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NIEPEŁNOSPRAWNI – PRACA ZAWODOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2016

WYDAWNICTWA ZWARTE (prace autorskie)

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. – Warszawa : Fundacja 
Aktywizacja, 2014

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107004-107005

DUDA Wioleta, KUKLA Daniel, CZERW-BAJER Monika : Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji 
i poradnictwa zawodowego. – Warszawa : „Difin”, 2011. – S. 108-141 : Kariera i praca zawodowa 
osób niepełnosprawnych

Zawiera:
 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – stan i potrzeby (rynek pracy a niepełnosprawność, aktywność 

zawodowa osób niepełnosprawnych, istota procesu adaptacji zawodowej osób niepełnosprawnych);
 Czynniki warunkujące szanse na zatrudnienie osób niepełnosprawnych (gospodarka wolnorynkowa a 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zewnętrzne i wewnętrzne bariery aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych, możliwości zatrudnienia wybranych grup osób niepełnosprawnych);

 Formy i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce (otwarty rynek pracy wobec osób 
niepełnosprawnych, postawy pracodawców wobec niepełnosprawnych pracowników, osoby niepełnosprawne 
na chronionym rynku pracy).
Wypożyczalnia Piotrków: 100677

FAST Yvona : Zespół Aspergera i NLD problematyka dotycząca zatrudnienia – relacje 
i strategie / tł. Marzenna Rączkowska. – Warszawa : "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2008. – (Seria 
z Parasolem)

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 96822
Wypożyczalnia Opoczno: sygn. 30613

GARBAT Marcin : Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty. – Zielona
Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013

Zawiera rozdziały:
 Rozdział 1 – Osoba z niepełnosprawnością (charakterystyka niepełnosprawności, charakterystyka niezdolności 

do pracy, istota uszczerbku na zdrowiu);
 Rozdział 2 – System aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością (aktywizacja zawodowa w systemie 

prawnym, system orzekania o zdolności do pracy i niepełnosprawności, podmioty systemu aktywizacji 
zawodowej);

 Rozdział 3 – System wspierania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (funkcje, zadania oraz modele 
polityki zatrudniania osób z niepełnosprawnością, zatrudnianie na otwartym rynku pracy, zatrudnianie w 
warunkach chronionych, działalność gospodarcza na własny rachunek, prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
zatrudnienie socjalne, zatrudnienie w sektorze on profit, wolontariat, programy celowe PFRON);

 Rozdział 4 – Osoby z niepełnosprawnością i  ich aktywność zawodowa (liczba i struktura osób z 
niepełnosprawnością w Polsce, aktywność ekonomiczna osób z niepełnosprawnością, źródła utrzymania osób z
niepełnosprawnością, dochody ze świadczeń społecznych jako czynnik aktywności zawodowej);

 Rozdział 5 – Koszty w systemie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością;
 Rozdział 6 – Bariery w systemie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 104296

GARBAT Marcin : Historia niepełnosprawności : geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy 
technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. – Gdynia : "Novae Res", 2015. – 
S. 712- 785 : Rozwój rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia chronionego [od okresu przedindustrialnego 
do 2010 r.]

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107206

KACZYŃSKA-WASIAK Izabela : Nikifory – artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i 
zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 2, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / red. Barbara Sochal. - Warszawa : Fundacja 
Wspólna Droga - United Way Polska, 2009. – S. 17-34 : Rehabilitacja zawodowa
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Szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych. Wsparcie działalności gospodarczej osób 
niepełnosprawnych. Wsparcie pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną. Refundacja wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Szkolenia osób 
niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych. Telepraca jako
szansa dla osób niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 98122

KRUK Anna Monika : Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych. – Warszawa : Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

Zawiera rozdziały:
 Rozdział 1 – Spółdzielnie socjalne jako nowa forma organizacyjna w gospodarce opartej na wiedzy;
 Rozdział 2 – Spółdzielnia socjalna szansą aktywizacji zawodowej w miejscu zamieszkania;
 Rozdział 3 – Efektywność zatrudnienia w organizacjach społecznych jako problem nauk ekonomicznych;
 Rozdział 4 – Obszary efektywności zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych;
 Rozdział 5 – Metodologia pomiaru efektywności społeczno-ekonomicznej zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych.
Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107012

Osoba niepełnosprawna w Twojej firmie : niezbędnik pracodawcy. – Warszawa : Fundacja 
Aktywizacja, [2014?]

