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SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY  
W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU 

 
W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób 
niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o 4,3%) więcej niŜ rok wcześniej.  
Wzrost liczby bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych był na zbliŜonym poziomie (o 
4,2%). Osoby niepełnosprawne stanowiły w końcu 2010 roku 5,4% ogólnej liczby zareje-
strowanych bezrobotnych (w końcu 2009 roku –  równieŜ 5,4%). 
W ewidencji urzędów pracy pozostawały teŜ 794 niepełnosprawne osoby poszukujące 
pracy. 
 
Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych było 1426 kobiet (stanowiły one 41,7%) i 1993 
męŜczyzn (58,3%).  
W porównaniu do 2009 r. przy wzroście ogólnej liczby bezrobotnych niepełnosprawnych o 
4,3%, liczba bezrobotnych kobiet w omawianej grupie wiekowej zwiększyła się o 7,0%, a 
liczba bezrobotnych męŜczyzn o 2,4%. Zatem wyŜszy wzrost bezrobocia w omawianej gru-
pie, podobnie jak wśród bezrobotnych ogółem, dotyczył kobiet.  
 
W końcu 2010 roku prawo do zasiłku posiadało 395 niepełnosprawnych bezrobotnych, 
czyli 11,6%, podczas gdy wśród ogółu populacji, prawo do zasiłku posiadało 7538 osób, czy-
li 11,8% zarejestrowanych. 
 
Spośród zarejestrowanych w końcu 2010r. bezrobotnych osób niepełnosprawnych, naj-
liczniej reprezentowana była grupa wiekowa 45-54 lata – 35,5%, najmniej liczne były 
natomiast najstarsza i najmłodsza grupa wiekowa – odpowiednio: 5,7% i 7,0%. 
 
Populację osób niepełnosprawnych cechuje niski poziom wykształcenia. Na koniec 2010 ro-
ku najwi ęcej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne posiadało wy-
kształcenie gimnazjalne i poniŜej – 2379 osób, co stanowiło 69,6% bezrobotnych w tej 
grupie. Warto zauwaŜyć, Ŝe w liczbie bezrobotnych ogółem udział ten był zdecydowanie 
niŜszy i wyniósł 27,9%.  
W omawianej kategorii – 141 osób legitymowało się dyplomami wyŜszych uczelni, co stano-
wiło 4,1% bezrobotnych w tej grupie, wobec 12,3% bezrobotnych z wyŜszym wykształce-
niem wśród bezrobotnych ogółem.  
 
Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 
(dawna III grupa inwalidzka) – 84,1% bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Umiarkowany 
stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) posiadało 14,7% osób. Nieliczną grupę sta-
nowiły osoby bezrobotne ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) – 
1,3%. 
Najczęściej występujący wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych rodzaj niepełno-
sprawności to: upośledzenie narządu ruchu (1065 osób – 31,1%), choroby psychiczne 
(408 osób – 11,9%), choroby układu oddechowego i krąŜenia (389 osób – 11,4%) oraz choro-
by narządu wzroku (396 osób – 11,6%). 
 
W końcu 2010 r. spośród zarejestrowanych niepełnosprawnych osób bezrobotnych naj-
liczniejszą populację stanowiły osoby ze staŜem 10-20 lat – 713 osób, tj. 20,9% bezrobot-
nych w omawianej grupie. Zatem co piąty bezrobotny w omawianej grupie legitymował się 
takim staŜem. Jednak podkreślenia wymaga fakt, Ŝe w liczbie bezrobotnych niepełnospraw-
nych aŜ 12,4% nie posiadało staŜu pracy, a kolejne 12,8% legitymowało się staŜem do 1 roku. 
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Wśród bezrobotnych z niepełnosprawnością dominowały osoby poszukujące pracy po-
wyŜej 24 miesięcy – 1045 osób, czyli 30,6% bezrobotnych w tej grupie. Kolejne 723 osoby 
(21,1%) pozostawały bez pracy przez okres 12-24 miesiące. Łącznie nieprzerwanie przez 
okres 12 miesięcy i więcej zarejestrowanych w urzędzie pracy było 1768 osób niepełno-
sprawnych i stanowiły one 51,7% tej kategorii bezrobotnych. Dla porównania, dla ogółu bez-
robotnych ten odsetek wyniósł 34,0%. Oznacza to, Ŝe osoby niepełnosprawne, jeśli trafią do 
rejestrów urzędów pracy, to skazane są na dłuŜsze pozostawanie bez pracy.  
 
