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Bezrobocie, to zjawisko dotyczące całego społeczeństwa. Jego negatywne skutki 

odczuwane są w różnoraki sposób. Jednakże osoby niepełnosprawne stanowią grupę 

bezrobotnych, która ze względu na istniejące bariery społeczne, ma największe trudności  

w uzyskaniu zatrudnienia. Jednocześnie praca daje osobom niepełnosprawnym możliwość 

pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jest szansą rozwoju i istotnie wpływa na wzrost 

samooceny. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób niepełnosprawnych stanowi kwestię 

priorytetową. Niestety nadal, dość często grupa ta, pod względem aktywności na rynku pracy 

jest marginalizowana i wyłączana ze społeczeństwa, a ich problemy ze znalezieniem pracy  

i utrzymaniem jej, są czynnikiem powodującym trudną do zaakceptowania sytuację. Publiczne 

służby zatrudnienia, dokładają wszelkich starań, aby pomóc osobom niepełnosprawnym 

powrócić na rynek pracy. 
W powiatowych urzędach pracy na pomoc mogą liczyć zarówno osoby 

niepełnosprawne, którym przysługuje status bezrobotnego jak również te, którym ten status 

nie przysługuje (rejestrowane są wtedy, jako osoby poszukujące pracy). Pojęcia „bezrobotny” 

oraz „poszukujący pracy” zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z powyższą ustawą 

bezrobotny1, to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna  

i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, 

zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępującą do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie 

studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 

zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Natomiast poszukujący pracy2, to osoba 

poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej  

w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.  

 

 

 

 

                                            

1 Pełna definicja dostępna w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy art. 2 ust. 1 pkt 2 – nowela z 2014 roku która weszła w życie w dniu 27.05.2014 r. 
2 Pełna definicja dostępna w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy art. 2 ust. 1 pkt 22 – nowela z 2014 roku która weszła w życie w dniu 27.05.2014 r. 
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Bezrobotni niepełnosprawni w województwie zachodniopomorskim 

 

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%. 

Tabela 1. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania i płci 
w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień 31.12.2018 roku

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych na koniec 

analizowanego okresu znajdowało się 1 579 osób długotrwale bezrobotnych tj. 63,0% badanej 

grupy, natomiast kwalifikacji zawodowych nie posiadały 705 osób, czyli 28,1% 

niepełnosprawnych bezrobotnych. Wśród osób niepełnosprawnych będących w ewidencji 

bezrobotnych 90,3% stanowiły osoby poprzednio pracujące, w porównaniu do poprzedniego 

okresu ich udział pozostał na zbliżonym poziomie.  

Tabela 2. Osoby niepełnosprawne będące w ewidencji bezrobotnych 
 w końcu 2017 oraz 2018 roku 

Wyszczególnienie 
2017 2018 

ogółem % kobiety % ogółem % kobiety % 

Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w 
końcu roku 

01 2 825 100 1 297 100 2 505 100 1 123 100 

zarejestrowani po raz kolejny 02 2 578 91,3 1 170 90,2 2 320 92,6 1 026 91,4 

w tym jako osoba niepełnosprawna 03 1 392 54,0 655 56,0 1 246 53,7 590 57,5 

długotrwale 04 1 838 65,1 824 63,5 1 579 63,0 690 61,4 

poprzednio pracujący  05 2 548 90,2 1 146 88,4 2 263 90,3 991 88,2 

do momentu zarejestrowania się 06 1 024 40,2 537 46,9 893 39,5 470 47,4 

z wiersza 06 - w zakładzie pracy chronionej 07 1 0,1 0 0,0 1 0,1 0 0,0 

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 08 86 3,4 51 4,5 65 2,9 29 2,9 

zamieszkali na wsi 09 990 35,0 505 38,9 908 36,2 468 41,7 

w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 3 0,3 0 0,0 4 0,4 1 0,2 

bez kwalifikacji zawodowych 11 822 29,1 401 30,9 705 28,1 333 29,7 

bez doświadczenia zawodowego 12 430 x 227 x 374 14,9 199 17,7 

po stażu 13 50 1,8 32 2,5 48 1,9 28 2,5 

po pracach interwencyjnych 14 6 0,2 2 0,2 3 0,1 2 0,2 

po robotach publicznych 15 27 1,0 12 0,9 32 1,3 14 1,2 

po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 16 1 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 

po szkoleniu 17 33 1,2 16 1,2 42 1,7 20 1,8 

po pracach społecznie użytecznych 18 136 4,8 57 4,4 124 5,0 49 4,4 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia 
nauki 