Publikacja zawiera m. in.:
 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
 Szczególne uprawnienia niepełnosprawnego pracownika;
 Wsparcie dla pracodawców.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107006-107007

PODGÓRSKA-JACHNIK Dorota, PIETRAS Tadeusz : Praca socjalna z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzinami. – Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. – (Nowa 
Praca Socjalna ; 14). – S. 160-164 : Zaburzenia psychiczne i spowodowana nimi niepełnosprawność a 
możliwości zatrudnienia ; S. 164-167 : Spółdzielnie socjalne i firmy społeczne jako alternatywa 
zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

Wypożyczalnia  Piotrków: sygn. 107023
Wypożyczalnia  Bełchatów: sygn. 32962-32963

Pracodawco, zatrudnij osobę niewidomą lub słabowidzącą. – Warszawa : Polski Związek 
Niewidomych, cop. 2013

Powody,dla których osoby niewidome i słabowidzące chcą pracować. Przyczyny niskiego wskaźnika 
zatrudnienia osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Korzyści z zatrudniania osób z uszkodzonym wzrokiem. 
Różnorodność problemów ze wzrokiem. Przystosowanie miejsc pracy dla pracowników niewidomych i słabowidzacych. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107008-107009

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Niepełnosprawni i "pełnosprawni". – Kielce : "Jedność", 2012. – S. 101-
108 : Samorealizacja przez pracę

Wartość pracy zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych w ujęciu Jana Pawła II w encyklice „Laborem 
exercens”. Zatrudnienie oraz bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych w Polsce – wybiórcze dane z lat 2002-2008. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 101501
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 31690

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II : podręcznik dobrych praktyk / 
oprac. Tomasz Tasiemski, Robert Jagodziński. – Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 2011

Publikacja zawiera m. in.:
 Główne założenia drugiego projektu wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy;
 Rekrutacja uczestników projektu (beneficjentów, opiekunów niepełnosprawnych, pracodawców);
 Warsztaty aktywizacji zawodowej;
 Analiza trudności i niepowodzeń w realizacji projektu wsparcia ONR na rynku pracy;
 Standardy aktywizacji zawodowej osób po urazach rdzenia kręgowego.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107057

ŻURAW Hanna : Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. – Warszawa : "Żak", 2008. – 
S. 152-160 : Zatrudnienie

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97042
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 30321
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ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

ADAMCZYK Grażyna : Realne możliwości wejścia na rynek pracy absolwentów szkół specjalnych 
z niepełnosprawnością intelektualną – stan obecny // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania 
rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  / red. Zenon Gajdzica. - 
Kraków : "Impuls", 2009. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 
8). – S. 95-106

Czytelnia Piotrków: sygn. 97511 W

BARCZYŃSKI Andrzej : Wpływ sposobu stanowienia prawa na sprawność funkcjonowania systemu 
aktywizacji zawodowej  osób niepełnosprawnych // 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. 71-91

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako rozwiązanie systemowe. Stabilność prawa w aktywizacji
zawodowej niepełnosprawnych – dynamika zmian w zakładach pracy chronionej w latach 1985-2005. Konsekwencje 
chaosu prawnego w odniesieniu do zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

BOREK Jolanta : Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy (na przykładzie Radomia) : 
[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. 217-230

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

CYTOWSKA Beata : (Nie)przygotowanie zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną // W: 
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej / red. nauk. Zenon Gajdzica.
– Kraków : "Impuls", 2013. – (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki). – S. 155-177

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103016, 102782
Wypożyczalnia Bełchatów: sygn. 31954

DRYŻAŁOWSKA Grażyna, ŻURAW Hanna : Szanse i bariery zatrudniania niepełnosprawnych absolwentów 
szkół wyższych // 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. 237-249

