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Osoba niepełnosprawna może być 

pełnowartościowym pracownikiem, który nie 

potrzebuje żadnej taryfy ulgowej. O prawdziwości 

tej tezy świadczy przykład warszawskiej firmy Coniveo.

Obecne na rynku już niemal dwie dekady 

Coniveo należy do największych w Pol-

sce dystrybutorów markowych wykładzin 

obiektowych i akcesoriów podłogowych. 

Oprócz sprzedaży przedsiębiorstwo 

świadczy usługi montażu wykładzin w biu-

rach i instytucjach, szkołach, hotelach 

oraz gabinetach medycznych. Takich 

realizacji ma na swoim koncie blisko 6 

tys. – Nasze ekipy instalowały wykładziny 

praktycznie w każdym rodzaju pomiesz-

czeń, od zwykłych pracowniczych po 

gabinety stomatologiczne, prestiżowe sale 

konferencyjne, gabinety top menadżerów, 

a nawet apartamenty prezydenta RP – 

wylicza Sebastian Margalski, dyrektor ds. 

rozwoju Coniveo. Stale rosnąca liczba zle-

ceń sprawiła, że na początku roku pojawiła 

się potrzeba poszerzenia liczącego ponad 

20 osób zespołu o kolejnego pracownika 

administracyjno-biurowego. Zarząd firmy 

stwierdził wówczas, że tego typu zadania 

może równie dobrze wykonywać osoba 

z niepełnosprawnością. Coniveo dołączyło 

więc do grona pracodawców mających 

swój profil w stworzonym przez Fundację 

Integracja we współpracy z Mondial Assi-

stance serwisie Sprawniwpracy.pl.

Ważne jest poczucie akceptacji 

Spośród kandydatów zarejestrowanych 

w bazie platformy Sprawniwpracy.pl 

zarząd Coniveo wytypował kilku, którzy 

spełniali niezbędne kryteria. Następnie 

firma wystosowała do nich zaproszenia na 

rozmowy kwalifikacyjne. W ich efekcie wy-

łoniona została osoba, która w marcu br.

zaczęła pracę w biurze przy ul. Białostoc-

kiej w Warszawie. Tym nowym pracowni-

kiem Coniveo jest pochodzący z Radomia 

niepełnosprawny ruchowo student 

trzeciego roku stosunków międzynaro-

dowych Augustyn Gumiński. – W firmie 

zajmuję się przede wszystkim pracą biu-

rową polegającą na wystawianiu faktur, 

wprowadzaniu danych czy segregowaniu 

korespondencji. Dzięki niej czuję się po-

trzebny i akceptowany – przyznaje świeżo 

upieczony członek zespołu Coniveo. Co 

istotne, w firmie nie ma on ze względu na 

swoją niepełnosprawność żadnej taryfy 

ulgowej. – Sam prosił, aby takowej wobec 

niego nie stosować. Dlatego tak jak każdy 

inny pracownik działu administracyjnego 

załatwia sprawy firmy także poza jej sie-

dzibą, np. na poczcie. Decydując się na 

skorzystanie z możliwości, jakie daje ser-

wis Sprawniwpracy.pl, chcieliśmy znaleźć 

pełnowartościowego pracownika, a nie 

zatrudniać kogoś ze względu na dofinan-

sowanie z PRFON

– wyjaśnia Sebastian Margalski.

  

To jeszcze nie koniec

Obecność Augustyna Gumińskiego 

w zespole Coniveo to także ważne 
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doświadczenie dla pozostałych jego 

członków. Jak podkreślają koledzy 

z biura, jest on niezwykle zaangażo-

wany, skrupulatny i dobrze zorgani-

zowany. Łatwo 

też nawiązuje 

kontakty. – Tra-

filiśmy na osobę 

nie tylko zmo-

tywowaną, ale 

także wyjątkowo 

pogodną. Augustyn tym swoim pozy-

tywnym podejściem do życia zaraża 

innych pracowników, do których nieraz 

dociera, że ich codzienne problemy 

być może nie są aż tak istotne, jak im 

się dotąd wydawało – mówi Sebastian 

Margalski. Augustyn Gumiński jest 

człowiekiem aktywnym także po pracy. 