Odsetek niepełnosprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych w wojewódz-
twie kształtował się w przedziale od 8,4% w powiecie suwalskim do 1,1% w powiecie 
kolneńskim – rozpiętość udziału wyniosła 7,3 punktu proc.  

 
Bezrobotni niepełnosprawni wg powiatowych urzędów pracy w końcu 2010r. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

Liczba bezro-
botnych ogó-

łem 

W tym niepełno-
sprawni 

% udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

Augustów 4016 130 3,2 
Białystok 23303 1503 6,4 
Bielsk Podlaski 2140 164 7,7 
Grajewo 4227 98 2,3 
Hajnówka 2108 147 7,0 
Kolno 3065 69 2,3 
ŁomŜa 5822 415 7,1 
Mońki 1829 48 2,6 
Sejny 1700 18 1,1 
Siemiatycze 1552 65 4,2 
Sokółka 4618 221 4,8 
Suwałki 4736 400 8,4 
Wysokie Mazowieckie 2115 55 2,6 
Zambrów 2530 86 3,4 
Woj. podlaskie 63761 3419 5,4 
 
Bilans niepełnosprawnych bezrobotnych  
 
W 2010r. w urzędach pracy zarejestrowało się 3759 bezrobotnych niepełnosprawnych 
(4,3% napływu do bezrobocia ogółem), z tego po raz pierwszy zarejestrowało się 370 osób 
(0,4% ogółu napływu w tej populacji), a po raz kolejny 3389 osób (tj. 90,2%).  
Napływ do bezrobocia osób niepełnosprawnych był na zbliŜonych poziomie do 2009r., pod-
czas gdy napływ bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 2,8%.  
W 2010 roku z ewidencji bezrobotnych wyłączono 3710 osób niepełnosprawnych, tj. o 
649 osób więcej niŜ w 2009r. (wzrost odpływów o 21,2%, a więc większy niŜ wśród ogółu 
bezrobotnych, wśród których odpływy zwiększyły się o 13,5%).   
Najczęstszą przyczyną wyłączania niepełnosprawnych bezrobotnych ze statystyki urzę-
dów pracy były podjęcia pracy (33,7% odpływu tej subpopulacji) oraz niepotwierdzenie 
gotowości do pracy (20,1%). W analizowanym okresie pracę podjęło 1251 osób w omawianej 
kategorii (i było to o 350 osób więcej niŜ w 2009r.). Wskaźnik płynności rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych, rozumiany jako stosunek liczby osób podejmujących pracę w 
2010r. do liczby osób nowo zarejestrowanych w tym czasie, wyniósł 33,3% (w 2009r. – 
24,0%). Dla porównania, dla całej zbiorowości bezrobotnych wskaźnik ten wyniósł 37,1%. 
Pracę niesubsydiowaną podjęło 931 osób (25,1% odpływu tej subpopulacji), a w ramach sub-
sydiowanych miejsc pracy zatrudniono 320 osób (8,6% odpływu). 
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W 2010r. róŜnego rodzaju działaniami aktywizacyjnymi objęto 771 bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło 3,1% wszystkich zaktywizowanych bezrobotnych (pra-
ce interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje 
kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy, szkolenia, staŜe, przygotowanie zawo-
dowe, prace społecznie uŜyteczne). Liczba zaktywizowanych bezrobotnych osób niepełno-
sprawnych wzrosła o 150 osób, tj. o 24,2% w porównaniu do 2009r. 
 
Największym zainteresowaniem bezrobotnych w omawianej kategorii wiekowej cieszą się 
staŜe, które w 2010r. rozpoczęło 191 osób (5,1% odpływu osób niepełnosprawnych), szkole-
nia, które rozpoczęło 147 osób (4,0%), roboty publiczne, które rozpoczęło 118 osób niepełno-
sprawnych (3,2% odpływu osób niepełnosprawnych), prace społecznie uŜyteczne, które roz-
poczęło 109 osób (2,9% odpływu osób niepełnospr.), prace interwencyjne, które rozpoczęły 
103 osoby (2,8% odpływu osób niepełospr.). W ogólnej liczbie osób bezrobotnych, które roz-
poczęły prace społecznie uŜyteczne w 2010 r., osoby niepełnosprawne stanowiły 7,4%. Wy-
soki był równieŜ odsetek niepełnosprawnych wśród podejmujących roboty publiczne oraz 
prace interwencyjne (po 4,7%).  
 