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

GARBAT Marcin : Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w nowych państwach 
Unii Europejskiej // 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. 51-70

Europejskie systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych. Polityka zatrudniania osób niepełnosprawnych w 
państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Europie – dane 
z 2002 r. Formy aktywizacji zawodowej oraz zatrudnianie osób  niepełnosprawnych w nowych państwach członkowskich
Unii Europejskiej. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

GARBAT Marcin : Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy // W: Między wsparciem
doraźnym a wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – 
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 63-72

Główne wskaźniki rynku pracy osób niepełnosprawnych w latach 1985-2005. Polityka zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w Polsce. Finansowanie wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

GARBAT Marcin : Osoby z niepełnosprawnością i ich aktywność zawodowa w Europie i w Polsce // W: 
Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Jan Wojtaś. – 
Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2013. – (Seria Wydawnicza Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). – S. 69-87

Liczba i struktura osób z niepełnosprawnością w Europie, w tym w Polsce. Aktywność ekonomiczna osób 
z niepełnosprawnością.  Bezrobocie i zatrudnienie na podstawie BAEL (badania aktywności ekonomicznej ludności).  
Bezrobocie wśród niepełnosprawnych na podstawie sprawozdawczości urzędów pracy. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105975-105976
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GIERMANOWSKA Ewa : Niepełnosprawni obywatele i pracownicy : niedoceniony potencjał zawodowy z 
perspektywy pracodawców i polityki społecznej // W: Niepełnosprawni i polityka przeciwdziałania 
ich wykluczeniu / pod red. Grzegorza Ciury. - Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 
2015. – (Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ; nr 2(42)/2015). – S. 177-201

Osoby niepełnosprawne – prawo do pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce. Bariery 
zatrudniania osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawców. Dobre praktyki organizacyjne i warunki ich 
wdrażania. Niedoceniony potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych i wyzwania dla pracodawców i polityki 
społecznej. Rosnący potencjał zawodowy niepełnosprawnych i emancypacja środowisk niepełnosprawnych. Wpływ 
organizacji międzynarodowych i ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Pracodawcy wobec kierunków zmian w 
polityce społecznej.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 107785

GIERMANOWSKA Ewa : Praca zawodowa // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. 
nauk. Remigiusz J. Kijak. – Kraków : "Impuls", 2012. – S. 155-178

Wchodzenie w dorosłość i rola pracy zawodowej w procesie integracji społecznej. Ambicje, zaniżone aspiracje 
w procesie wyboru drogi zawodowej. Zróżnicowane szanse i oczekiwania wobec pracy. Uwarunkowania bierności 
zawodowej w opiniach młodych osób z niepełnosprawnością. Bariery instytucjonalne wejścia na rynek pracy. Rola 
powiatowych urzędów pracy w aktywizacji zawodowej młodych niepełnosprawnych. Proces rekrutacji do firm z 
otwartego rynku pracy. Renta socjalna jako bariera zatrudnienia. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 103333

KANTYKA Sławomir : Zatrudnienie osób niepełnosprawnych a problem ich podmiotowości // 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. 141-149

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

KASPRZAK Magdalena : Wybrane bariery utrudniające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych // 
W: Społeczne konteksty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Jan Wojtaś. – 
Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2013. – (Seria Wydawnicza Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). – S. 89-96

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105975-105976

KLARO-CELEJ Lidia : Szkoły przysposabiające do pracy i zatrudnienie osób z zespołem Downa w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym // W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy 
wspomóc? / red. Bogusława Beata Kaczmarek. – Wyd. 2. – Kraków : "Impuls", 2011. – S. 327-342

Możliwości edukacyjne uczniów z zespołem Downa i z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym. Warunki niezbędne do prawidłowej edukacji. Cel edukacji uczniów 
niepełnosprawnych intelektualnie. Szkoły przysposabiające do pracy – wykaz  dziedzin,  w których niepełnosprawni 
intelektualnie mogą być przysposabiani do pracy oraz umiejętności, które mogą zdobyć. Zatrudnianie wspierane.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 100489