Jego pasją są Włochy (biegle mówi po 

włosku) i ich kultura. Dlatego w wol-

nych chwilach słucha muzyki m.in. 

Ennia Morricone, Andrei Bocelliego czy 

Laury Pausini. Chętnie ogląda filmy Ro-

berta Begniniego. Uwielbia także sport. 

Jest zagorzałym fanem piłki nożnej, 

siatkówki, piłki 

ręcznej, ko-

szykówki oraz 

skoków i bie-

gów narciar-

skich. Augustyn 

Gumiński nie 

jest jednak typowym „kibicem w kap-

ciach”. Sam również odnosi sukcesy, 

tyle że na pływalni i bieżni. – Jestem 

wielokrotnym medalistą i rekordzistą 

w kategoriach juniorskich i seniorskich 

mistrzostw Polski w pływaniu osób 

niepełnosprawnych. Startowałem w za-

wodach Nadzieje Paraolimpijskie przed 

igrzyskami w Pekinie w 2008 r. i w Lon-

dynie w 2012 r.

Jestem także medalistą mistrzostw Pol-

ski juniorów w lekkoatletyce – wylicza 

Augustyn Gumiński. Pozytywy wynika-

jące z jego aktywności i zaangażowania 

w realizację powierzonych mu w Coni-

veo zadań sprawiły, że szeregi pracow-

ników tej firmy zasilić ma kolejna osoba 

z niepełnosprawnością. – Sprzedaż 

wykładzin polega m.in. na pokazywaniu 

klientom wzorników. Dlatego w związku 

z dynamicznym rozwojem przedsię-

biorstwa potrzebujemy pracownika, 

który będzie je wykonywać oraz służyć 

wsparciem w procesach związanych 

z prowadzeniem magazynu – wyjaśnia 

Sebastian Margalski. Wytypowany 

przez Fundację Integracja kandydat 

przeszedł już pomyślnie proces kwalifi-

kacyjny i niebawem rozpocznie pracę.   

Rafał Skórski

Augustyn Gumiński nie chciał, aby 

w firmie stosowano wobec niego 

taryfę ulgową ze względu

na niepełnosprawność

Coniveo
Jedna z największych w Polsce firm 

z branży wykładzin obiektowych. 

Od 1995 r. zajmuje się dystrybucją 

markowych wykładzin obiektowych 

i akcesoriów podłogowych, a także 

montażem tych pierwszych. Po-

siada ponad 30 tys. mkw. wykładzin 

dostępnych „od ręki” w magazynie 

w Warszawie. Coniveo jest także 

przedstawicielem producenta 

wykładzin marki Workstep oraz 

przedstawicielem takich marek jak 

Tarkett, Desso, Armstrong, ITC/

Balta i Tecsom. Dodatkowo jest 

wyłącznym dystrybutorem w Polsce 

marek Traper (systemy wyciera-

czek), Rollmat (maty podłogowe) 

i Gripper (taśmy antypoślizgowe). 

Firma współpracuje bezpośrednio 

z indywidualnymi przedsiębiorcami, 

firmami remontowo-budowlanymi 

oraz architektami wnętrz. Członek 

Polskiego Związku Pracodawców 

Prywatnych Handlu i Usług zrze-

szonego w PKPP Lewiatan. Laureat 

wielu nagród biznesowych.  

Augustyn Gumiński skorzystał z portalu Sprawniwpracy.pl i został nowym pracownikiem 

firmy Coniveo. Na zdjęciu z Sebastianem Margalskim, dyrektorem ds. rozwoju Coniveo.


