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Andrzej Borczyk 
dyrektor personalny w polskim oddziale Microsoft 

Przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie 
sprawę z tego, że rozwój i efektywność dzia
łania jest często pochodną różnorodności 
pracowników. Stają się tym samym bardzo 
otwarte na pracowników różnych płci, naro
dowości, w różnym wieku, a także na osoby 
niepełnosprawne. Stwarzają wszystkim moż
liwości rozwoju. Jednak tu ważne wydaje się, 
że dla pracodawcy kluczowe znaczenie ma 
profil kandydata i jego kompetencje. Tak jest 
w polskim oddziale Microsoft i myślę, że rów
nież w większości innych firm. Nasze wysiłki 
rekrutacyjne skupiamy przede wszystkim na 
doborze najlepszego kandydata pod względem 
wiedzy eksperckiej i umiejętności oraz do
świadczenia, jakie niezbędne jest na danym sta
nowisku. Chcemy rekrutować pracowników, 
którzy będą mogli doskonalić swoje kompeten
cje i budować swój rozwój wewnątrz organi
zacji. Jesteśmy bardzo otwarci na rekrutowanie 
osób niepełnosprawnych, jednak kryterium 
merytoryczne jest dla nas nadrzędne. Zresztą 
środowisko osób niepełnosprawnych jest nam 
o tyle bliskie, że od wielu lat angażujemy się 
w aktywizację osób z niepełnosprawnością ru
chową. Współpracujemy z Fundacją Pomocy 
Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo, której przez 11 lat współpracy prze
kazaliśmy granty finansowe i oprogramowanie 
o wartości ponad 4 milionów dolarów. W efek
cie rozwijane są pracownie informatyczne 
w warszawskich centrach Fundacji, w których 
osoby niepełnosprawne zdobywają umiejęt
ności z zakresu informatyki. Fundacja prowa
dzi również program aktywizacji zawodowej 
i Biuro Karier. Myślę, że polskie firmy, zarów
no z sektora MSP, jak i większe korporacje, są 
na tyle dojrzałe, by mieć świadomość, iż nie 
mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek dyskry
minację. Warto podjąć wysiłek i budować kul
turę otwartości i różnorodności, gdyż przynosi 
to korzyści zarówno pracownikom, jak i bizne
sowi. 

Karolina Małecka 
koordynator Projektu „Pomóż Sam Sobie - promocja 

zatrudniania osób niepełnosprawnych" 

Według szacunków specjalistów przyjmuje 
się, że na świecie żyje ponad 500 milionów 
osób niepełnosprawnych, co stanowi około 
10 proc. całej ludzkości. W Polsce jest ich oko
ło 5 mln, z czego jedynie 15 proc. jest aktywne 
zawodowo. W krajach Unii Europejskiej na
tomiast zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
sięga aż 50 proc. Mimo że niepełnosprawni 
coraz aktywniej uczestniczą w życiu publicz
nym, pokazują się w kampaniach społecznych, 
biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, 
czy angażują się w różnego typu akcje, to 
jednak oferty pracy dla nich są wciąż bardzo 
wyselekcjonowane. Dlatego też znalezienie 
zatrudnienia przez osobę niepełnosprawną 
nie należy do najłatwiejszych zadań. Pomimo 
danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych mówiących, że po
nad 80 proc. badanych pracodawców uważa, 
iż osoby niepełnosprawne powinny pracować 
na otwartym rynku pracy, większość z nich nie 
planuje ich zatrudniać. Dzieje się tak, mimo iż 
pracodawcy mogą czerpać korzyści z zatrud
niania inwalidów. Pracodawcy jednak często 
nie zdają sobie z tego sprawy. Mają proble
my ze znalezieniem rzetelnych informacji 
dotyczących zasad zatrudniania osób niepeł
nosprawnych oraz nie wiedzą, jakie warunki 
powinni spełnić i jakie korzyści mogą z tego 
czerpać. Wszystko to skutkuje brakiem ofert 
dla osób niepełnosprawnych. Dlatego właśnie 
w ramach naszego projektu Pomóż Sam Sobie 
uruchomiliśmy specjalną stronę internetową 
www.pomozsamsobie.pl, forum i punkt infor
macyjny. Organizujemy również konferencje 
i spotkania. Nasze działania mają na celu nie 
tylko przełamać obawy pracodawców przed 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, lecz 
także ułatwić komunikację między tymi dwo
ma grupami. Mamy nadzieję, że informacje, 
które pracodawcy od nas otrzymują, zaktywi
zują i zainspirują firmy do współpracy z nie
pełnosprawnymi. 
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Jan Zając 
prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych 

