
WSPARCIE PRACODAWCÓW
W ZATRUDNIANIU 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praktyczne narzędzia

dostosowywania

stanowisk pracy



ZATRUDNIENIE ON Z PERSPEKTYWY 
PRACODAWCY

Korzyści

• Realizacja polityk CSR
i wsparcie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju

• Rozszerzenie puli kandydatów

• Obniżenie składki na PFRON / 
pozyskanie dofinansowania do 
dostosowania stanowisk pracy

• Przygotowanie organizacji do 
reagowania na makro trendy
w HR i zarządzaniu – zmieniająca 
się struktura pracowników 
(migracje, starzenie się kadr)

8.5 Do 2030 roku zapewnić 

pełne i produktywne 

zatrudnienie oraz godną pracę 

dla wszystkich kobiet i 

mężczyzn, w tym dla młodych 

ludzi i osób z 

niepełnosprawnością; zapewnić 

jednakowe wynagrodzenie za 

pracę o jednakowej wartości.



ZATRUDNIENIE ON Z PERSPEKTYWY 
PRACODAWCY

Wyzwania

• Dostosowanie stanowiska pracy

• Dotarcie do grupy rekrutacyjnej

• Obciążenia biurokratyczne

• Kultura organizacji

Plakat z XII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „Niepełnosprawni” 

autorstwa Jarka Kajdana



NARZĘDZIA
I SIECI EKSPERCKIE



CENTRUM OCENY ZDOLNOŚCI DO PRACY 
W CIOP-PIB

• System oceny zdolności do 
pracy oparty na określeniu 
rzeczywistych fizycznych
i psychospołecznych sprawności 
oraz kompetencji w kontekście 
wymagań pracy
– organizacja fizycznego

i psychospołecznego środowiska pracy

– wskazania odnośnie adaptacji
stanowiska pracy

• Kompleksowa ocena zdolności do 
pracy obejmuje:
– możliwości fizyczne i funkcjonalne

– sprawności sensoryczne

– psychospołeczne aspekty zdolności do 
pracy



PASZPORT DO PRACY



REKOMENDACJE ZATRUDNIENIA ON 
W WYBRANYCH ZAWODACH

• Opisy informacji o zawodach 
dla 1000 zawodów

– opis zawodu

– opis kompetencji zawodowych

– odniesienie do sytuacji zawodu na 
rynku pracy i możliwości 
doskonalenia zawodowego

– możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w zawodzie

Opisy informacji o zawodach
na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia 
(www.psz.praca.gov.pl)



PORADNIKI

• Publikacje o charakterze 
praktycznych poradników

 „Projektowanie obiektów, pomieszczeń 
oraz przystosowanie stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych – ramowe 
wytyczne”

 "Przystosowanie obiektów, pomieszczeń 
oraz stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych o specyficznych 
potrzebach - dobre praktyki" 



PORADNIKI

• Poradniki dla pracodawców na 
temat organizacji środowiska 
pracy dla osób niepełnosprawnych

• Możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
specyfiki zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych:

• intelektualnie,

• wzrokowo,

• słuchowo,

• Ruchowo.



LISTY KONTROLNE

Lista kontrolna do oceny 
ergonomicznej stanowiska pracy 
osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności

Aplikacja ErgoON



KALKULATORY KORZYŚCI



NARZĘDZIA KOMPUTEROWE
DO PROJEKTOWANIA

• Komputerowe 
narzędzie
do wspomagania 
projektowania,
oceny ergonomicznej
i dostosowania 
stanowisk pracy



NARZĘDZIA KOMPUTEROWE
DO PROJEKTOWANIA

ErgoON - wizualizacje

ErgoON projektowanie 



STRUKTURY WSPARCIA
ON I PRACODAWCÓW

Struktury wsparcia

 Zespół Informacyjno-Doradczy (ZID)
dla pracodawców zatrudniających
lub zamierzających zatrudnić ON

 Punkty kontaktowe (PK) przy PFRON  

 Zespół Projektowania i 
Dostosowywania (ZPD) stanowisk 
pracy do potrzeb ON

 Sieć Regionalnych Ekspertów BHP
ds. Osób Niepełnosprawnych 

Certyfikowani specjaliści w zakresie BHP

wspierają pracodawców w zakresie 

kształtowania przyjaznego i bezpiecznego 

środowiska pracy dla ON

Opracowywanie projektów pomieszczeń

i stanowisk pracy z uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb wynikających

z niepełnosprawności z wykorzystywaniem 

technik VR.

Eksperci (medycyna, fizjologia, 

psychologia, biomechanika, akustyka, 

oświetlenie, architektura, bezpieczeństwo 

maszyn) w zakresie oceny i 

dostosowywania stanowisk pracy 



NAJBLIŻSZE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

• 16 konferencji w Polsce dotyczących 
pozyskania wiedzy na temat narzędzi 
do projektowania dostosowań, 
kalkulatorów korzyści i zatrudnienia ON

• Konsultacje eksperckie w zakresie 
możliwości dostosowań stanowisk pracy 
oraz kosztów/korzyści finansowych 
(dostosowane do potrzeb firmy)

• Krajowy Ośrodek Mobilności Osób
z Niepełnosprawnościami

Badania pogłębione w zakresie mobilności 
motoryzacyjnej oraz aktywizacji społeczno-
zawodowej źródło: quantum.pl
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w XII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „Niepełnosprawni” 
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