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1. Wprowadzenie 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią jedną z grup ludności, która wymaga stałego monitorowania – 

z punktu widzenia integracji społecznej, w tym także poprzez pracę. Analizując sytuację osób 

z niepełnosprawnościami na podstawie danych ewidencjonowanych w powiatowych urzędach pracy należy 

podkreślić, iż dotyczą one osób niepełnosprawnych bezrobotnych m.in. zdolnych i gotowych do podjęcia 

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, tj. poszukujących zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511 t. j. z dnia 12.03.2018).  

Trudna sytuacji osób z niepełnosprawnościami jest związana m.in. z ich niską aktywnością zawodową. 

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy stanowi obszar działań powiatowych urzędów pracy mających na 

celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w tym zakresie. 

2. Osoby niepełnosprawne bezrobotne na tle ogółu bezrobotnych w województwie 
dolnośląskim 

Na koniec grudnia 2019 w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało 4 893 osoby 

niepełnosprawne, co stanowiło 8,7% ogólnej liczby bezrobotnych w regionie (kobiety stanowiły 6,6% 

ogólnej liczby bezrobotnych kobiet w woj. dolnośląskim). W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2018 

odnotowano spadek o 201 osób, jednakże udział procentowy osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami 

wzrósł na przestrzeni tego roku o 0,6 punktu procentowego. Analiza powiatowych rynków pracy wykazała, 

iż na koniec 2019 najwięcej bezrobotnych z niepełnosprawnościami było zarejestrowanych w powiatach: 

wrocławskim grodzkim (554 osoby tj. 8,6% ogólnej liczby bezrobotnych), kłodzkim (375 osób, tj. 7% ogólnej 

liczby bezrobotnych), świdnickim (275osób, tj. 8,4% ogólnej liczby bezrobotnych). Natomiast najmniej 

w powiatach: wołowskim (73 osoby, tj. 4,1% ogólnej liczby bezrobotnych) oraz wrocławskim ziemskim (79 

osób, tj. 6,6% ogólnej liczby bezrobotnych). Szczegółowe dane zawiera tabela nr 1. 

Tabela nr 1 Niepełnosprawni bezrobotni wg powiatów 

Powiat 
Bezrobotni 

ogółem 
w tym 

kobiety 
Niepełnosprawni 

bezrobotni 
w tym 

kobiety 

Udział % osób 
niepełnosprawnych 
wśród bezrobotnych 

Udział % kobiet 
niepełnosprawnych 
wśród bezrobotnych 

kobiet 

Bolesławiecki 1293 749 140 52 10,8 6,9 

Dzierżoniowski 1468 758 202 80 13,8 10,6 

Głogowski 2036 1318 182 102 8,9 7,7 

Górowski 1530 907 108 51 7,1 5,6 

Jaworski 1698 935 104 42 6,1 4,5 

Jeleniogórski-
ziemski  

1594 789 80 33 5,0 4,2 

Jeleniogórski-
grodzki 

1096 565 115 52 10,5 9,2 

Kamiennogórski 776 377 113 42 14,6 11,1 

Kłodzki 5330 2773 375 139 7,0 5,0 

Legnicki- ziemski 1643 931 96 46 5,8 4,9 

Legnicki- grodzki 1908 1072 266 115 13,9 10,7 

Lubański 1167 613 144 53 12,3 8,6 

Lubiński 1475 987 146 85 9,9 8,6 
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Lwówecki 1477 745 95 25 6,4 3,4 

Milicki 854 511 91 27 10,7 5,3 

Oleśnicki 1971 1146 233 116 11,8 10,1 

Oławski 1622 807 113 51 7,0 6,3 

Polkowicki 1651 1019 95 44 5,8 4,3 

Strzeliński 1408 777 89 27 6,3 3,5 

Średzki 1068 565 113 49 10,6 8,7 

Świdnicki 3284 1737 275 105 8,4 6,0 

Trzebnicki 1526 963 136 53 8,9 5,5 

Wałbrzyski ziemski 1547 865 152 85 9,8 9,8 

Wałbrzyski grodzki 1974 1138 225 115 11,4 10,1 

Wołowski 1795 1013 73 33 4,1 3,3 

Wrocławski-ziemski 1195 685 79 30 6,6 4,4 

Wrocławski-grodzki 6429 3214 554 195 8,6 6,1 

Ząbkowicki 2035 1077 179 72 8,8 6,7 

Zgorzelecki 1369 732 185 57 13,5 7,8 

Złotoryjski 1803 967 135 59 7,5 6,1 

WOJEWÓDZTWO 56022 30735 4893 2035 8,7 6,6 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-01 wg stanu na dzień 31.12.2019. 