KLEMENTOWSKA Aneta : Sytuacja osób niepełnosprawnych na lubuskim rynku pracy : [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. 231-235

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

KLINIK Bartosz : Społeczeństwo multimedialne a praca osoby niepełnosprawnej // W: Między 
wsparciem doraźnym a wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji 
społecznej osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2008. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 119-123

Telepraca szansą dla osób niepełnosprawnych.
Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

KOŁODZIEJ Wojciech : Perspektywy rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi // 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. 169-184

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

KRUPA Anna, SZANDUŁA Wojciech, SKWARA Beata : Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych na 
przykładzie IFBR Zwickau // W: Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy). – S. 117-124
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Osoba niepełnosprawna w systemie prawnym Niemiec. System rehabilitacji w Niemczech. Polityka 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Niemczech. Charakterystyka IFBR (Institut fϋr Fortbildung und Reintegration 
Zwickau GmbH) i działania na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105981-105982

KUFEL Marta : Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywy 
i możliwości // W: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną : ograniczenia i 
możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – 
Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2013. – S. 163-188

Praca zawodowa jako istotny element życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnictwo 
zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Rola trenera pracy w znalezieniu pracy dla osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie. Dobór zakresu obowiązków oraz przygotowanie stanowiska pracy. Relacje interpersonalne między 
pracownikiem niepełnosprawnym a współpracownikami. Szkolenie na stanowisku pracy. Przykłady sylwetek 
pracowników z niepełnosprawnością intelektualną.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 102542

KYSUCAN Jaroslav : Działalność robocza i przygotowanie zawodowe jako czynnik rozwoju umiejętności 
społecznych młodzieży z upośledzeniem umysłowym // W: Między wsparciem doraźnym 
a wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – 
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 73-76

Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

LIZOŃ-SZŁAPOWSKA Dorota : Aktywizacja zawodowa osób upośledzonych umysłowo // W: W stronę 
podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2008. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 4). – S. 
191-196

Czytelnia Piotrków: sygn. 97507 W

MAJEWSKI Tadeusz : Rola organizacji pozarządowych w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych // 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. 131-140

Zadania służb do spraw pośrednictwa pracy w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tendencje do 
włączenia się organizacji pozarządowych w zapewnienie pracy osobom niepełnosprawnym. Przykłady światowych i 
europejskich organizacji udzielających pomocy w uzyskaniu pracy osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym i 
słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

MICHALSKA Iwona : Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością // W: Specjalne 
potrzeby niepełnosprawnych = Special needs of the disabled people / red. nauk. Marcin Białas. – 
Kraków : "Arson", 2011. – S. 345-352

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 100431

MIGAS Agata : Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych // 
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. 29-49

Znaczenie pracy zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych. Otwarty i chroniony rynek pracy osób 
niepełnosprawnych. Kwalifikacje zawodowe podstawowym warunkiem zaistnienia na rynku pracy. Potrzeby osób 
niepełnosprawnych a aktywność zawodowa. Polityka zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Unii 
Europejskiej. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

MIZERA Ludwik : Rola PFRON w aktywizowaniu zawodowym i wspieraniu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych // 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. 93-113

Praca jako podstawowa forma rehabilitacji zawodowej. System finansowego wspierania rehabilitacji 
zawodowej w Polsce. Chroniony rynek pracy. PFRON w systemie finansowego wspomagania rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Realizacja zada – ń przez samorządy terytorialne. Programy PFRON. Nowy system wspierania
zatrudnienia od 2004 r. PFRON instytucją wdrażającą w działaniu 1.4. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282
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MRUGALSKA Krystyna : Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – perspektywy 
organizacji rodziców  / W: "Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy" : II debata z 
cyklu Edukacja Bez Barier : Warszawa, 27-28 września 2007 r. : materiały pokonferencyjne / 
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 
[2007]. – S. 75-84

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97427

NOWAK Anna : Bariery w rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wybrane 
konteksty // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / red. Jerzy Rottermund. -
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób 
Niepełnosprawnych ; T. 7). – S. 11-16

