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PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNARCZYK Łukasz : Indywidualna rozmowa doradcza z osobą niepełnosprawną // W: Komunikacja 
w doradztwie zawodowym / red. nauk. Daniel Kukla. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - 
Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; T. 173). – S. 164-174

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97689

BOJARSKA Ewelina : E-learning jako droga do wzrostu aktywności zawodowej osób 
z niepełnosprawnością // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : 
wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. – Warszawa : "Difin", 2010. – S. 73-84

Czytelnia Piotrków: sygn. 98283 W
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41562
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35461

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. – Warszawa : Fundacja 
Aktywizacja, 2014. – S. 4-7 : Poradnictwo

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107004-107005

DUDA Wioleta, KUKLA Daniel, CZERW-BAJER Monika : Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji 
i poradnictwa zawodowego. – Warszawa : „Difin”, 2011. – S. 59-107 : System poradnictwa 
zawodowego dla osób niepełnosprawnych

Zawiera:
 Miejsce poradnictwa zawodowego w systemie rehabilitacji (znaczenie rehabilitacji dla osób 

niepełnosprawnych, podstawy prawne rehabilitacji zawodowej, współpraca doracy zawodowego z osobą 
niepełnosprawną ruchowo – studium przypadku);

 Poradnictwo zawodowe jako element rehabilitacji zawodowej (osoba niepełnosprawna w systemie poradnictwa
zawodowego, poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej);

 Kompetencje doradcy zawodowego niezbędne w pracy z osobą niepełnosprawną.
Wypożyczalnia Piotrków: 100677

GÓRKA Barbara : Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach 
i ośrodkach specjalnych. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej, 2015

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107091

JAROCKA-PIESIK Jolanta : Rola doradcy zawodowego w przezwyciężaniu bezrobocia wśród osób 
niepełnosprawnych // W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych = Special needs of the disabled 
people / red. nauk. Marcin Białas. – Kraków : "Arson", 2011. – S. 361-368

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 100431

LIPIŃSKA-LOKŚ Jolanta : Doradztwo zawodowe na rzecz osób niepełnosprawnych : [badania] // W: 
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-
gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet 
Zielonogórski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 185-194

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

MAGNUSZEWSKA-OTULAK Grażyna : Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym : 
zarys wykładu / Uniwersytet Warszawski. Instytut Polityki Społecznej. – Warszawa : "Aspra-JR", 2009. 
– S. 149-159 : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103300
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MICHALSKA Iwona : Pozycja osoby niepełnosprawnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-
ekonomicznej z uwzględnieniem znaczenia poradnictwa zawodowego  // W: Specjalne potrzeby 
niepełnosprawnych = Special needs of the disabled people / red. nauk. Marcin Białas. – Kraków : 
"Arson", 2011. – S. 361-368

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 100431

PIETRZAK Daniel : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością // W: Poradnictwo 
zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz 
Bednarczyk. – Warszawa : "Difin", 2010. – S. 22-41

Czytelnia Piotrków: sygn. 98283 W
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41562
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35461

SAK Mariusz : Wybrane zagadnienia poradnictwa zawodowego głuchych // W: Poradnictwo zawodowe 
dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. –
Warszawa : "Difin", 2010. – S. 85-106

Zarys historii kształcenia zawodowego głuchych. Istotne zagadnienia doradztwa zawodowego dla 
głuchych. Aktywizacja zawodowa głuchych. Możliwości i ograniczenia w doborze zajęć i zawodów dla 
głuchych. Swoiste problemy poradnictwa zawodowego głuchych.

Czytelnia Piotrków: sygn. 98283 W
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41562
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35461

SOŁTYSIŃSKA Grażyna : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych : materiały dla 
szkolnego doradcy zawodowego. – Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej, 2010. – (ABC Doradcy Zawodowego)

Zawiera rozdziały: 
 Rozdział 1, Niepełnosprawność – identyfikacja problemu oraz inne zagadnienia i pojęcia z nim związane;
 Rozdział 2, Psychologiczne skutki niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. Wskazania do pracy z rodziną. 
 Rozdział 3, Pozazdrowotne kryteria wyboru zawodu i szkoły przez młodzież z niepełnosprawnością
 Rozdział 4, Wymagania środowiska pracy w wykonywanych zawodach jako wyznacznik przydatności 

zawodowej;
 Rozdział 5, Biomedyczne podstawy poradnictwa zawodowego. Dysfunkcje zdrowotne ograniczające swobodny 

wybór zawodu;
 Rozdział 6, Praca doradcy na terenie szkoły, dotyczące problemów zdrowotnych młodzieży;
 Rozdział 7, Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oferowanej uczniom z ograniczeniami fizycznymi 

oraz wskazówki dotyczące jej udzielania.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107085
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 1002-31003