  

W latach 1999-2004 następował systematyczny wzrost bezrobocia osób niepełnosprawnych. Liczba 

bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się dopiero wraz ze znacznym spadkiem bezrobocia w latach 

2005-2008. W kolejnych latach, począwszy od roku 2009 bezrobocie wśród niepełnosprawnych 

dynamicznie wzrastało, aż do roku 2013, od którego mamy do czynienia z tendencją spadkową.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 w latach 1999 – 2019. 

 

Udział procentowy osób bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej zbiorowości osób pozostających bez 

pracy, na przestrzeni lat 1999-2008 wykazywał tendencje wzrostowe. Uległ zmniejszeniu w roku 2009 

i trend ten utrzymywał się do roku 2013, co miało miejsce przy jednoczesnych wzroście bezrobocia 
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w regionie. Powtórne zjawisko rosnącego udziału bezrobotnych niepełnosprawnych nastąpiło w roku 2014, 

jego najwyższy odsetek odnotowano w latach 2015-2016. Na dzień 31.12.2019 udział procentowy osób 

niepełnosprawnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 8,7%.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 w latach 1999-2019.  

W okresie lat 2000-2014, z wyłączeniem 2008 roku wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami  

w przedziale wiekowym 16-64 lata w woj. dolnośląskim był niższy niż ogółem w kraju. Od 2015 wskaźnik 

w woj. dolnośląskim wykazuje tendencję wzrostową i przekracza wskaźnik krajowy.  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (5.03.2020). 

 

3. Napływ i odpływ osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

Na przestrzeni lat 2013-2019 można zaobserwować zmniejszający się napływ osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych.  Wg stanu na dzień 31.12.2019 powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 7 884 osoby 

bezrobotne z niepełnosprawnościami tj. o  660 osób mniej niż w roku 2018 (napływ na dzień 31.12.2019 
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– 8 544 osoby) i o 6 924 osoby mniej niż w roku 2013 (napływ na dzień 31.12.2013 - 14 808  osób). Strukturę 

nowo zarejestrowanych osób  bezrobotnych z niepełnosprawnościami zawiera tabela nr 2. 

Tabela nr 2 Napływ osób niepełnosprawnych bezrobotnych w latach 2018-2019 

 
Źródło: Sprawozdania MRPiPS-07 za 2018 i 2019. 

 
W roku 2019 z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyłączono 8 039 osób bezrobotnych 

z niepełnosprawnościami, tj. o 1 006 osób mniej niż w roku 2018. Podstawową przyczyną wyłączenia 

z ewidencji bezrobotnych stanowiły podjęcia zatrudnienia. W roku 2019 r. największy odpływ bezrobotnych 

był z tytułu podjęcia zatrudnienia i wyniósł 41% ogólnej liczby wyrejestrowanych osób bezrobotnych 

z niepełnosprawnościami, z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej - 36,5% wyrejestrowanych. Należy 

podkreślić, że znaczny udział w grupie wyłączonych z ewidencji osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

miały osoby, które utraciły status osoby niepełnosprawnej, tj. 14,5% ogółu wyrejestrowanych oraz 

rezygnujące lub niepotwierdzające gotowości do pracy, tj. 17,8% ogółu wyrejestrowanych. 

 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety w 2018 w 2019

8544 3847 7884 3458 -660 -389 100,0 100,0

zarejestrowani po raz pierwszy 686 343 710 347 24 4 8,0 9,0

zarejestrowani po raz kolejny 7858 3504 7174 3111 -684 -393 92,0 91,0

poprzednio pracujący 8012 3578 7353 3198 -659 -380 93,8 93,3

zwolnieni z przyczyn zakładu 

pracy
246 132 262 158 16 26 2,9 3,3

zamieszkali na wsi 2371 1069 2323 1030 -48 -39 27,8 29,5

długotrwale bezrobotni 1883 755 2063 821 180 66 22,0 26,2

bez kwalifikacji zawodowych 1994 949 1976 911 -18 -38 23,3 25,1

bez doświadczenia zawodowego 905 441 816 396 -89 -45 10,6 10,4

osoby w okresie 12 miesięcy od 

dnia ukończenia nauki
243 141 231 132 -12 -9 2,8 2,9

posiadający co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku życia
478 323 399 258 -79 -65 5,6 5,1

