
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy 

 

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy na koniec I półrocza 2018 roku wyniosła 2 525, co stanowi 5,6 % ogółu 

bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Większość mieszkała w mieście – 1 657 

osób, na wsi natomiast 868 osób. Wśród analizowanej grupy kobiety stanowiły 44,6%,  

a mężczyźni 55,4%. 

Największą grupę niepełnosprawnych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 55 - 59 

lat (24,9%), z wykształceniem podstawowym i niższym (36,4%), pozostające bez pracy 

powyżej 24 miesięcy (30,3%) oraz posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (20,7%). 

Najwięcej procentowo niepełnosprawnych bezrobotnych w swych rejestrach 

odnotowały: 

 Miasto Koszalin – 9,0% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

 powiat myśliborski oraz Miasto Szczecin – 8,7% z ogólnej liczby bezrobotnych, 

 powiat kołobrzeski – 7,3% z ogólnej liczby bezrobotnych,  

 powiat sławieński – 7,0% z ogólnej liczby bezrobotnych.  

 

W I półroczu  2018 roku w województwie zachodniopomorskim 919 wolnych miejsc 

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej skierowanych było do osób niepełnosprawnych  

tj. o 672 mniej niż w 2017 roku w tym samym okresie.  

 

Według danych z końca I półrocza 2018 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy 

znajdowały się 574 osoby niepełnosprawne, które poszukiwały pracy i nie pozostawały  

w zatrudnieniu tj. 2,2 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Osoby z analizowanej grupy stanowiły 

46,0% wszystkich osób poszukujących pracy. W strukturze badanej grupy według miejsca 

zamieszkania większość tj. ¾ osób pochodziło z obszarów miejskich. Z analizy danych 

dotyczących płci wynika, że większy odsetek stanowili mężczyźni – 60,1% poszukujących 

zatrudnienia.  

W przypadku wieku badanej zbiorowości największą niemal 30% grupę stanowiły 

osoby w wieku 30-39 lat. W badanej grupie 30,1% osób posiadało wykształcenie podstawowe, 

bądź też nie zakończyło edukacji na tym poziomie nauczania. Dyplom uczelni wyższej 

posiadało 12,4% poszukujących pracy (w grupie osób bezrobotnych niepełnosprawnych było 

to 6,5%). Prawie połowa zarejestrowanych z rozpatrywanej kategorii nie dokumentowała 

jakiegokolwiek stażu pracy, a jeżeli już miała doświadczenie zawodowe, to najwyżej 

kilkuletnie. Z analizy struktury osób poszukujących pracy według czasu pozostawania poza 

zatrudnieniem wynika, że im dłuższy czas spędzony poza rynkiem pracy tym większa liczba 

zarejestrowanych. Długoterminowym poszukiwaniem pracy (ponad 24 miesiące) 

charakteryzowało się 37,6% niepełnosprawnych z badanej zbiorowości. 

Najwięcej procentowo niepełnosprawnych poszukujących pracy w swych rejestrach 

odnotował: 

 powiat wałecki – 65,6%, 

 powiat kamieński – 65,6%, 

 powiat białogardzki – 62,5%, 

 powiat świdwiński – 61,9%. 

 


