzyści finansowych;
• restrukturyzacja organizacji – zwłaszcza w przypadku instytucji państwowych;
• nieodpowiedni moment do badania – wakacje i czas powakacyjny, a więc moment, kiedy pracownicy i zarząd są na urlopach, i ostatni kwartał roku, najbardziej
pracowity okres w firmach;
• trudny moment dla organizacji – przejście przez proces restrukturyzacji, czy
trwający kryzys ekonomiczny wpływający na małą liczbę zatrudnień i trudną atmosferę w firmie (dotyczy zwłaszcza organizacji z krajów południowej Europy,
bardziej dotkniętych kryzysem, jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia),
• przeciążenie działu HR – brak czasu i osoby, która mogłaby koordynować
badanie.
Identyfikacja firm i instytucji do badania, a następnie uzgodnienia dotyczące przebiegu badania w poszczególnych organizacjach okazały się najtrudniejszymi i najbardziej
pracochłonnymi etapami projektu i wpłynęły na wydłużenie czasu realizacji badania. Dodatkowo, na wydłużający się czas realizacji procesu wpływały:
• nieoczekiwana nieobecność niepełnosprawnego pracownika wskazanego do badania spowodowana jego złym stanem zdrowia,
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• trudność w znalezieniu czasu na przeprowadzenie wywiadu – zwłaszcza w przypadku osób na wyższych stanowiskach,
• brak możliwości udziału pracowników w badaniu w czasie pracy (np. kucharz)
– konieczna wtedy była zgoda pracownika na przeprowadzenie badania w nadgodzinach (i wynagrodzenie za nadgodziny),
• potrzeba zatrudnienia tłumacza migowego podczas wywiadów,
• konieczność autoryzacji transkrypcji lub notatek z wywiadu i autoryzacji raportu.
W przypadku niektórych krajów dodatkową trudnością okazały się obowiązujące
przepisy prawne, utajniające informację o niepełnosprawności pracownika – informacja
taka objęta jest tajemnicą medyczną. Pracodawca, chcąc wziąć udział w badaniu, musi
czekać na zgłoszenie się ochotnika – nie może ani wskazać osoby, ani poprosić ją o udział
w badaniu. Taka sytuacja ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii.
Wywiady były prowadzone metodą wywiadów częściowo ustrukturyzowanych bezpośrednich i telefonicznych w przypadku organizacji polskich i wywiadów ustrukturyzowanych telefonicznych w przypadku podmiotów z Unii Europejskiej. Jeśli wywiady telefoniczne nie były możliwe (osoba niesłysząca lub osoba w delegacji) badanie realizowane
było za pomocą wywiadów kwestionariuszowych. Dodatkowe informacje – dokumenty,
dane – pozyskiwane były drogą mailową. Z każdą firmą był wielokrotny kontakt telefoniczny i mailowy.
Wywiady zostały przeprowadzane z przedstawicielem firmy (członek zarządu, przedstawiciel HR, osoba odpowiedzialna za PR lub komunikację). Wywiad ten opisywał genezę
i początki zatrudniania osób niepełnosprawnych, politykę i procesy HR.
Rolą pozostałych wywiadów było zbadanie jak działa w praktyce firmy polityka HR
i jakie praktyczne rozwiązania są stosowane w firmie. Wywiady te prowadzone były z:
• osobą niepełnosprawną,
• zwierzchnikiem osoby niepełnosprawnej,
• współpracownikiem osoby niepełnosprawnej (jeśli takiego posiadała),
• podwładnym osoby niepełnosprawnej (jeśli takiego posiadała).
W przyszłości warto byłoby rozszerzyć badanie o kolejną pulę firm i instytucji polskich i zagranicznych, a także rozważyć przeprowadzenie badania dotyczącego praktyk
organizacji pożytku publicznego w Polsce i w Europie, które same są pracodawcami dla
wielu niepełnosprawnych lub przygotowują osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek
pracy.