TOKARSKA-SIUDEJA Agnieszka : Niepełnosprawni „pełnosprawni” w pracy w kontekście poradnictwa 
zawodowego // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane 
aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. – Warszawa : "Difin", 2010. – S. 53-72

Czytelnia Piotrków: sygn. 98283 W
Wypożyczalnia Tomaszów: sygn. 41562
Wypożyczalnia Radomsko: sygn. 35461

WOJTASIAK Elżbieta : Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwania współczesności // W: 
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-
gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet 
Zielonogórski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 17-28

 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Kształcenie zawodowe osób 
niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – rynek pracy, problemy zawodowe.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola : Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób 
z niepełnosprawnościami // W: Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu 
przekrojowym / red. Daniel Kukla, Wioleta Duda. – Warszawa : "Difin", 2016. – (Engram). – S. 418-
433

Proces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Założenia i etapy rehabilitacji zawodowej. System 
rehabilitacji zawodowej w Polsce. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107131
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ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEDNARCZYK Łukasz, ROGALA Malwina : Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością // 
Pedagogika Pracy. – T.55 (2009), s. 184-191

KUKLA Daniel : Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych  //  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, t. 4, s. 65-70 

KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK Anna : Praca doradcy zawodowego w kontekście osób niepełnosprawnych 
intelektualnie // Doradca Zawodowy. – 2016, nr 4, s. 28-30

ŚWIĄTEK Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej // Szkoła 
Specjalna. – 2006, nr1, s. 35-40 

ZASOBY ONLINE

BEDNARCZYK Łukasz, ROGALA Malwina : Poradnictwo zawodowe dla osób 
z niepełnosprawnością // Pedagogika Pracy. – T. 55 (2010). [dostęp 29.05.2017]. Dostępny w: 
http://pedagogikapracy.16mb.com/uncategorized/poradnictwo-zawodowe-dla-osob-z-
niepelnosprawnoscia/

CZEWIŃSKA Małgorzata : Doradca zawodowy w procesie poradnictwa zawodowego dla osób 
niepełnosprawnych. [dostęp 29.05.2017]. Dostępny w: http://www.soswslupsk.na11.pl/nowa/wp-
content/uploads/2013/10/Doradca-zawodowy-w-procesie-poradnictwa-zawodowego-dla-os%C3%B3b-
niepe%C5%82nosprawnych.pdf

ERTELT Ernd-Joachim : Kształcenie i doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych 
w Niemczech. [dostęp 29.05.2017]. Dostępny w: http://sdsiz.com.pl/downloads/pdf/prof_ertelt.pdf

GIERMANOWSKA Ewa, RACŁAW Mariola : Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Piękna 
i wspierająca idea a zaniedbana inwestycja w polityce społecznej // W: Polscy niepełnosprawni : 
pomiędzy deklaracjami a realiami / pod redakcją Barbary Gąciarz, Seweryna Rudnickiego i Doroty 
Żuchowskiej-Skiby. – Kraków ; wydawnictwa AGH, 2015. – S. 15-42. [dostęp 29.05.2017]. Dostępny w:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11188/Polscy_nie_pelnosprawni._Pomiedzy_deklaracj
ami%20a%20realiami.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KOWALCZYK Katarzyna : Specyfika doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. [dostęp 
29.05.2017]. Dostępny w: 
http://www.praca.ffm.pl/index.phpmod=1&p=2&srw=1&text=/2007/07/050707kk

LECH Krzysztof : Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością. [dostęp 29.05.2017]. 
Dostępny w: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Poradnictwo-zawodowe-dla-osob-z-
niepelnosprawnoscia

MAJEWSKI Tomasz : Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych :
poradnik dla urzędów pracy. – Warszawa : Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, 2011. [dostęp 
29.05.2017]. Dostępny w:
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/files/zalaczniki/2012/06/06/1338982088/1338982157.pdf

PIETRZAK Daniel : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością. [dostęp 
29.05.2017]. Dostępny w: http://www.ksiegarnia.difin.pl/imgs_upload/Poradnictwo-zawodowe-
fragment.pdf

Fragment książki pt. „Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty”.

SKURA Joanna : Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole specjalnej. [dostęp 29.05.2017]. 
Dostępny w: http://www.edukacja.edux.pl/p-62-orientacja-i-poradnictwo-zawodowe-w-szkole.php

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE
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