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Wpływ inicjatyw finansowych na częściowo niepełnosprawnych pracowników. 
 

Autorzy artykułu badaja wpływ drastycznego wzrostu inicjatyw finansowych w okresie 

pobierania świadczeń na wysokość zarobków oraz rezygnację z korzystania z ubezpieczenia  

na wypadek inwalidztwa (ang. disability insurance – DI) w przypadku częściowo 

niepełnosprawnych pracowników. Badanie wykorzystuje długookresowe dane 

administracyjne zebrane w Holandii. Autorzy badania skupili się na pracownikach 

otrzymujących częściowe świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa                             

i posiadający znaczące możliwości pracy. W przypadku takich pracowników, kiedy mija 

pierwszy okres uprawnienia do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, 

doświadczają oni drastycznego spadku wysokości zarobków, jeśli nie podejmą pracy. Okresy 

uprawniające do środków z tytułu ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa różnią się                                

w zależności od państwa i wieku ubezpieczonego. Pozwala to autorom na oszacowanie 

wpływu zmian w inicjatywach pracy na przypadki jej podjęcia, na wysokość płacy                                    

oraz na całkowity powrót do pracy zarobkowej. Wyniki badania pokazują, że zmiany                                 

w inicjatywach pracy podczas pierwszej fazy otrzymywania świadczeń z ubezpieczenia, 

prowadzą do wzrostu przypadków podjęcia pracy rzędu 2,5 punktu procentowego.                               

Nie znaleziono żadnego dowodu na większą reakcję na zmiany w inicjatywach ze strony osób 

częściowo niepełnosprawnych. Jednym z możliwych wyjaśnień takiej sytuacji jest fakt,                            

iż uczestnictwo w rynku pracy w przypadku osób otrzymujących świadczenie na wypadek 

inwalidztwa było stosunkowo wysokie na początku okresu wypłacania świadczeń, powodując 

mniejsze reakcje na zmianę w inicjatywach wśród pozostałej grupy niepełnosprawnych 

pracowników bez zatrudnienia. Ponadto młodsi beneficjenci tego świadczenia okazali się 

bardziej reagować na zmiany jakie zachodziły w pierwszej fazie wypłat, gdyż ich okres 

uprawnień do świadczeń jest krótszy. Omawiana zmiana w inicjatywach finansowych miała 

ograniczony wpływ na zarobki częściowo niepełnosprawnych pracowników i nie miała 

żadnego znaczącego wpływu na całkowity powrót do pracy. 