posiadąjacy co najmniej jedno 

dziecko niepełnosprawne do 18 

roku życia

42 37 26 24 -16 -13 0,5 0,3

po zakończeniu realizacji 

kontraktu socjalnego
21 12 22 11 1 -1 0,2 0,3

Wyszczególnienie
2018 2019

Osoby niepełnosprawne ogółem

w
 t

ym

Wzrost, spadek (+/-) 

w porównaniu do 2018
Struktura % napływu 
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Tabela nr 3 Odpływ osób niepełnosprawnych bezrobotnych w latach 2018-2019 

 
Źródło: Sprawozdania MRPiPS-07 za 2017 i 2018. 

Na przestrzeni lat 2013-2019 w związku z większymi zazwyczaj trudnościami kobiet niż mężczyzn 

w podejmowaniu zatrudnienia, udział podejmujących pracę kobiet był niższy niż mężczyzn. 

Tabela nr 4 Struktura odpływu osób niepełnosprawnych bezrobotnych ze względu na płeć w latach 2013-2019 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 w latach 2013-2019. 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety w 2018 w 2019

9045 4058 8039 3647 -1006 -411 100,0 100,0

3627 1738 3299 1576 -328 -162 40,1 41,0

w tym pracy subsydiowanej 430 168 366 162 -64 -6 4,8 4,6

podjęcie działalności 

gospodarczej
74 27 69 34 -5 7 0,8 0,9

3197 1570 2933 1414 -264 -156 35,3 36,5

pracy sezonowej 381 180 363 164 -18 -16 4,2 4,5

podjęcie działalności 

gospodarczej
100 38 64 28 -36 -10 1,1 0,8

73 24 76 24 3 0 0,8 0,9

1 1 1 1 0 0 0,0 0,0

383 246 341 214 -42 -32 4,2 4,2

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

184 68 180 64 -4 -4 2,0 2,2

14 3 8 2 -6 -1 0,2 0,1

4 1 0 0 -4 -1 0,0 0,0

3 1 2 1 -1 0 0,0 0,0

131 32 90 31 -41 -1 1,4 1,1

1591 617 1431 619 -160 2 17,6 17,8

310 165 297 137 -13 -28 3,4 3,7

185 81 158 68 -27 -13 2,0 2,0

98 60 74 47 -24 -13 1,1 0,9

1397 650 1163 534 -234 -116 15,4 14,5

1059 375 928 332 -131 -43 11,7 11,5

Odpływ w 2019

rezygnacji lub niepotwierdzenie 

gotowości do pracy

osiągnięcie wieku emerytalnego

Wyszczególnienie

Odpływ w 2018

podjęcie nauki

odmowa bez uzasadnionej 

przyczyny propozycji odpowiedniej 

pracy lub innej formy pomocy, w 

tym w ramach PAI

w tym w ramach bonu 

szkoleniowego

rozpoczęcia pracy społecznie 

użytecznej

w tym w tamach PAI

utraty statusu osoby 

niepełnosprawnej

skierowanie do agencji 

zatrudnienia w ramach zlecania 

działań aktywizacyjnych

innych

nabycie praw emerytalnych lub 

rentowych

nabycie prawa do świadczenia 

przedemerytalnego

Wzrost, spadek (+/-) 

w porównaniu do 

2018

Struktura % odpływu

rozpoczęcia stażu

w tym w ramach bonu stażowego

rozpoczęcie przygotowania 

zawodowego dorosłych

Osoby niepełnosprawne ogółem

w
 t

ym
 z

 p
o

w
o

d
u

 

podjęcia pracy

w
 t

ym

podjęcia pracy niesubsydiowanej

w
 t

ym

rozpoczęcia szkolenia

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kobiety 46,07% 47,08% 46,47% 44,66% 45,38% 44,86% 45,37%

Mężczyźni 53,93% 52,92% 53,53% 55,34% 54,62% 55,14% 54,63%
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Wskaźnik płynności rynku pracy dla osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami jest niższy niż dla ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych. Jednakże na przestrzeni lat 2013-2019 widać jego tendencję wzrostową, 

co świadczy pozytywnie o zmianach zachodzących na dolnośląskim rynku pracy. Zwiększa się zatrudnienie 

osób z niepełnosprawnościami ze względu na poprawiającą się sytuację w kraju i zmniejszającą się stopę 

bezrobocia.  

