
 
 

 

 

Wizualizacje przedstawiające dostosowanie 

obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych o specyficznych 

potrzebach 

 
W wizualizacjach zaproponowano wytyczne i zalecenia dotyczące projektowania 

obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
o specyficznych potrzebach. Spełnienie wytycznych jest niezbędne do zapewnienia 

możliwości bezpiecznego wykonywania pracy przez osoby z określoną 

niepełnosprawnością. Spełnienie zaleceń zwiększy ergonomię i komfort pracy osób z 

określoną niepełnosprawnością. 
Każda wizualizacja składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono obiekty, 

pomieszczenia i stanowiska pracy przed dostosowaniem, druga pokazuje dostosowanie 

obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy. 

 

Lista wizualizacji: 
Wizualizacja 1 
Zakład pracy: Firma z branży telekomunikacyjnej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Pracownik działu sprzedaży (sprzedaż telefoniczna) 

2. Menadżer – kierownik działu BHP 

3. Sprzedawca w sklepie stacjonarnym 

4. Pracownik działu IT (serwisant IT) 

 

Wizualizacja 2 
Zakład pracy: Firma z branży telekomunikacyjnej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Pracownik kompletacji przy linii dystrybucji 
2. Pracownik pakujący przy linii dystrybucji 

3. Pracownik strefy przyjęć 

4. Operator systemu kopertującego 

 



 
 

 

 

Wizualizacja 3 
Zakład pracy: Operator gazociągów przesyłowych  

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Specjalista do spraw rachunkowości 

2. Specjalista do spraw teleinformatyki 

3. Dyspozytor przesyłu gazu 

 

Wizualizacja 4  
Zakład pracy: Spółdzielnia inwalidów zajmująca się  produkcją odzieży ochronnej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Operator automatów dziewiarskich 

2. Szwaczka 
3. Operator maszyn: monter zaworów 

 

Wizualizacja 5 
Zakład pracy: Szkoła języków obcych 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Pracownik administracyjny 

2. Lektor języka obcego / korepetytor 

 

Wizualizacja 6 
Zakład pracy: Operator gazociągów przesyłowych  

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Dyspozytor gazu 

2. Pracownik sekcji dokumentacji sieci gazowej 

 

Wizualizacja 7 
Zakład pracy: Zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną  

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Operator bloku energetycznego 

2. Dyżurny sterowań i automatów 

3. Monter urządzeń energetycznych (tokarz, szlifierz, monter spawacz) 



 
 

 

 

 

Wizualizacja 8 
Zakład pracy: Zakład produkcji żarówek 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Nastawiacz 

2. Mechanik elektronik/elektromechanik 

3. Technik technologii szkła 

 

Wizualizacja 9 
Zakład pracy: Zakład produkcji chemii gospodarczej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Pakowacz na dziale logistyki 
2. Pakowacz na linii pakującej kosmetyki 

 

Wizualizacja 10 
Zakład pracy: Zakład produkcji odzieży roboczej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Operator maszyny szwalniczej 

2. Układacz materiałów 

3. Krojczy 

 

Wizualizacja 11 
Zakład pracy: Firma z branży spedycyjnej 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Dyspozytor 

2. Szef zmiany 

3. Brygadzista 

 

Wizualizacja 12 
Zakład pracy: Zakład produkcji nawozów azotowych 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 



 
 

 

 

1. Aparatowy produkcji nawozów sztucznych – obchodowy 

2. Aparatowy produkcji nawozów sztucznych – sterowniczy 
3. Laborant 

 

Wizualizacja 13 
Zakład pracy: Zakład produkcji siedzeń samochodowych 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Operator maszyn – automat do spawania laserowego 

2. Monter podłokietnika 

3. Operator linii automatycznej – naprawa pianek 

 

Wizualizacja 14 
Zakład pracy: Browar 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Operator urządzeń chłodniczych 

2. Operator warzelni 

3. Magazynier 

 

Wizualizacja 15 
Zakład pracy: Zakład produkcji osprzętu elektrycznego 

 
Stanowiska pracy przedstawione w wizualizacji: 

1. Nawijacz uzwojeń 

2. Stanowisko kontrolno-pomiarowe 

3. Magazynier 
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