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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Zarys treści: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w ryku pracy należy rozpatrywać
w kontekście ekonomicznym i pozaekonomicznym. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych często jest sposobem na ich rehabilitację i powrót do normalnego życia.
Dla tej grupy osób istotne znaczenie ma także funkcja dochodowa pracy zawodowej.
Aktywizacja zawodowa powinna stanowić ważny element polityki społecznoekonomicznej państwa. Celem opracowania jest analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. W opracowaniu wykorzystane zostały dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego. Analizie poddano
aktywność i bierność zawodową osób niepełnosprawnych. Na poziom tych wskaźników
istotny wpływ ma sytuacja zdrowotna tej grupy oraz cechy demograficzne. W ostatniej
części omówione zostały czynniki pro- i dezaktywizujące społeczność niepełnosprawnych na rynku pracy.
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ECONOMIC ACTIVITY OF THE DISABLED
PEOPLE ON THE LABOUR MARKET IN THE
ZACHODNIOPOMORSKIE REGION
Outline content: We should consider the participation of the disabled people on the
labour market in terms of the economic and noneconomic aspects. The professional
activity of handicapped people is often their very best way for rehabilitation as well as
a great chance to get back to the normal life. Furthermore there is another aspect which
matters not only for disabled people, the salary. Professional activation should have
been the crucial element of the social-economic policy of the country. The aim of the
work is the analysis of the disabled people on the labour market in zachodniopomorskie
region. The data which have been used in this work were taken from the Common Na*
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tional Index. The analisis concerns the active and the passive professional attitudes of
the disabled people. The very great influence on the quality of the indexes have their
health situation and their demographics features. The last part of the work contains
features which proactivate or deactivate disabled society on the labour market.