Tabela nr 5 Wskaźnik płynności rynku pracy dla osób bezrobotnych ogółem oraz bezrobotnych niepełnosprawnych  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS -01 i MRPiPS-07 w latach 2013-2019. 

4. Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

Na koniec grudnia 2019  najliczniejszą grupę osób niepełnosprawnych bezrobotnych, tj. 93% stanowiły 

osoby poprzednio pracujące (na zbliżonym poziomie co w grudniu 2018). Liczna grupę stanowią też osoby 

długotrwale bezrobotne (59,8%).  

Tabela nr 6 Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych 

 

 Źródło: Sprawozdania MRPiPS-07 za 2018 i 2019. 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bezrobotni 

zarejestrowani
46,94% 53,41% 53,27% 54,06% 54,78% 53,30% 53,37%

Bezrobotni 

zarejestrowani z 

niepełnosprawnościami

38,13% 40,86% 45,43% 43,79% 45,17% 42,00% 41,84%

Struktura wg. 

stanu na 

31.12.2019

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem

5094 2239 4893 2035 -201 -204 -3,9 -9,1 100,0 41,6

zarejestrowani po raz 

kolejny
4702 2029 4536 1855 -166 -174 -3,5 -8,6 92,7 40,9

poprzednio pracujący 4744 2044 4552 1853 -192 -191 -4,0 -9,3 93,0 40,7

w tym w zakładach pracy 

chronionej
5 2 3 1 -2 -1 -40,0 -50,0 0,1 33,3

w tym zwolnieni z przyczyn 

zakładu pracy
147 75 144 85 -3 10 -2,0 13,3 2,9 59,0

zamieszkali na wsi 1622 712 1589 661 -33 -51 -2,0 -7,2 32,5 41,6

długotrwale bezrobotni 3055 1266 2924 1128 -131 -138 -4,3 -10,9 59,8 38,6

bez kwalifikacji 

zawodowych
1277 594 1288 553 11 -41 0,9 -6,9 26,3 42,9

bez doświadczenia 

zawodowego
576 305 557 281 -19 -24 -3,3 -7,9 11,4 50,4

osoby w okresie 12 

miesięcy od dnia 

ukończenia nauki

57 34 53 32 -4 -2 -7,0 -5,9 1,1 60,4

korzystający ze świadczeń 

pomocy społecznej
386 143 313 96 -73 -47 -18,9 -32,9 6,4 30,7

posiadajacy co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku 

życia

312 255 272 209 -40 -46 -12,8 -18,0 5,6 76,8

posiadajacy co najmniej 

jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 

roku życia

19 16 17 17 -2 1 -10,5 6,3 0,3 100,0

Udział % kobiet

w wymienionych 

grupach

Wzrost spadek 

(+/-) w porównaniu 

do stanu na 31.12.2018

Dynamika w 2019 

roku

(stan na 31.12.2018 

= 100)
Wyszczególnienie

Osoby niepełnosprawne 

ogółem

w
 t

ym

Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019
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4.1 Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych według stopnia niepełnosprawności 

Wśród osób niepełnosprawnych 127 osób 

posiadało orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 1 557 osób posiadało 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełno -sprawności, a 3 209 osób 

orzeczenie o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 

Z punktu widzenia możliwości zatrudnienia 

istotny jest rodzaj niepełnosprawności 

bezrobotnych. Najliczniejszą grupę, 

tj. 31,9% stanowiły osoby z upośledzeniem 

narządu ruchu (o 0,2 punktu procentowego 

więcej niż 31.12.2018), kolejno osoby 

z niepełnosprawnością związaną 

z chorobami psychicznymi tj. 12,4% (o 2 

punkty procentowe więcej niż 31.12.2018) 

oraz neurologicznymi, tj. 11,6% (0,3 punktu 

procentowego więcej niż 31.12.2018). 