313

Summary
Employing the disabled. Good practices of employers in Poland
and other European countries, edited by Ewa Giermanowska
The book contains analytical studies and descriptions of good practices in employing
disabled workers in organisations from the open labour market. The studies have been
prepared on the basis of research and documentation material gathered in the project
‘From complex diagnosis of the situation of the disabled in Poland to a new model of
social policy regarding disability’, conducted by prof. Barbara Gąciarz. The project was carried out by the Faculty of Humanities of the AGH University of Science and Technology
in Cracow, in the years 2012-2014, and financed by the State Fund for Rehabilitation of
DisabledPeople1.
The publication presents the results of empirical research conducted under one of
the modules of the project regarding the professional activation of the disabled. An active
employment policy is of key importance in the successful social integration of the disabled, both in the macro-social and individual dimensions. This aspect of social policy is
one of the most difficult problems to be solved, which is proven by the low rates of professional activity in this group. In Poland every fourth disabled person in the productive age
(18 to 59/64) with a legal disability status is professionally active. The project studies concerning the active employment policy have included empirical research on professional
careers of the disabled higher education graduates2 and the best practices of employers
regarding the employment of disabled workers.
The aim of the module concerning the employers, entitled: ‘Equalling chances in employing people with disabilities. Good practices of employers. Polish and international experiences’ was to gather knowledge and analyse successful programmes and practices in
employing disabled workers at companies and institutions from the open job market in
Poland and other European countries, popularise them and develop solutions for the social policy. The idea of preparing a study presenting knowledge and concrete examples
of good practices in employing disabled workers on the open job market came into being
while analysing the results of the empirical research conducted by the Institute of Public Affairs and included in the publication ‘Employing the disabled. Knowledge, opinions
and experiences of employers’, edited by Barbara Gąciarz and Ewa Giermanowska3. The
1
2

3

More about the project: http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl, access January 2014
The results of the research are presented in the planned publication: E. Giermanowska, A. KumanieckaWiśniewska, M. Racław, E. Zakrzewska-Manterys, Niedokończona emancypacja. Wejście niepełnosprawnych
absolwentów szkół wyższych na rynek pracy. [The unfinished emancipation. The introduction of the disabled
graduates of higher education institutions to the job market].
B.Gąciarz, E.Giermanowska (eds.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców [Employing the disabled. Knowledge, opinions and experiences of employers], Institute of Public Affairs,
Warsaw 2009.
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research results indicated that the Polish companies and institutions are becoming very
slowly open to the disabled; the majority of them avoid employing such workers, choosing the mandatory payments for a special fund (the State Fund for the Rehabilitation of
the Disabled -– PFRON)4. At the same time the research has confirmed the existence of
successful, often innovative solutions in some organisations, with the factors supporting
the employment of the disabled being: knowledge and attitudes of the people in charge
of organisations, organisational culture and personal policy based not only on declaring
the values of equality, but also on implementing concrete solutions, previous good experiences with disabled employees. The conclusions from the research suggested that economic instruments may turn out to be insufficient in creating workplaces for the disabled
and implementing the policy of managing the problems of the disabled in organisations.
This book is, in a way, a continuation of the aforementioned project, with its title referring
to the previous publication.
When undertaking research of good practices we assumed that there is a need for
a thorough analysis, which would make it possible to become acquainted with the conditions for success in employing the disabled (extending beyond the economic instruments) as well as for the promotion and popularisation of the experience of companies
and institutions achieving good results in employing the disabled in Poland and other
European countries. In order to ensure better communication with employers it is worth
to combine the efforts of the representatives of science and practitioners, hence the invitation for the consultants from HRK S.A. a HR consulting company, to take part in the research. The people involved in the implementation of the project were both the academic
staff members from higher education institutions and practitioners-consultants from an
HR consulting company. The module included conducting two empirical research in organisations having good practices in employing disabled workers:
• 10 case studies of companies and institutions in Poland and 10 case studies of
companies and institutions in other European countries;
• Survey research including 100 employers in Poland (postal/Internet questionnaire) supplemented with 30 personal interviews with employers.
The book consists of two parts. Part 1, chapter 1 is the presentation of methodological assumptions for undertaking research of good practices in Poland and other European
countries, as well as the collective results of analyses carried out in the project of twenty
case studies, placed in part 2 of the book (Ewa Giermanowska). Chapter 2 discusses the
legal bases for employing the disabled in the light of the international and national law
(Magdalena Arczewska). The analytical study of the results of the survey research of employers in Poland is included in chapter 3 (Ewa Giermanowska). Chapter 4 presents conclusions and recommendations for social policy, formulated on the basis of the analysis of
good practices and the research of employers (Magdalena Arczewska, Ewa Giermanowska,
Mariola Racław).