"Napływy" i "odpływy" niepełnosprawnych bezrobotnyc h w 2010r. 
Niepełnosprawni bezro-

botni  Wyszczególnienie 
liczba % 

Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ" 3759 100,0 
   z tego rejestrujący się: 

- po raz pierwszy 370 9,8 
- po raz kolejny, w tym powracający do rejestracji: 3389 90,2 

- po pracach interwencyjnych 228 6,1 
- po robotach publicznych 181 4,8 
- po staŜu 218 5,8 
- po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 3 0,1 
- po szkoleniu 199 5,3 
- po pracach społecznie uŜytecznych 136 3,6 

Bezrobotni wyrejestrowani "odpływ", 
   w tym z powodu: 3710 100,0 

� podjęcia pracy, z tego: 1251 33,7 
� pracy niesubsydiowanej 931 25,1 

- w tym pracy sezonowej 71 1,9 
� pracy subsydiowanej, w tym: 320 8,6 

- na miejscach pracy subsydiowanych przez PFRON 37 1,0 
- w zakładach pracy chronionej 0 0,0 
- w ramach prac interwencyjnych 103 2,8 
- w ramach robót publicznych 118 3,2 
- z tytułu podjęcia działalności gospodarczej 37 1,0 

� rozpoczęcia szkolenia 147 4,0 
� rozpoczęcia staŜu 191 5,1 
� rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 0 0,0 
� rozpoczęcia pracy społecznie uŜytecznej 109 2,9 
� rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Spo-

łecznej 
4 0,1 

� odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 

68 1,8 

� rezygnacji lub niepotwierdzenia gotowości do pracy 744 20,1 
� utraty statusu osoby niepełnosprawnej 661 17,8 
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2010r. 
Liczba niepełnospr. 
bezrobotnych ogó-

łem 
% 

w tym 
kobiety % 

% do 
ogółu 

niepełnospr 
bezrob. 

Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych ogółem, 
w tym: 

3419  
(5,4% ogółu bezr.) 100 1426 100 41,7 

kobiety 1426 41,7 X 100  Wg płci 
męŜczyźni 1993 57,3 - -  

 z prawem do zasiłku 395 11,6 187 13,1 47,3 
 bez prawa do zasiłku 3024 88,4 1239 86,9 41,0 

wieś  744 21,8  - 0,0 Wg miejsca 
zamieszkania 

miasto 2675 78,2  - 0,0 

18–24 196 5,7 87 6,1 44,4 
25–34 502 14,7 233 16,3 46,4 
35–44 533 15,6 269 18,9 50,5 
45–54 1216 35,6 568 39,8 46,7 
55–59 734 21,5 269 18,9 36,6 

Wg wieku 

60–64 lata 238 7,0 x x 0,0 
wyŜsze 141 4,1 70 4,9 49,6 
policealne i średnie zawodowe 646 18,9 341 23,9 52,8 
średnie ogólnokształcące 253 7,4 146 10,2 57,7 
zasadnicze zawodowe 1057 30,9 412 28,9 39,0 

wg wykształ-
cenia 

gimnazjalne i poniŜej 1322 38,7 457 32,0 34,6 
Do 1 roku 439 12,8 184 12,9 41,9 
1-5 562 16,4 232 16,3 41,3 
5-10 476 13,9 200 14,0 42,0 
10-20 713 20,9 321 22,5 45,0 
20-30 624 18,3 254 17,8 40,7 
30 lat i więcej 180 5,3 47 3,3 26,1 

Wg staŜu 
pracy 

Bez staŜu 425 12,4 188 13,2 44,2 
Do 1 mies. 238 7,0 106 7,4 44,5 
1-3 469 13,7 214 15,0 45,6 
3-6 393 11,5 176 12,3 44,8 
6-12 551 16,1 231 16,2 41,9 
12-24 723 21,1 421 29,5 58,2 

Wg czasu 
pozostawania 
bez pracy 

pow. 24 1045 30,6 87 6,1 8,3 
Znaczny  44 1,3 
Umiarkowany  501 14,7 

Wg stopnia 
niepełno-
sprawności Lekki  2874 84,1 

Upośledzenie umysłowe 120 3,5 
Choroby psychiczne 408 11,9 
Zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu 191 5,6 

Choroby wzroku 396 11,6 
Upośledzenia narządu ruchu 1065 31,1 
Epilepsja 98 2,9 
Choroby układu oddechowego i ukła-
du krąŜenia 389 11,4 

Choroby układu pokarmowego 62 1,8 
Choroby układu moczowo płciowego 50 1,5 
Choroby neurologiczne 196 5,7 
Inne  351 10,3 

Wg rodzaju 
niepełno-
sprawności 

Nieustalony 93 2,7 

Brak danych 
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