Czytelnia Piotrków: sygn. 97510 W

NOWAKOWSKA-GOLDMAN Anna, GOLDMAN Jarosław : Znaczenie aktywności zawodowej  osób 
niepełnosprawnych // W: Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy). – S. 75-83

Ekonomiczny, społeczny i rehabilitacyjny aspekt pracy osób niepełnosprawnych. Bariery ograniczające 
możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105981-105982

PIASECKA Agnieszka : Niepełnosprawny jako pracownik – wybór między ekonomią a prawem. Zysk 
versus political correctness? // W: Społeczne konteksty funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona, 2013. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). – 
S. 61-68

Postrzeganie pracownika niepełnosprawnego z perspektywy procedury legislacyjnej i jej (nie)dostosowania 
legislacyjnego do wymagań unijnych. Sposoby eliminacji zachowań dyskryminacyjnych podczas zatrudniania. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105975-105976

PIASECKA Agnieszka : Niepełnosprawny na rynku pracy – założenia polityki unijnej a kreowanie ścieżek 
kariery // W: Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych : 
wybrane zagadnienia / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona, 2011. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). – 
S. 107-115

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105981-105982

PLUTA Jacek : Chroniony i otwarty rynek pracy a bieżące dylematy aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych // W: Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy). – S. 91-105

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako narzędzie polityki społecznej. Profil niepełnosprawności 
osób zatrudnionych na chronionym i otwartym rynku pracy. Czynniki sprzyjające zatrudnieniu oraz sytuacja osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105981-105982

ROTTERMUND Jerzy : Terapia zajęciowa przyczynkiem do samodzielności // W: Między wsparciem 
doraźnym a wsparciem racjonalnym czyli O uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – 
(Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 6). – S. 45-48

Czytelnia Piotrków: sygn. 97509 W

RÓŻYŁO Katarzyna : Poczucie własnej wartości a aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych // W: 
Uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych : wybrane 
zagadnienia / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 
2011. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy). – S. 85-90

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105981-105982

RUMAN Natalia Maria : Niepełnosprawność – poszukiwanie sensu życia // W: Społeczne konteksty 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością / red. nauk. Jan Wojtaś. – Legnica : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2013. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy). – S. 189-201

W artykule m. in. o aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
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Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105975-105976

SOBCZAK Włodzimierz : Udział pozarządowych organizacji biznesowych w rozwiązywaniu problemów 
osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej // 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. 115-130

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

SPECK Otto : Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów 
wychowawczych i edukacyjnych / przekł. Grażyna Grzywna-Tunk. – Gdańsk : "Harmonia Universalis", 
2015. – S. 325-326 : Zatrudnienie wspomagane

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 105563

SZCZUPAŁ Bernadeta : Wykształcenie a sytuacja zawodowa i zatrudnienie kobiet niepełnosprawnych – 
współczesne dylematy // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w biegu życia / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska, Agnieszka Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 194-202

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 99018

SZCZEBIOT-KNOBLAUCH Lucyna, BOGUS-PIEKARSKA Beata : Niepełnosprawni zarejestrowani 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie : [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. 251-261

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

SZCZUPAŁ Bernadeta : Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa jako jedna z form 
przezwyciężania dyskryminacji w dostępie do rynku pracy // W: Trudna dorosłość osób z zespołem 
Downa : jak możemy wspomóc? / red. Bogusława Beata Kaczmarek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza "Impuls", 2011. – S. 343-364

Sytuacja zawodowa osób z zespołem Downa. Przykładowe działania z zakresu aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowane w Polsce lub zagranicą, m. in. zatrudnienie 
wspomagane w Niemczech, program PACE w Stanach Zjednoczonych, program wspomaganego zatrudnienia TRENER 
we Wrocławiu, Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (BIZON).