19 27 1,0 11 0,8 27 1,1 20 1,8 

Liczba %

2 505 100,0

Miasta 1 597 63,8

Wieś 908 36,2

Mężczyźni 1 382 55,2

Kobiety 1 123 44,8

Wyszczególnienie
Niepełnosprawni bezrobotni

Ogółem

Miejsce 

zamieszkania

Płeć
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pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności 
do pracy 

20 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

osoby, którym przyznano rentę szkoleniową 21 X x X x x x x x 

pobierający rentę socjalną 22 X x X x x x x x 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 23 73 x 21 x 41 1,6 13 1,2 

posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 24 166 x 141 x 167 6,7 135 12,0 

posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 
do 18 roku życia 

25 4 x 4 x 4 0,2 4 0,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

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%).  

Wykres 1. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg wieku, wykształcenia, 
stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy w województwie zachodniopomorskim  

na koniec 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 Na wykresie 2 umieszczono dane dotyczące stopnia niepełnosprawności bezrobotnych 

osób niepełnosprawnych. Wynika z nich, że na koniec 2018 roku największą grupę 

zarejestrowanych 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.  
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Wykres 2. Bezrobotne osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności  
w województwie zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 
Wykres 3. Bezrobotne osoby niepełnosprawne wg rodzaju niepełnosprawności  

w województwie zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

Z analizy danych dotyczących rodzaju niepełnosprawności osób bezrobotnych wynika, 

że najwięcej osób będących w ewidencji urzędów pracy na koniec 2018 roku cierpiało 

 z powodu upośledzenia narządów ruchu – 31,1%. Ponad 10% w badanej grupie stanowiły 

ponadto osoby z chorobami psychicznymi – 11,2% oraz chorobami układu oddechowego  

i układu krążenia – 10,1%.  
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Tabela 3. Bilans bezrobotnych osób niepełnosprawnych  
w województwie zachodniopomorskim w 2017 i 2018 roku 

Wyszczególnienie 
2017 rok 2018 rok Różnica 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Osoby włączone do ewidencji osób niepełnosprawnych 01 4 618 2 094 3 953 1 727 -665 -367 

w tym 
zarejestrowani po raz kolejny 02 4 253 1 900 3 630 1 577 -623 -323 

w tym po raz kolejny jako osoba niepełnosprawna 03 2 814 1 274 2 356 1 094 -458 -180 

Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych 04 5 251 2 398 4 240 1 893 -1 011 -505 

w
 t

y
m

 

podjęcie pracy 05 2 104 1 023 1 727 854 -377 -169 

w
 t

y
m

 

praca subsydiowana 06 444 234 343 159 -101 -75 

w
 t

y
m

 

na miejscach pracy refundowanych ze środków 
Funduszu Pracy 

07 39 14 48 19 9 5 

na miejscach pracy refundowanych ze środków 
PFRON 

08 39 17 42 22 3 5 

podjęcie działalności gospodarczej 09 39 25 34 18 -5 -7 

prace interwencyjne 10 118 62 75 32 -43 -30 

roboty publiczne 11 153 84 113 56 -40 -28 

praca niesubsydiowana 12 1 660 789 1 384 695 -276 -94 

w
 t

y
m

 praca sezonowa 13 152 80 116 67 -36 -13 

pozostałe zatrudnienie 14 1 465 700 1 231 612 -234 -88 

podjęcie działalności gospodarczej 15 41 8 41 17 0 9 

rozpoczęcie szkolenia 16 40 18 50 32 10 14 

rozpoczęcie stażu 17 228 144 150 91 -78 -53 

rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 18 0 0 0 0 0 0 

rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 19 241 106 149 67 -92 -39 

skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 
działań aktywizacyjnych 

20 7 4 0 0 -7 -4 

podjęcie nauki 21 7 3 5 5 -2 2 

odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach 
PAI 

22 83 30 57 23 -26 -7 

rezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy 23 1 021 395 870 298 -151 -97 

osiągnięcie wieku emerytalnego 24 306 182 149 83 -157 -99 

nabycie praw emerytalnych lub rentowych 25 118 48 108 43 -10 -5 

nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 26 33 15 43 30 10 15 

utrata statusu osoby niepełnosprawnej 27 567 248 485 230 -82 -18 

inne 28 496 182 448 148 -48 -34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

