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INFORMACJE SYGNALNE 

01.06.2018 r. 

Od 2000 roku udział biernych 
zawodowo wśród niepełno-
sprawnych dla danych rocz-
nych nie przyjmował wartości 
poniżej 80% 

W Polsce było prawie 3,1 mln 
osób niepełnosprawnych w 
2017 roku 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 
w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 
 

W 2017 r. odnotowano wzrost współczynnika aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych o 8,0% w stosunku 
do poprzedniego roku. Z kolei liczba aktywnych 
zawodowo niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej 
wzrosła prawie o 5% w 2017 roku w stosunku do 2016 
roku. Natomiast w przeciągu dziesięciu lat nastąpił 
spadek liczby osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat 
i więcej o około 17 tys., tj. o 3,1%.  

Niepełnosprawność badana jest w oparciu o 2 kryteria: prawne (niepełnosprawność prawna) 
i subiektywne (niepełnosprawność biologiczna). Stąd osobą niepełnosprawną może być  
osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub 
osoba, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wyko-
nywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku. W opracowaniu za kryterium niepełno-
sprawności przyjęto posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Takie orzeczenie wydawa-
ne jest osobom, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrud-
nia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności 
do wykonywania pracy zawodowej. Jednakże w zależności od wskazań zawartych w orzecze-
niu, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia za-
równo na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej. Zapewnienie niepełno-
sprawnym równoprawnego dostępu do poszczególnych obszarów społecznego funkcjonowa-
nia, szczególnie w sferze zatrudnienia, powinno być nadrzędnym celem polityki społecznej 
wobec osób niepełnosprawnych. 

Pracujący niepełnosprawni według BAEL 

Aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rynku pracy jest jednym ze sposobów 
ich rehabilitacji. W Polsce w 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie-
znacznie przekroczył 16%. Oznacza to, że w przybliżeniu zaledwie co szósty niepełnosprawny 
przepracował w badanym tygodniu minimum jedną godzinę.  

Wykres 1. Pracujący niepełnosprawni w województwie kujawsko-pomorskim (lewa oś) oraz wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim 
(prawa oś) 

 

 108,0 
Dynamika współczynnika 
aktywności zawodowej 
(2016=100) 

0

5

10

15

20

0

10

20

30

40

I II III IV I II III IV I II III IV

2015 2016 2017

kujawsko-pomorskie Polska kujawsko-pomorskie

w tys. w %

Liczba pracujących Wskaźnik zatrudnienia



 

 

2 

Mapa 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV kwartale 2017 r. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przyjmował zróżnicowane wartości w po-
szczególnych województwach. W IV kwartale 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 
(16,0%) był on nieznacznie wyższy od średniej dla całego kraju (15,6%). 

Wykres 2. Pracujący niepełnosprawni (lewa oś) oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
(prawa oś) w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania 
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W latach 2015-2017 nastąpił wzrost wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych mężczyzn,  
a spadek wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych kobiet. W IV kwartale 2017 roku  
w przypadku mężczyzn wyniósł on 18,6%, natomiast w przypadku kobiet 13,3%. Wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych był wyższy w mieście niż na wsi. W ostatnim kwartale 
wyniósł on odpowiednio 19,2% i 9,4%. 

Wykres 3. Osoby pełnosprawne i niepełnosprawne w województwie kujawsko-pomorskim 
w IV kwartale 2017 r. według aktywności ekonomicznej i grup wiekowych  

Przewaga liczby biernych zawodowo nad liczbą aktywnych zawodowo wśród osób niepełno-
sprawnych była największa w grupie wiekowej 65 lat i więcej. Dla pozostałych grup wieko-
wych także wystąpiła przewaga liczby osób biernych zawodowo nad liczbą osób aktywnych 
zawodowo. 

Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy 

Wykres 4. Niepełnosprawni bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim (lewa oś) oraz udział 
niepełnosprawnych bezrobotnych w bezrobotnych ogółem w Polsce i województwie 
kujawsko-pomorskim (prawa oś) 
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Bezrobotni niepełnosprawni stanowili 1,5% ogólnej liczby osób niepełnosprawnych w wieku 
16 lat i więcej w 2017 roku. Z ogólnej liczby osób niepełnosprawnych 2,1 mln stanowiły osoby 
w wieku produkcyjnym. Spośród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracował 
co czwarty, a co 37 szukał pracy według średniorocznych danych dla 2017 roku. W latach 2015-
2017 średni udział niepełnosprawnych bezrobotnych w bezrobotnych ogółem w wieku 
16 lat i więcej wyniósł w województwie kujawsko-pomorskim 4,0%, a w Polsce 5,6%. 