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 100489

SZCZUPAŁ Bernadeta : Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do edukacji i 
zatrudnienia // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / red. Jerzy 
Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. – (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i 
Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 7). – S. 17-25

Czytelnia Piotrków: sygn. 97510 W

TYTYK Edwin : Projektowanie ergonomiczne dla osób niepełnosprawnych – projektowanie środowiska 
pracy i życia bez barier // 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. 277-289

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

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 : Konstruowanie przyszłości jako element procesu aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych // W: "Niepełnosprawni w systemie oświaty i na rynku pracy" : II 
debata z cyklu Edukacja Bez Barier : Warszawa, 27-28 września 2007 r. : materiały 
pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo 
Pedagogiczne ZNP, [2007]. – S. 56-64

Rola pracy w życiu osób niepełnosprawnych. Zewnętrzne i wewnętrzne bariery aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 97427
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WOŁOSIUK Beata : Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością // W: Między wychowaniem 
a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. – Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 2013. – S. 617-626

Bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wartość pracy w życiu osób 
niepełnosprawnych. Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych. Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 104413

ŻURAW Hanna : Style życia wobec wariantów zatrudnienia osób niepełnosprawnych // 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. 151-167

Wypożyczalnia Piotrków: sygn. 95282

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

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

DYCHT Marzena : „Kroki ku pracy” –  programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych // 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, [nr] 4, s. 122-132

PACZULA Magdalena : Rynek pracy a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych // Edukacja 
Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 3, s. 117-119

ŚWIĄTEK Dorota : Stymulacja aktywności prozatrudnieniowej młodzieży niepełnosprawnej  // Szkoła 
Specjalna. – 2006, nr 1, s. 35-40

Praca w systemie wartości niepełnosprawnej młodzieży. Edukacja niepełnosprawnej młodzieży a wymagania 
rynku pracy. 

ZASOBY ONLINE

BRAUN Piotr, SZCZUCKI Krzysztof : Osoba niepełnosprawna na rynku pracy : poradnik dla 
pracowników i pracodawców. – Warszawa : Fundacja Edukacji Nowoczesnej, 2016. [dostęp: 10 
kwietnia 2017]. Dostępny w: http://fen.net.pl/wp-content/uploads/2016/06/ON-na-rynku-pracy-
poradnik.pdf

DĘBNIEWSKI Gustaw, MICHOWSKA Dorota : Status osób niepełnosprawnych na rynku w Polsce 
i krajach Unii Europejskiej. [dostęp: 10 kwietnia 2017]. Dostępny w: 
https://polona.pl/item/47146377/0/

Rynek pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Szanse i zagrożenia na rynku pracy osób niepełnosprawnych. 
Organizacja i zasady rehabilitacji zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

GARBAT Marcin : Kwotowe systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie 
Czech i Węgier // W: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy / red. nauk. Dorota Kotlorz, Andrzej 
Rączaszek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012. – S. 129-138. 
[dostęp: 10 kwietnia 2017]. Dostępny w:
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_115_01.pdf

GARBAT Marcin :  Bariery aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w opinii 
pracodawców z Zielonej Góry i okolic // Nauki Społeczne [online]. – 2013, nr 1, s. 103-111. [dostęp:
10 kwietnia 2017]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=24427

Aktywizacja zawodowa i jej bariery. Ogólna ocena zatrudnionych pracowników. Prawa pracownicze . 
Stereotypy i uprzedzenia. Przyczyny niezatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przyczyny niezatrudniania osób z 
niepełnosprawnością. Przystosowanie zakładu pracy i miejsca pracy. Zmienność prawa.

GARBAT Marcin : Bariery w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych : praca doktorska.  –
Poznań, 2008. [dostęp: 10 kwietnia 2017]. Dostępny w:
http://zbc.uz.zgora.pl/Content/28908/garbat_bariery_w_systemie.pdf

GARBAT Marcin, PASZKIEWICZ Agnieszka : Polski system zabezpieczenia społecznego osób 
niepełnosprawnych. [dostęp: 10 kwietnia 2017]. Dostępny w:   https://polona.pl/item/47146510/0/

Zawiera: Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
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GIERMANOWSKA Ewa : Zatrudniając niepełnoprawnych : dobre praktyki i uwarunkowania zmian // W: 
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