W ciągu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy z Zachodniopomorskiego 

zarejestrowano niemal 4 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 43,7% stanowiły kobiety, a co 

trzeci zarejestrowany posiadał znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wśród 

włączonych do ewidencji osób, 91,8% to osoby zarejestrowane po raz kolejny (w tym 64,9% 

ponownie, jako osoba niepełnosprawna). Osoby, które poprzednio pracowały stanowiły 91,3% 

włączonych do ewidencji w analizowanym okresie. Z danych ze sprawozdania MRPiPS-07 

wynika, że w badanym okresie z rejestrów PUP wyłączono z ewidencji ponad  

4,2 tys. osób niepełnosprawnych, o 287 osób więcej niż zarejestrowano. Główny powód 

wyłączenia z ewidencji stanowiło podjęcie pracy, które dotyczyło 40,7% wyrejestrowań  

(1 727 osób). Równie liczną grupę stanowiły osoby, które zrezygnowały lub nie potwierdziły 

gotowości do podjęcia zatrudnienia – 20,5%, a także osoby, które utraciły status osoby 
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niepełnosprawnej – 11,4%. Ponad 300  osób wyłączono z ewidencji na czas odbywania 

programu stażu, udziału w pracach społecznie użytecznych i szkoleniach. W przypadku podjęć 

pracy zdecydowana większość osób niepełnosprawnych decydowała się na niesubsydiowane 

formy zatrudnienia (80,1%). Na subsydiowanych miejscach pracy zatrudniono 343 osoby,  

w tym 42 osoby na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON. Na pracę w ramach 

robót publicznych zdecydowało się 113 osób, prace interwencyjne wykonywało 75 osób, 

 a działalność gospodarczą rozpoczęły w analizowanym czasie 34 osoby niepełnosprawne. 

Wykres 4 przedstawia procentowy udział niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej 

liczbie bezrobotnych w podziale na poszczególne powiaty. W województwie 

zachodniopomorskim niepełnosprawni bezrobotni stanowili 5,4% z ogólnej liczby 

bezrobotnych. 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.  

Wykres 4. Udział procentowy niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych  
w podziale na powiaty na koniec 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

 Na podstawie analizy struktury bezrobotnych osób niepełnosprawnych w rejestrach 

PUP według płci, wnioskować należy, że największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn 

charakterystyczna była dla powiatu pyrzyckiego, gdzie kobiety stanowiły 56,4%. W pięciu 

innych powiatach odsetek kobiet również kształtował się na poziomie wyższym niż 50%. 

Natomiast zdecydowanie najmniejszy udział kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością 

odnotowano w Świnoujściu tj. 7,7% ogółu niepełnosprawnych.   
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Wykres 5. Niepełnosprawni bezrobotni w podziale na płeć w poszczególnych powiatach – 
udział procentowy na koniec 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

Tabela 4. Bezrobotne osoby niepełnosprawne w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego na koniec 2018 roku 

Powiat 
Liczba 

bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych 

Udział % osób 
niepełnosprawnych 

Liczba 
bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych 

- kobiety 

Udział % 
niepełnosprawnych 

kobiet w ogólnej 
liczbie osób 

niepełnosprawnych 

Białogardzki 2 760 128 4,6 59 46,1 

Choszczeński 2 253 72 3,2 39 54,2 

Drawski 2 499 108 4,3 49 45,4 

Goleniowski 1 803 73 4,0 36 49,3 

Gryficki 1 672 82 4,9 38 46,3 

Gryfiński 2 397 130 5,4 69 53,1 

Kamieński 2 316 68 2,9 35 51,5 

Kołobrzeski 719 54 7,5 17 31,5 

Miasto Koszalin 2 514 226 9,0 88 38,9 

Koszaliński 2 476 147 5,9 76 51,7 

Łobeski 2 153 30 1,4 11 36,7 

Myśliborski 1 654 148 8,9 65 43,9 

Policki 1 387 58 4,2 27 46,6 

Pyrzycki 1 410 55 3,9 31 56,4 

Sławieński 2 540 146 5,7 68 46,6 

Stargardzki 2 950 164 5,6 70 42,7 

Szczecinecki 3 861 257 6,7 131 51,0 

Świdwiński 2 063 86 4,2 37 43,0 

Miasto Świnoujście 614 13 2,1 1 7,7 

Wałecki 1 385 80 5,8 30 37,5 

Miasto Szczecin 4 576 380 8,3 146 38,4 

Zachodniopomorskie 46 002 2 505 5,4 1 123 44,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 
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 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.  