Tabela nr 7 Niepełnosprawni bezrobotni wg 
rodzaju niepełnosprawności 

 
Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Upośledzenie umysłowe 77

Choroby psychiczne 607

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 272

Całościowe zaburzenia rozwojowe 11

Choroby narządu wzroku 311

Upośledzenia narządu ruchu 1562

Epilepsja 271

Choroby układu oddechowego i układu krążenia 429

Choroby układu pokarmowego 90

Choroby układu moczowo-płciowego 112

Choroby neurologiczne 570

Inne 447

Nieustalony 134

Niepełnosprawni bezrobotni wg rodzaju niepełnosprawności wg stanu na 31.12.2019 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS-07  

za II półrocze 2019. 

 

 

umiarkowany

31,8%

znaczny

2,6%

lekki

65,6%

Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych 
w podziale na stopień niepełnosprawności 

wg stanu na 31.12.2019
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4.2 Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych według wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS-07  

za II półrocze 2019 . 

Struktura wiekowa osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych 

kształtowała się odmiennie niż w pełnej 

zbiorowości. W ogólnej liczbie 

bezrobotnych wg stanu na dzień 

31.12.2019 wynoszącej 56 022 osoby, 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

w wieku 25-34 lata (24,9%), najmniej 

liczną osoby w wieku 60 lat i więcej 

(9%). Natomiast w populacji osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych naj-

liczniejszą grupę stanowią osoby 

w wieku 55-59 lat (22%), natomiast 

najmniej liczną osoby w wieku 18-24 

lata (3%). 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 
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4.3 Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych według stażu pracy 

Struktura 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 

Struktura bezrobotnych niepeł-

nosprawnych według stażu pracy 

wykazuje, iż najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby legitymujące się stażem 

pracy od 10 do 20 lat (1 057 osób tj. 

21,6%), od 20 do 30 (753 osoby tj. 

15,4%) oraz od 5 do 10 lat (816 osób tj. 

16,7%).  

 
Tabela nr 8 Struktura niepełnosprawnych bezrobotnych wg stażu pracy w latach 2013-2019 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 

Staż pracy wg 

stanu na 31 XII
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

do 1 roku 11,1% 11,6% 12,5% 13,0% 13,2% 13,7% 14,0%

1-5 14,6% 14,6% 15,1% 16,2% 16,8% 18,4% 19,1%

5-10 13,0% 13,8% 13,7% 14,4% 15,8% 16,6% 16,7%

10-20 23,4% 22,5% 22,3% 22,7% 22,6% 21,6% 21,6%

20-30 22,6% 22,2% 21,1% 19,6% 18,3% 16,6% 15,4%

30 lat i więcej 8,1% 8,5% 8,2% 7,6% 6,4% 6,2% 6,3%

bez stażu 7,1% 6,9% 7,0% 6,3% 6,9% 6,9% 7,0%

SUMA 11168 9929 8268 7140 5609 5094 4893
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4.4 Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych według wykształcenia 

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 
liczba osób bezrobotnych 
z  niepełnosprawnościami z wyksz- 
tałceniem zasadniczym zawodowym 
i niższym stanowiła 68,8%. Mimo 
sukcesywnego spadku liczebności tej 
grupy bezrobotnych od roku 2013, 
udział procentowy nie ulegał 
znacznym zmianom. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  

 

 

 

 
Tabela nr 9 Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych wg wykształcenia na przestrzeni lat 2013-2019 

Zarejestrowani 
bezrobotni 

niepełnosprawni 

Lata  

Wykształcenie 

Wyższe 
Policealne i 

średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
Podstawowe  

i podstawowe 
nieukończone 

2013 508 1958 776 3960 121 3845 

2014 484 1844 651 3452 112 3386 

2015 417 1526 553 2831 126 2815 

2016 403 1276 474 2474 95 2418 

2017 287 978 392 2013 75 1864 

2018 331 934 343 1824 82 1580 

2019 317 862 344 1753 109 1508 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze w latach 2013-2019. 

