
Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI I NIEPEŁNOSPRAWNI POSZUKUJĄCY PRACY
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 ROKU

Liczba bezrobotnych
46 002

Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
2 505 
z tego

• Kobiety44,8%

• Długotrwale bezrobotni63,0%

• Poprzednio pracujący90,3%

• Mieszkający na wsi36,2%

• Bez kwalifikacji zawodowych28,1%

• Bez doświadczenia zawodowego14,9%

• W wieku 55-59 lat24,1%

• Z wykształceniem podstawowym i niższym35,8%

• Posiadający staż pracy do 5 lat26,6%

Od  7,4 do  9,0 (  4 )

Od  5,9 do  7,4 (  2 )

Od  4,4 do  5,9 (  6 )

Od  2,9 do  4,4 (  7 )

Od  1,4 do  2,9 (  2 )

Udział (%)
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ZACHODNIOPOMORSKIE
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Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec 2018 roku
wyniosła 2 505, co stanowi 5,4 % ogółu bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. Większość bezrobotnych
niepełnosprawnych mieszkało w mieście – 1 597 osób, na wsi natomiast 908 osób. Wśród niepełnosprawnych
bezrobotnych kobiety stanowiły 44,8%, a mężczyźni 55,2%. Największą grupę niepełnosprawnych bezrobotnych stanowiły osoby
w wieku 55 - 59 lat (24,1%), z wykształceniem podstawowym i niższym (35,8%), pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy (28,9%)
oraz posiadające staż pracy od 10 do 20 lat (20,3%).

Zdecydowanie najmniej osób odnotowano w następujących kategoriach: 18 – 24 lata (3,3%), z wykształceniem
gimnazjalnym (2,7%), pozostające bez pracy nie dłużej niż 1 miesiąc (8,1%) oraz ze stażem pracy dłuższym niż 30 lat (3,2%).

Na koniec 2018 roku największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby
posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności – ponad 1,7 tysiąca osób (69,9%). Umiarkowany stopień
niepełnosprawności dotyczył 28,6% zarejestrowanych, z kolei znacznym charakteryzowało się 1,5% niepełnosprawnych. Porównując
koniec 2018 roku z analogicznym okresem roku ubiegłego zauważalny jest spadek w liczbie bezrobotnych osób niepełnosprawnych
dla wszystkich grup w podziale na poziom niepełnosprawności. Największy dla bezrobotnych niepełnosprawnych z lekkim
poziomem niepełnosprawności, o 213 osób.

Najwięcej procentowo niepełnosprawnych bezrobotnych w swych rejestrach odnotowały:
• Miasto Koszalin – 9,0% z ogólnej liczby bezrobotnych,
• powiat myśliborski – 8,9% z ogólnej liczby bezrobotnych,
• Miasto Szczecin – 8,3% z ogólnej liczby bezrobotnych.

W 2018 roku w województwie zachodniopomorskim 1 796 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
skierowanych było do osób niepełnosprawnych tj. o 764 mniej niż w 2017 roku.


