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RUCH S.A.: wp³aty na okresy kwartalne do 5. ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹-
cego rozpoczêcia prenumeraty przyjmuj¹ jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³a-
œciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacji o warun-
kach prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicê udziela RUCH S.A. Oddzia³
Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33,
tel. 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19, 532-88-20, infolinia 0-800-1200-29.
Urzêdy pocztowe: wp³aty na okresy kwartalne, pó³roczne i roczne przyj-
muj¹: do 30 listopada na prenumeratê od 1 stycznia nastêpnego roku i odpo-
wiednio: do koñca lutego – prenumerata od 1 kwietnia, do 31 maja – prenume-
rata od 1 lipca, do 31 sierpnia – prenumerata od 1 paŸdziernika. Wp³aty od
mieszkañców wsi i ma³ych miast, a od osób niepe³nosprawnych tak¿e w du¿ych
miastach przyjmuj¹ równie¿ listonosze. Zamówienia mo¿na sk³adaæ tak¿e pod
adresem www.poczta.lublin.pl/gazety lub faksem (0-prefix-81) 53-28-615. Przed-
p³atê na abonowane tytu³y, w wysokoœci wynikaj¹cej ze z³o¿onego zamowienia,
prenumeratorzy powinni przekazaæ przelewem w ci¹gu dwóch dni roboczych
na konto: ppup Poczta Polska, DOP Lublin, Urz¹d Przewozu Poczty w Lublinie,
ul. Pocztowa 1, 20-900 Lublin, Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy CRS 1320019-
990792-17004-10304-0-0
Prenumeratê mo¿na te¿ zamawiaæ w takich firmach kolporta¿owych, jak: KOL-
PORTER 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-89, lub 02-699 War-
szawa, ul. K³obudzka 23a, tel. 847-00-72 oraz GARMOND PRESS S.A. 01-106 War-
szawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-69-21.
Egzemplarze archiwalne mo¿na nabywaæ lub zamawiaæ w redakcji.
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MAJEWSKI T.: Systemy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w pañstwach
Unii Europejskiej .............................................................................................................. 7
W artykule Autor przedstawia podstawowe zasady polityki zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
okreœlone w  dokumentach Unii Europejskiej, systemy zatrudnienia osób niepe³nosprawnych ist-
niej¹ce aktualnie w pañstwach UE, obowi¹zki i zachêty materialne dla pracodawców zatrudniaj¹-
cych osoby niepe³nosprawne.

KURKUS-ROZOWSKA B., SERAFIN R.: Pomoce techniczne  w rehabilitacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych ....................................................................... 10
Ustanowiona w ubieg³ym roku norma PN-EN ISO 9999 – Pomoce techniczne dla osób niepe³no-
sprawnych – Klasyfikacja jest  polsk¹ wersj¹ normy europejskiej EN ISO 9999. Ustanawia ona
klasyfikacjê pomocy technicznych dla osób niepe³nosprawnych oraz stanowi podstawê do ujed-
nolicenia systemów informacyjnych dotycz¹cych pomocy technicznych. Norma oparta jest na
podziale funkcjonalnym tych wyrobów i obejmuje wyroby u¿ytkowane indywidualnie przez osobê
niepe³nosprawn¹ we wszystkich obszarach jej ¿ycia z uwzglêdnieniem nowych technik i techno-
logii. Jest równie¿ pierwszym krokiem formalnym w porz¹dkowaniu systemu badañ i atestacji
pomocy technicznych dla osób niepe³nosprawnych oraz oceny przydatnoœci danego wyrobu do
celów rehabilitacji.

JÊDRYKA-GÓRAL A., £ASTOWIECKA E.: Praca zawodowa a choroby reumatyczne .... 19
W artykule przedstawiono problemy dotycz¹ce osób aktywnych zawodowo, z rozpoznan¹ cho-
rob¹ reumatyczn¹. Przybli¿ono czytelnikom charakter tych schorzeñ oraz ich zwi¹zek ze sposo-
bem wykonywania pracy lub warunkami pracy. Wskazano koniecznoœæ profilaktyki pierwotnej i wtór-
nej, jak równie¿ rehabilitacji zawodowej.

GÓRSKA E.: Koncepcja komputerowego wspomagania dostosowywania
stanowisk pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych ........................................ 22
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, stanowiska pracy powinny byæ tak zorganizowane, aby
istnia³a mo¿liwoœæ zatrudniania na nich osób niepe³nosprawnych. W artykule przedstawiono kon-
cepcjê doboru zadañ i organizowania stanowisk odpowiednio do mo¿liwoœci motorycznych i per-
cepcyjnych, jakimi dysponuje osoba z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu.

DUDKA G.: Rejestrowanie i analiza wydarzeñ wypadkowych bezurazowych ...... 26
Zwiêkszaj¹ca siê liczba przedsiêbiorstw wdra¿aj¹cych systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy zaowocowa³a wzrostem zainteresowania rejestrowaniem wydarzeñ wypadkowych
bezurazowych. System rejestracji takich wydarzeñ ma za zadanie gromadzenie informacji zwi¹-
zanych z zagro¿eniami wypadkowymi przed ich wyst¹pieniem, a ich analiza mo¿e wspomóc pro-
jektowanie skutecznych dzia³añ w zakresie prewencji wypadkowej.

MAJEWSKI T.: Systems of employing people with disabilities
in European Union Member States ............................................................................... 7
In the article the author presents the basic principles of the employment policy of people with
disabilities outlined in EU legal documents, the systems of employing people with disabilities in EU
Member States, the responsibilities and support for employers who hire people with disabilities.

KURKUS-ROZOWSKA B., SERAFIN R.: Technical aids in occupational rehabilitation
of people with disabilities ........................................................................................... 10
The PN-EN ISO 9999 standard Technical aids for disabled persons – Classification, established
last year, is the Polish version of EN ISO 9999. This standard establishes a classification of technical
aids for people with disabilities and is the „…basis for unification of information systems concerning
technical aids…”. This standard is based on the division of these products according to their func-
tion. It covers products used individually by a disabled person in all areas of his/her life, taking into
account new techniques and technologies. Moreover, the standard is the first formal measure in
ordering the problem of testing and certification of technical aids for people with disabilities and of
issuing expert opinions that confirm the usability of a given products for rehabilitation purposes.

JÊDRYKA-GÓRAL A., £ASTOWIECKA E.: Work and rheumatic diseases ........................ 19
In the article the authors present the problems of working people with rheumatic disease. The
character of these disorders and the relation between them and the kind of work or working envi-
ronment are described. The necessity of primary and secondary prevention and rehabilitation is
indicated.

GÓRSKA E.: Computer aid in an ergonomic adjustment of workstations
for people with limb impairment ................................................................................ 22
In light of the present law, workplaces should be organized in such a way as to enable people with
alternative abilities to be employed and work there. This article presents the concept of task selec-
tion and organization of workstations in accordance with the kinetic and perception abilities of a
person with alternative abilities with limb impairment.

DUDKA G.: Registration and analysis of incidents .................................................... 26
The growing number of enterprises which implement health and safety management systems has
contributed to an increasing interest in registering incidents. This kind of registration system ga-
thers data related to accident threats before they take place. Their analysis can support successful
activities in the field of accident prevention.
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