Wykres 6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych 
zgłoszone w 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu 

w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 

 

Według danych z końca 2018 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy znajdowały 

się 533 osoby niepełnosprawne, które poszukiwały pracy i nie pozostawały  

w zatrudnieniu tj. o 56 osób mniej niż przed rokiem. Niepełnosprawni z analizowanej grupy 

stanowili 45,1% 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 – 60,2% poszukujących 

zatrudnienia.  

Tabela 5. Liczba niepełnosprawnych poszukujących pracy według miejsca zamieszkania i płci 
w województwie zachodniopomorskim według stanu na dzień 31.12.2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

Liczba %

533 100,0

Miasta 373 70,0

Wieś 160 30,0

Mężczyźni 321 60,2

Kobiety 212 39,8

Wyszczególnienie

Niepełnosprawni poszukujący pracy 

niepozostający w zatrudnieniu

Ogółem

Miejsce 

zamieszkania

Płeć
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W badanej grupie niepełnosprawnych ponad połowa to osoby długotrwale poszukujące 

pracy (309 osób), natomiast 1/3 zarejestrowanych stanowiły osoby nieposiadające kwalifikacji 

zawodowych.  

Tabela 6. Bilans osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w województwie 
zachodniopomorskim w 2017 i 2018 roku 

Wyszczególnienie 
2017 2018 

ogółem % kobiety % ogółem % kobiety % 

Osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych 
w końcu roku 

01 589 100,0 227 100,0 533 100,0 212 100,0 

zarejestrowani po raz kolejny 02 430 73,0 167 73,6 409 76,7 168 79,2 

w tym jako osoba niepełnosprawna 03 318 74,0 132 79,0 301 73,6 128 76,2 

długotrwale 04 336 57,0 129 56,8 309 58,0 121 57,1 

poprzednio pracujący  05 297 50,4 104 45,8 292 54,8 115 54,2 

do momentu zarejestrowania się 06 32 10,8 10 9,6 32 11,0 9 7,8 

zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 08 20 6,7 6 5,8 14 4,8 5 4,3 

zamieszkali na wsi 09 156 26,5 61 26,9 160 30,0 66 31,1 

bez kwalifikacji zawodowych 11 207 35,1 82 36,1 183 34,3 77 36,3 

bez doświadczenia zawodowego 12 323 54,8 140 61,7 269 50,5 112 52,8 

po stażu 13 67 11,4 38 16,7 58 10,9 29 13,7 

po pracach interwencyjnych 14 2 0,3 1 0,4 1 0,2 0 0,0 

po szkoleniu 16 18 3,1 7 3,1 21 3,9 6 2,8 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

17 4 0,7 2 0,9 1 0,2 1 0,5 

pobierający świadczenie rentowe z tytułu 
niezdolności do pracy 

18 260 44,1 92 40,5 223 41,8 86 40,6 

osoby, którym przyznano rentę szkoleniową 19 3 0,5 1 0,4 4 0,8 1 0,5 

pobierający rentę socjalną 20 193 32,8 92 40,5 169 31,7 73 34,4 

korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej 21 10 1,7 3 1,3 9 1,7 5 2,4 

posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku 
życia 

22 2 0,3 0 0,0 1 0,2 1 0,5 

posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

23 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    prowadzący działalność gospodarczą  24 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

Na wykresie 7 przedstawiono strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 

i niepozostających w zatrudnieniu według wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu 

pozostawania bez pracy na koniec 2018 roku. W przypadku wieku badanej zbiorowości 

największą 30% grupę stanowiły osoby w wieku 30-39 lat. W badanej grupie 29,5% osób 

posiadało wykształcenie podstawowe, bądź też nie zakończyło edukacji na tym poziomie 

nauczania. Dyplom uczelni wyższej posiadało blisko 14,4% 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 
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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 42,2% niepełnosprawnych z badanej 

zbiorowości. 

