
 

 

INFORMACJA 

30.11.2018 r. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  
(3 grudnia) 

 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności  
w 2017 r. województwo kujawsko-pomorskie 
zamieszkiwało 190 tys. osób niepełnosprawnych w wieku 
16 lat i więcej, tj. o 9 tys. mniej niż w roku poprzednim. 

 

 

 

Zatrudnieni 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata wg BAEL w 2017 r wyniósł 
24,6 %. W porównaniu do roku poprzedniego w województwie nastąpił wzrost wskaźnika  
o 2,6 p. proc. 

Bezrobotni 

W 2017 r. w urzędach pracy zarejestrowanych osób niepełnosprawnych było 3,6 tys. osób, tj.  
o około 1,0 tys. mniej niż w roku poprzednim. W 2017 r. przypadało 47 ofert pracy dla osób 
niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych.  

Wykres 1. Liczba niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy według płci 
Stan na 31 XII 

Bierni zawodowo 

Liczba niepełnosprawnych biernych zawodowo w województwie kujawsko-pomorskim wynio-
sła 155 tys. Udział biernych zawodowo w wieku 16 lat i więcej wśród ogółu niepełnospraw-
nych w wieku 16 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim (81,6%) był zbliżony do 
średniej krajowej (82,4%). 

Komunikacja miejska 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim do przewozu osób niepełnosprawnych przy-
stosowanych było 415 autobusów i 22 tramwaje. Autobusy dysponowały odpowiednio  
45,4 tys. miejsc pasażerskich, natomiast tramwaje 4,1 tys. miejsc. 

Placówki stacjonarnej pomocy społecznej 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim w 71 placówkach stacjonarnej opieki spo-
łecznej przebywało 1055 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 90 osób niepełnospraw-
nych fizycznie. Łącznie stanowili oni 22,8% wszystkich mieszkańców. 

↓21,2% 
Spadek liczby niepełnospraw-
nych zarejestrowanych w urzę-
dach pracy w 2017 r. w stosunku 

do 2016 r. 

Zarówno w Polsce, jak  
i w województwie kujawsko- 
-pomorskim wśród osób  
bezrobotnych niepełno-
sprawnych ponad 60% to 
bezrobotni długotrwale 
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 

@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail:  media_USBDG@stat.gov.pl  
 
 

Rozpowszechnianie: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

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

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Osoba niepełnosprawna 
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