W Polsce spośród 5,5 mln niepełnosprawnych 
czynnych zawodowo jest zaledwie 250 tys. 
Przez wiele lat zatrudnianiem osób niepełno
sprawnych zajmowały się głównie zakłady 
pracy chronionej. Powoli tzw. otwarty rynek 
pracy jednak również się otwiera. Przedsiębior
ców od zatrudniania osób niepełnosprawnych 
odstraszają ciągle zmieniające się przepisy. 
Do podstawowych barier w zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych należy zaliczyć także brak 
wiedzy w tym zakresie. Istotne znaczenie ma 
brak aktualnych, wyczerpujących i powszech
nie dostępnych źródeł informacji, które pomo
głyby zorientować się w ciągle zmieniających 
się przepisach prawnych i jednocześnie do
starczyłyby odpowiedniej wiedzy. Jak można 
zaobserwować, sposób myślenia o zatrudnie
niu osób niepełnosprawnych większości pra
codawców zdominowany jest przez spojrze
nie biznesowe. Natomiast w coraz mniejszym 
stopniu decydującą rolę odgrywają stereotypy 
czy uprzedzenia. Trudno mówić, niestety, 
również o tym, że pracodawcy kierują się spo
łeczną odpowiedzialność biznesu, pomimo że 
wiele organizacji, w tym także Polska Organi
zacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 
zwraca uwagę na konieczność zwiększenia tej 
sfery działania. Między innymi poprzez kampa
nię na rzecz zatrudniania osób niepełnospraw
nych „Lodołamacze". Należy zwrócić uwagę 
jeszcze na jedną kwestię determinującą rynek 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Miano
wicie ze względu na niższe kwalifikacje osoby 
niepełnosprawne są najczęściej zatrudnianie na 
stanowiskach niewymagąjących szczególnych 
umiejętności. Najczęściej są to proste prace, 
na produkcji czy ewentualnie prace biurowe. 
W tym zakresie wiele zależy zarówno od sys
temu kształcenia, jak i od samych osób niepeł
nosprawnych. Póki co rynek chroniony nadal 
jest podstawowym miejscem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i jak sądzę, ze względu na 
możliwości jakie oferuje, będzie nim przez naj
bliższy czas. 
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Sebastian Górniak 
właściciel Balian PPUH 

Firma Balian prowadzi działalność od roku 
2005 z założeniem niesienia pomocy osobom 
niepełnosprawnym w doradztwie i zakupie 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz uzyskaniu 
odszkodowań powypadkowych. W okresie 
2005-2009 firma zatrudniała nawet 50 osób 
niepełnosprawnych. Niestety, zmieniające się 
przepisy (zmniejszenie dofinansowań do za
trudnianej osoby) doprowadziły do redukcji 
etatów. Obecnie firma zatrudnia 19 osób nie
pełnosprawnych z pierwszą grupą inwalidzką. 
Moim zdaniem pracodawcy coraz częściej za
trudniają osoby niepełnosprawne. Związane 
jest to z różnymi kampaniami prowadzonymi 
przez organizacje pozarządowe oraz PFRON. 
Osoby niepełnosprawne za pośrednictwem 
różnych organizacji podnoszą swoje kwalifi
kacje, co pozwala im być bardziej konkuren
cyjnym na otwartym rynku pracy. 
Problem przy zatrudnianiu osób niepełno
sprawnych związany jest z ogólnie przyję
tymi stereotypami o tych osobach (postawa 
roszczeniowa, brak odpowiednich kwalifi
kacji). Powoli jednak sytuacja zaczyna się 
poprawiać. Niepełnosprawni tutaj nie są bez 
winy. Często stwarzają problemy z błahych 
powodów, które nie powinny być przeszkodą 
w podjęciu pracy czy aktywizacji społecznej. 
Pracodawca ma świadomość, że zmieniające 
się prawo w coraz większym stopniu utrudnia 
prowadzenie w optymalny sposób działalno
ści gospodarczej. Nie można jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie „Czy obecnie pra
codawcy zatrudniają chętniej niż kiedyś oso
by niepełnosprawne?", ponieważ brak stabil
ności i przejrzystości prawa nie pozwala na 
spokojne zatrudnianie tychże osób. 
Mamy nadzieję, iż w niedalekiej przyszło
ści decyzje osób stanowiących o przepisach 
prawnych odnoszących się do zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych będą bardziej łaska
we dla przedsiębiorców. Jak na razie, nasza fir
ma postawiła na profesjonalizm i jakość usług 
świadczonych przez naszych przedstawicieli. 

Wynik sondy redakcyjnej 
na www.personel.infor.pl 

Czy w Państwa firmie 
zatrudniane są osoby 
niepełnosprawne? 
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