Wykres 7. Struktura niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających 
w zatrudnieniu wg wieku, wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy  

w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

Z analizy struktury osób niepełnosprawnych poszukujących pracy według stopnia 

niepełnosprawności wynika, że największą grupę reprezentowały osoby z orzeczonym 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, tj. 57,8%. W porównaniu ze stanem  

w analogicznym okresie ubiegłego roku zauważa się spadek w liczbie zarejestrowanych  

na wszystkich poziomach niepełnosprawności. Z porównania dwu analizowanych grup osób 

niepełnosprawnych tj. bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu 

wnioskować należy, że istnieją wyraźne różnice w udziale procentowym osób według stopnia 

niepełnosprawności, szczególnie w przypadku osób ze stopniem lekkim i znacznym.  

W grupie pierwszej dominują osoby ze stopniem lekkim, a w drugiej z umiarkowanym. 

 

Na wykresie 9 zaprezentowano strukturę osób niepełnosprawnych poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu według rodzaju niepełnosprawności na koniec 2017  

i 2018 roku. Zauważyć należy, że w analizowanym okresie największa liczba zarejestrowanych 

to osoby posiadające zaświadczenie o chorobie psychicznej – 25,0%. Na poziomie wyższym 

od 10% kształtował się ponadto odsetek osób z upośledzeniem narządu ruchu, chorobami 

narządu wzroku i chorobami neurologicznymi.  
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Wykres 8. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu  
wg stopnia niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim  

na koniec 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

 

Wykres 9. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu  
wg rodzaju niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim  

na koniec 2017 i 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

Wykres 10 przedstawia procentowy udział niepełnosprawnych poszukujących pracy  

w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty. W województwie 

zachodniopomorskim wskaźnik ten wynosił 45,1%. 

Najwięcej procentowo niepełnosprawnych poszukujących pracy w swych rejestrach 

odnotowały: 

 powiat kamieński – 72,2%, 

 powiat świdwiński – 66,7%, 
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 powiat wałecki – 64,3%, 

 powiat drawski – 63,8%. 

Wykres 10. Udział procentowy niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  
w zatrudnieniu w ogólnej liczbie poszukujących pracy w podziale na powiaty  

na koniec 2018 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 

Na podstawie analizy struktury niepełnosprawnych poszukujących pracy według płci, 

wnioskować należy, że największa różnica między liczbą kobiet i mężczyzn charakterystyczna 

była dla powiatu świdwińskiego, gdzie kobiety stanowiły 70%. Natomiast zdecydowanie 

najmniejszy udział kobiet poszukujących pracy odnotowano w powiecie sławieńskim (16,7%).  

W powiecie choszczeńskim, wśród osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie było ani 

jednej kobiety.  W Mieście Świnoujście nie odnotowano żadnego poszukującego pracy.    

Wykres 11. Niepełnosprawni poszukujący pracy w podziale na płeć w poszczególnych 
powiatach – udział procentowy na koniec 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 
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Tabela 7. Osoby poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego na koniec 2018 roku  

Powiat 

Liczba 
poszukujących 

pracy                                      
i niepozostających 

w zatrudnieniu  

Liczba osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 
i niepozostających w 

zatrudnieniu 

Udział % osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 
w ogólnej liczbie 

poszukujących pracy 

Liczba osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy                                        
i niepozostających w 
zatrudnieniu - kobiety 

Udział % 
niepełnosprawnych 

kobiet poszukujących 
pracy w ogólnej liczbie 

osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy 

Białogardzki 18 9 50,0 6 66,7 

Choszczeński 12 1 8,3 0 0,0 

Drawski 47 30 63,8 12 40,0 

Goleniowski 41 11 26,8 2 18,2 

Gryficki 53 27 50,9 8 29,6 

Gryfiński 30 17 56,7 5 29,4 

Kamieński 115 83 72,2 39 47,0 

Kołobrzeski 21 7 33,3 2 28,6 

Miasto Koszalin 93 32 34,4 8 25,0 

Koszaliński 41 9 22,0 2 22,2 

Łobeski 97 8 8,2 3 37,5 

Myśliborski 39 23 59,0 13 56,5 

Policki 63 30 47,6 10 33,3 

Pyrzycki 22 13 59,1 5 38,5 

Sławieński 17 6 35,3 1 16,7 

Stargardzki 48 18 37,5 5 27,8 

Szczecinecki 111 61 55,0 21 34,4 

Świdwiński 15 10 66,7 7 70,0 

Miasto Świnoujście 6 0 0,0 0   

Wałecki 56 36 64,3 15 41,7 

Miasto Szczecin 236 102 43,2 48 47,1 

Zachodniopomorskie 1 181 533 45,1 212 39,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS 07 