 

5. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy  

Wg stanu na dzień 31.12.2019 w ewidencji powiatowych urzędów pracy pozostawało 557 osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy, czyli o 92 osoby mniej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 40,9% 
tej grupy bezrobotnych tj. 0,7 punktu procentowego mniej niż w grudniu 2018. 
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5.1 Struktura osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według stopnia niepełnosprawności 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 

w ewidencji powiatowych urzędów 

pracy pozostawało 557 osób 

niepełnosprawnych poszukujących 

pracy. Wśród nich 107 osób posiadało 

orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 333 osoby 

posiadało orzeczenie o umiarkowanym 

stopniu niepełno -sprawności, a 117 

osób orzeczenie o lekki stopniu 

niepełnosprawności. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  

 
Tabela nr 10 Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy wg rodzaju niepełnosprawności 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  

 
 
 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Upośledzenie umysłowe 26

Choroby psychiczne 148

Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 19

Całościowe zaburzenia rozwojowe 1

Choroby narządu wzroku 55

Upośledzenia narządu ruchu 93

Epilepsja 19

Choroby układu oddechowego i układu krążenia 26

Choroby układu pokarmowego 4

Choroby układu moczowo-płciowego 6

Choroby neurologiczne 63

Inne 52

Nieustalony 45

Niepełnosprawni poszukujący pracy wg rodzaju niepełnosprawności wg stanu na 31.12.2019 
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5.2 Struktura osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według wieku 

 
 
 
Analiza strukturalna wg stanu na dzień 
31.12.2019 osób bezrobotnych 
z niepełnosprawnościami poszukujących pracy 
pod względem wieku wykazuje, że najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej, 
łącznie było ich 209 osób, tj. 37,6% całej 
populacji osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  
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5.3 Struktura osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według stażu pracy 

  

Wśród niepełnosprawnych poszukujących pracy 

i niepozostających w zatrudnieniu najliczniejszą 

grupę stanowiły osoby nie posiadające stażu 

pracy  (łącznie 195 osób), najmniej liczną grupa 

ze stażem pracy 30 lat i więcej tj. 13 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za II półrocze 2019.  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS- 07 za II półrocze 2019.  
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5.4 Struktura osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według wykształcenia 

 

Struktura niepełnosprawnych poszukujących 

pracy wg wykształcenia kształtuje się podobnie, 

jak w grupie bezrobotnych z niepełno-

sprawnościami będących w ewidencji urzędów 

pracy. Najliczniejsza grupę, tj. 64,6% (360 osób) 

całkowitej liczby bezrobotnych 

niepełnosprawnych poszukujących pracy 

stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i niższym.  

 

 

 

 

 

6. Działania w zakresie promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami. 

 W roku 2019 ze 159 493 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej  jakie wpłynęły do powiatowych 

urzędów pracy, jedynie 2,7% (4 310 ofert) stanowiły oferty skierowane do osób bezrobotnych 

z niepełnosprawnościami. Jednocześnie było to o 0,4 punktu procentowego mniej niż w roku 2018.  

 

Subsydiowanymi programami rynku pracy 

objęto w okresie sprawozdawczym 667 osób 

bezrobotnych z niepełnosprawnościami, tj. 469 

osób mniej niż w roku 2017. W grupie osób 

objętych aktywnymi formami wsparcia było 517 

kobiety, tj. 255 mniej niż rok wcześniej. 

Najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało 

ze skierowania do pracy subsydiowanej, tj. 430 

osób w tym 168 kobiet oraz na staż, tj. 383 

osoby w tym 246 kobiet. Osoby bezrobotne 

z niepełnosprawnościami objęte subsydiowa-

nymi programami wsparcia stanowiły 7,4% 

ogółu wyłączonych z ewidencji osób 

bezrobotnych z niepełnosprawnościami.  

 
 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

 MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 
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34,1%

Struktura osób niepełnosprawnych poszukujących 
pracy wg poziomu wykształcenia - stan na 31.12.2019

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania 

MRPiPS-07 za II półrocze 2019. 
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Należy podkreślić, iż z większości form wsparcia w ramach subsydiowanych programów rynku pracy mogą 

również skorzystać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako 

poszukujące zatrudnienia (z wyłączeniem robót publicznych i prac społecznie użytecznych).  

Tabela nr 11 Osoby niepełnosprawne bezrobotne poszukujące pracy wg typu wsparcia w subsydiowanych 
programach rynku pracy 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-07 za rok 2018 i 2019. 

 
Uwaga: 
W niektórych tablicach sumy składników struktury procentowej mogą różnić się o 0,1% od 100%. Wynika to z zaokrągleń do 0,1% 
dokonywanych przy wyliczeniach.  

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

praca subsydiowana 5 1 3 1

rozpoczęcie szkolenia 62 32 81 45

rozpoczęcie stażu 77 48 64 30

Wyszczególnienie
Odpływ w 2018 Odpływ w 2019