Wykres 5. Niepełnosprawni bezrobotni (lewa oś) oraz udział niepełnosprawnych bezrobotnych 
w bezrobotnych ogółem (prawa oś) w województwie kujawsko-pomorskim według płci  

 

Niepełnosprawni mężczyźni częściej niż kobiety posiadali status osoby bezrobotnej. W związ-
ku z tym wystąpił wyższy udział niepełnosprawnych mężczyzn w bezrobotnych ogółem niż 
było to w przypadku kobiet. Różnica wyniosła około dwa punkty procentowe w ostatnim dniu 
IV kwartału 2017 roku. 

Wykres 6. Niepełnosprawni długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko-pomorskim (lewa oś) 
oraz udział niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych w bezrobotnych ogółem 
w Polsce i województwie kujawsko-pomorskim (prawa oś) 

 

Zarówno w Polsce, jak i w województwie kujawsko-pomorskim wśród osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych ponad 60% to bezrobotni długotrwale. Tymczasem im dłuższa przerwa 
w pracy, tym mniejsze szanse na ponowne jej uzyskanie. Dłuższe pozostawanie bez pracy 
powoduje, że potencjalni kandydaci są mniej atrakcyjni dla pracodawców ze względu na dez-
aktualizację swojej wiedzy i umiejętności. 
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Wykres 7. Struktura niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim 
według stanu na dzień 31 XII 2017 r. 

 

Właściwie ukierunkowana i dopasowana do potrzeb rynku pracy edukacja osób niepełno-
sprawnych sprzyja aktywności zawodowej oraz eliminuje postawy bierno-roszczeniowe. 

W IV kwartale 2017 roku osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 9,3% wśród osób niepeł-
nosprawnych w wieku 16 lat i więcej.  

Odsetek osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym i posiadających status osoby 
bezrobotnej był mniejszy niż odsetek osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym  
i pracujących. W Polsce wśród pracujących niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej osoby  
z wykształceniem wyższym stanowiły ponad 19% w IV kwartale 2017 roku. Dla porównania, 
w województwie kujawsko-pomorskim odsetek niepełnosprawnych z wyższym wykształce-
niem i zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wyniósł około 5% w ostatnim dniu IV kwarta-
łu 2017 roku. 
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Bierni zawodowo 

Wykres 8. Niepełnosprawni bierni zawodowo w województwie kujawsko pomorskim (lewa oś) oraz 
udział niepełnosprawnych biernych zawodowo w niepełnosprawnych ogółem w Polsce 
i województwie kujawsko-pomorskim (prawa oś) 

 

Mapa 2. Udział niepełnosprawnych biernych zawodowo w niepełnosprawnych ogółem 
w IV kwartale 2017 r. 

Liczba niepełnosprawnych biernych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim wynio-
sła 160 tys. Udział biernych zawodowo w wieku 16 lat i więcej wśród ogółu niepełnospraw-
nych w wieku 16 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim (83,3%) był zbliżony do 
średniej krajowej (83,1%). W Polsce większość niepełnosprawnych jest bierna zawodowo. W IV 
kwartale 2017 roku prawie 84% niepełnosprawnych nie pracowało, ani nie poszukiwało pracy.  
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Wykres 9. Struktura niepełnosprawnych biernych zawodowo według przyczyn bierności zawodowej 
w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2017 r. 

 

Najczęstsze przyczyny bierności zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie kujaw-
sko-pomorskim to ich rzeczywista lub subiektywna niezdolność do wykonywania pracy 
(83,2%) oraz przebywanie na emeryturze (63,9%).  

Zdecydowanie mniejsza część osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej jako przyczynę 
bierności zawodowej podaje naukę i uzupełnianie kwalifikacji (2,0%), obowiązki rodzinne 
(4,8%) oraz zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy (0,6%). 
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Opracowanie merytoryczne: 
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Ewa Jankowska 
Tel: 56 611 71 48 
e-mail: E.Jankowska2@stat.gov.pl 
 
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy  
Maciej Ryczkowski 
Tel: 56 611 71 06 

e-mail: M.Ryczkowski@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Karolina Hunker 
Tel: 52 366 93 49 
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Powiązane opracowania 

Niepełnosprawni bezrobotni i poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie kujawsko-pomorskim w 
2017 roku 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. 

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier 

 

Temat dostępny w bazach danych 

GUS, Bank danych lokalnych  

Eurostat 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 
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