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ZATRUDNIENIE CHRONIONE

I miejsce – MTM Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Tadeusz Szczepański, Warszawa
Producent tworzyw sztucznych. Firma wyróżniona została za pomoc w wyrównywaniu szans osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, zatrudnia aż 190 osób ze schorzeniami specjalnymi.

II miejsce – Tuchmet Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej, Tuchola
Producent narzędzi ogrodowych. Nagrodzono długoletnie i konsekwentne działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych i tworzenia bezpiecznych warunków do rozwoju zawodowego.

III miejsce – Hotel „Gracja” Józef Kuczyński, Gorzów Wielkopolski
Infrastruktura hotelowa jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych, a misją fi rmy jest włączanie 
pracowników do aktywnego trybu życia zawodowego i osobistego. 

KATEGORIA OTWARTY RYNEK PRACY

I miejsce – Decyzją Kapituły nie przyznano I miejsca 

II miejsce – Rosmosis – Wawrzyniak Sp. z o.o, Zduny
Dystrybutor najnowocześniejszych, ekologicznych i ekonomicznych fi ltrów i urządzeń do uzdatniania wody.  
Pracodawca dba o bezpieczny i nowoczesny sprzęt  umożliwiający rozwój pracowników. Brak barier archi-
tektonicznych i codzienne wsparcie pozwala osobom niepełnosprawnym na pełne uczestnictwo w życiu 
zawodowym.

III miejsce – Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim, Katowice
To wyjątkowa i godna naśladowania fi rma. Prowadzi innowacyjne kursy dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych. Od samego początku zatrudnia osoby niepełnosprawne, wśród których przeważają osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

KATEGORIA PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA

I miejsce – Muzeum Kinematografi i w Łodzi
Za przełamywanie barier i oporów społecznych wobec osób niepełnosprawnych oraz nowatorstwo, 
kreatywność i odpowiedzialną politykę w zakresie ich integracji społecznej i zatrudnienia, a także zaangażowanie  
we współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

II miejsce – Legnicka Biblioteka Publiczna
Na uwagę zasługuje fakt, iż nie tylko zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań na 
rzecz niepełnosprawnych, aby mogli korzystać z jej bogatych zasobów –dostarcza książki do domów, organizuje 
spotkania i koncerty.

III miejsce – Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, Poznań
Wyróżniono działania integracyjne, mające  na celu  umożliwianie  osobom niepełnosprawnym udział 
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, który przełamuje stereotypy funkcjonujące 
na temat tej grupy społecznej.

KATEGORIA SUPER LODOŁAMACZ 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu 
Działania Stowarzyszenia służą rozwijaniu umiejętności samodzielnego życia osób niepełnosprawnych 
i ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także podnoszą poziom świadomości społecznej oraz kwalifi kacje 
i kompetencje otoczenia osób niepełnosprawnych.

KATEGORIA LODOŁAMACZ SPECJALNY 

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tasiemski
Tomasz Tasiemski pracuje  w Katedrze Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. 
Został nagrodzony za dotychczasową działalność naukowo-dydaktyczną oraz działalność na rzecz środowiska 
osób niepełnosprawnych.   