4

The payments concern employers employing more than 25 employees and not employing the required
amount – 6 % of disabled employees.
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The second part of the book includes the case studies of twenty companies and institutions in Poland and other European countries, with successful practices in employing
disabled workers, carried out by the team of consultants from the HRK S.A. company, under the direction of Joanna Kotzian, in cooperation with Magdalena Pancewicz.
Companies in Poland: Altix (IT company, Warsaw), Carrefour Polska (retail chain, Warsaw) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia (insurance/financial company, Sopot), Huthinson (automotive company, Bielsko Biała), Cosmetic Laboratory Dr Irena Eris
(cosmetic company, Piaseczno), Rehabilitation Cabinets RUDEK (medical care, Rzeszów),
Sodexo (commercial property management, Warsaw).
Companies in other countries of Europe: Allehånde Køkken (restaurant company,
Denmark), Ford-Werke GmbH (automotive company, Germany), IKEA Deutschland (retail
company, Germany), Marionnaud Parfumeries (cosmetic company, France), Max Hamburgerrestauranger (restaurant company, Sweden), Rehab Station Stockholm (rehabilitation company, Sweden), Thales Group (arms, aircraft, cosmic industry, land transportation,
France), Ĕlectricitĕ R seau Distribution France (energy company, France).
Institutions: Public City Library (Katowice), Ombudsman Office (Warsaw), State Plant
Health and Seed Inspection Service - Central Laboratory (Toruń), European Parliament
(Belgium/Luxemburg), Department of Social Integration of the Disabled (Cyprus).
At the end of the book there are final reflections concerning the role of good practices and the importance of culture in the employment of the disabled, presented by
Ewa Giermanowska. The presented results of the research provide arguments for the
thesis on the limited impact of economic instruments on employers. The economic instruments directed at employers are important for them; for many of them they are indispensable for balancing the additional expenses incurred for the adaptation of workplaces, infrastructure, the possible lower productivity of the employees; yet the changes
in the attitudes of employers and employees, as well as of the disabled themselves,
towards their professional activity are also crucial. The results of the analysis of good
practices of the employers show a great significance of the organisational culture promoting equal treatment and individual approach to an employee, which is characterised by such values as: egalitarianism, tolerance, openness and putting people first. The
policy of equal treatment and individual approach is applied not only to the disabled
employees, but also to other persons of the so-called risk group on the job market. The
organisational culture is combined with creating the atmosphere of naturalness around
employing the disabled and developing this sensitivity among employees, as well as
forming the image of a socially responsible employer. First and foremost the organisations draw attention to communicating the undertaken activities to their employees
and creating common convictions, conducts and acceptance among the staff. They also
create initiatives for the disabled workers outside the company’s or institution’s environment and involve various social initiatives and entities from the local environment in
these activities.
The character of the publication is both scientific and practical. It includes studies carried out by sociologists, social politicians and consultants, aimed at the academic spheres
dealing in the issues of disability as well as at the decision-makers responsible for employ317

ing the disabled. The publication is also aimed at employers5. Its purpose is to promote
good practices and organisations which have been successful at employing the disabled.
The presented examples of organisations prove that it is possible to overcome stereotypes and social prejudices and implement successful solutions which make it easier for
the disabled to access employment. We hope that the presented results of research and
analyses, as well as the practices, will become an inspiration for employers to implement
the solutions which had worked in other countries and that they will make the principles
of equality and non-discrimination not only a legal definition, but an everyday practice of
enterprises and institutions in Poland.

5

The brochure in the circulation of 1000 copies with the description of the good practices has been sent,
among other things, to employers and student career centres: J. Kotzian, E. Giermanowska (eds.), Zatrudniając
niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy [Employing the disabled. Good
practices of employers in Poland and other European countries], AGH University of Science and Technology,
Cracow 2013.
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Na niedoskonałym rynku pracy polityka działania kompensującego jest
nie do uniknięcia. Znalezienie równowagi między rekompensatami dla
pracodawców a prawami osób niepełnosprawnych w modelu państwa
opiekuńczego opartego na prawach obywatelskich jest jeszcze w Polsce
wyzwaniem. Widać już jednak pozytywne zmiany, czego dowodzą wyniki
prezentowanych badań pracodawców i opracowane studia przypadków
firm i instytucji z udanymi praktykami w zatrudnianiu niepełnosprawnych
pracowników.
Niepełnosprawność i deficyty zdrowia będą coraz częstszym doświadczeniem społecznym. Proponowany w polityce Unii Europejskiej zwrot w kierunku aktywizacji zatrudnieniowej (włączanie do rynku pracy jako zasadniczy element integracji społecznej) wymusi działania przystosowawcze
ze strony instytucji i firm (małych i dużych), które będą sięgać po lokalne
zasoby pracy. Ubytki ludnościowe i w zasobach pracy nie zrekompensuje
imigracja. Warto zatem sięgać po dobre praktyki, adaptować je, a przede
wszystkim samemu tworzyć.

Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce
do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności

http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl
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