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Wydana przez Wydawnictwo Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Profesjologicznego książka pod redakcją 
naukową profesora Bogusława Pietrulewicza i doktor 
Marii Agnieszki Paszkowicz, pt. „Osoby z  niepełno
sprawnościami na współczesnym rynku pracy”, dotyczy 
aktualnej problematyki i swoją treścią wpisuje się w za
potrzebowanie rynku wydawniczego. Temat: „praca i 
zatrudnienie”, jest zawsze aktualny a szczególnie w od
niesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Wyrażając 
swoją opinię o książce i zasadności jej wydania skupię 
się na trzech jej aspektach, a mianowicie:
- tytule i przeznaczeniu książki,
- zawartości merytorycznej,
- strukturze książki i jej edycji.

Treść książki całkowicie odpowiada jej tytułowi. Natomiast sam tytuł może przyciągać 
czytelników. Jest on jednoznaczny na tyle, że czytelnik bez trudu zorientuje się co do zakresu 
treściowego książki. Odnosząc się do rynku wydawniczego, to podany tytuł monografii wpi
suje się w obszary badawcze współczesnej profesjologii i pedagogiki pracy.

Ważnym jest postawienie pytania o adresatów tej książki. Dla jakiego grona odbiorców 
jest ona przeznaczona? Na tak postawione pytanie znajdujemy odpowiedź w jej wstępie.
Praca zbiorowa -  monografia, je s t przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, zaintereso
wanych tą  trudną problematyką, w tym m.in.: studentów, nauczycieli, naukowców, osób pra
cujących na co dzień z niepełnosprawnymi, polityków i samorządowców oraz pracodawców. 
Książka może być z całą pewnością pomocna, stanowiąc materiał źródłowy, dla nauczycieli 
akademickich i pozostałych nauczycieli związanych zawodowo z edukacją osób z niepełno
sprawnościami.

Wydana pozycja książkowa posiada duże wartości poznawcze. Jej treść to także zna
komity materiał edukacyjny dla tych wszystkich osób, które współpracują z ośrodkami zaj
mującymi się szeroko pojętą problem atyką niepełnosprawności człowieka, jego pracą i ryn
kiem pracy.
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Monograficzne opracowanie książkowe -  praca zbiorowa obejmuje swoim zakresem 
treściowym problematykę z zakresu:

-  korzystania z usług rynku pracy,
-  społecznej odpowiedzialności biznesu,
-  zarządzania niepełnosprawnością w zakładzie pracy,
-  aktywności i aktywizacji zawodowej i ekonomicznej,
-  rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
-  przydatności zawodowej, przygotowania i rozwoju zawodowego.

Pierwszym współautorem książki jest profesor Michała Pindera z Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej TW P w Warszawie. Jego tekst pt.: „Przydatność zawodowa osób niepełnospraw
nych” jest zarazem naturalnym wprowadzeniem w zagadnienia przygotowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych i ich kwalifikacji zawodowych. Autor przedstawia teoretyczne pod
stawy przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych oraz wyniki badań własnych nad 
przyczynami bezrobocia w tej grupie pracowniczej. Dr Maria Kopsztejn z Akademii Humani
styczno-Ekonomicznej w Łodzi wypowiada się na temat rehabilitacji zawodowej i zatrudnie
nia osób niepełnosprawnych. W dalszej części książki dr inż. Andrzej Barczyński z Politech
niki Częstochowskiej prowokuje czytelników do podejmowania dyskusji na temat wymiaru 
społecznej odpowiedzialności biznesu w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dr Ewa Ger- 
manowska z Uniwersytetu W arszawskiego odnosi swoja dyskusję do problemu polityki inte
gracyjnej i antydyskriminacyjnej, jako jednego z nowych zaleceń Międzynarodowej Organi
zacji Pracy. Całość ujmuje w tekście pod tytułem: „Zarządzanie niepełnosprawnością w miej
scu prdcy. W iedza i,opinie-pracodawców” . Dr Katarzyna Lis z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu~przedstawia czytelnikom problem Aktywizacji osób niepełnosprawnych z choro
bami zawodowymi. Dr Marcin Garbat z Uniwersytetu Zielonogórskiego swoje rozważania 
umieścił w tekście, który zatytułował „Aktywność społeczna i zawodowa osób niepełno
sprawnych w województwie Lubuskim” . Dr Helena Ochonczenko z Uniwersytetu Zielono
górskiego zaprezentowała tekst pt.: „Aktywizacja zawodowa uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej w ich indywidualnym doświadczeniu”, a dr Maria Agnieszka Paszkowicz, także z 
Uniwersytetu Zielonogórskiego -  tekst pt.: „Korzystanie przez osoby z niepełnosprawno- 
ściami z usług rynku pracy” . M gr Ewa Jaglarz z Uniwersytetu Śląskiego przedstawia czytel
nikom dynamikę aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w województwie Mało
polskim w latach 2001-2009. Mgr Renata Olszowiec z Zespołu Specjalnych Ośrodków 
Szkolno-Wychowawczych w Puławach napisała o przygotowaniu zawodowym młodzieży 
niepełnosprawnej na przykładzie Zespołu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 
w Puławach. Na zakończenie, dr Danuta Szeligiewicz-Urban z Wyższej Szkoły Humanitas w 
Sosnowcu poddała analizie sposoby wspierania rozwoju zawodowego osób z niepełnospraw- 
nościami na przykładzie współczesnego rynku pracy.

Strukturę książki uważam za właściwą. Formalną stronę przygotowanych i wydanych 
drukiem tekstów także. Każdy tekst poprzedza imię i nazwisko jego autora wraz z afiliacją. 
Redaktorzy naukowi zadbali o podanie streszczeń poszczególnych tekstów także w języku 
angielskim, co wyraźnie wzbogaciło publikację.
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Ogólnie rzecz ujmując, książka w sposób logiczny obejmuje szerokie spektrum zagad
nień określonych w jej tytule. Napisana jest przez kompetentnych badaczy, odwołujących się 
do swojej wiedzy, doświadczenia badawczego oraz zawodowego. W związki z powyższym, 
stanowi ona oryginalny zbiór treściowy, który obdarzony jest swoistą synergią i właściwym 
oglądem tematu.

Podsumowując m oją opinię -  recenzję uważam, że wydana książka pod tytułem 
„Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy” jest książką dobrą i dobrze 
się stało, że to właśnie ona wzbogaciła rynek wydawniczy poprzez Wydawnictwo Naukowe 
Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Jest ona publikacją cenną, potrzebną i w istotny 
sposób uzupełniającą wiedzę na temat określony je j tytułem. Wydana książka z całą pewno- 
śc iąjest ważną i przydatną pozycją polskiej literatury naukowej.


