
Osoby niepełnosprawne
na Pomorzu Zachodnim

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej  

Publikacja  współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja



Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej

Nr 2(12)/14

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

Zespół redakcyjny:
Obserwatorium Integracji Społecznej

Redakcja: 
Obserwatorium Integracji Społecznej
ul. Starzyńskiego 3-4, p. III, pok. 319

70-506 Szczecin
tel. 91 42 53 641

email: ois@wzp.pl
www.ois.wzp.pl

Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk:
Drukarnia Laser-Graf

09-400 Płock
ul. Nowy Rynek 1

Nakład: 300 egz.

Egzemplarz bezpłatny

Biuletyn współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnianie

i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji
społecznej, projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.



Biuletyn 

Obserwatorium Integracji Społecznej   |Nr 2(12)/14

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
NA POMORZU ZACHODNIM

Szczecin 2014 r.



Spis treści

Niepełnosprawni ogółem1.  ............................................................................................................................

Niepełnosprawni a pomoc społeczna2.  .....................................................................................................

o3. soba niepełnosprawna w systemie edukacji .....................................................................................

osoba niepełnosprawna na rynku pracy4.  ...............................................................................................

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych5.  ...........................................................................

Podsumowanie6.  ................................................................................................................................................

Spis wykresów i map7.  .....................................................................................................................................

4

11

13

15

20

26

27



3

Niepełnosprawność jest częścią stanu zdrowia człowieka. Prawie każdy z nas w pewnym mo-
mencie swojego życia będzie niepełnosprawny w ograniczony czasowo sposób lub na stałe, a ci, 
którzy dożyją podeszłego wieku, doświadczą rosnących trudności w funkcjonowaniu.

Niepełnosprawność jest kwestią złożoną, a interwencje w celu przezwyciężenia niedogodności  
z nią związanych są wielorakie, układowe i różnią się w zależności od kontekstu.

(Światowy raport o niepełnosprawności, World Health Organization 2011)

Niepełnosprawność dotyka mieszkańców naszego globu, bez względu na miejsce zamieszkania, 
wiek, wykształcenie, pochodzenie czy też status społeczny. Według danych zebranych w ramach 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w Polsce średnio co siódmy obywatel jest osobą 
niepełnosprawną, w tym co dziewiąty Polak ma stwierdzoną niepełnosprawność prawnie. 

Niniejszy raport ma na celu zobrazowanie, na podstawie dostępnych danych, sytuację osób nie-
pełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim. Analizą objęto zbiorowość niepełno-
sprawnych w regionie, ich sytuację w systemu edukacji oraz na rynku pracy. Dodatkowo, w raporcie 
uwzględniono rodziny z osobami niepełnosprawnymi, które korzystają ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. 
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NIEPEŁNOSPRAWNI OgóŁEM1. 
Najbardziej aktualne dane, a przy tym obejmujące możliwie pełną zbiorowość osób niepełnospraw-
nych w Polsce dostarcza Narodowy Spis Powszechny 2011 (NSP2011).1 

W przeprowadzonym w 2011 roku spisie powszechnym zbiorowość osób niepełnosprawnych zo-
stała podzielona na 2 podstawowe grupy:

osoby niepełnosprawne prawnie, tj. takie, które posiadały odpowiednie, aktualne orzecze-1. 
nie wydane przez organ do tego uprawniony;

osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadały orzeczenia, ale mia-2. 
ły (odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 
podstawowych stosownie do swojego wieku.

Uzyskane w ramach NSP2011 wyniki są niedoszacowane, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie 
niepełnosprawnych mężczyzn i kobiet, w miastach i na wsi oraz w zaniżonych odsetkach osób nie-
pełnosprawnych w relacji do ogólnej liczby ludności.2

Wyniki spisu ludności w 2011 r. wykazały wstępnie, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie 
zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały 
ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych wynosiła 
210,1 tys., co stanowiło 12,2% ludności województwa, wobec 13,7% w 2002 r. odsetek osób dekla-
rujących niepełnosprawność w województwie nie odbiegał w 2011 r. od poziomu krajowego, ale 
charakteryzował się mniejszym niż średnia w kraju spadkiem w stosunku do 2002 r. (o 1,5 pkt proc. 
wobec 2,1 pkt proc).3

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba osób niepełnosprawnych w województwie zachodnio-
pomorskim była tożsama ze średnią dla kraju i wynosiła 121,9. Analogiczny wskaźnik w 2002 roku 
wynosił odpowiednio 137,5 w Zachodniopomorskiem 142,8 w kraju.

Spadek ogólnej liczby osób niepełnosprawnych jest wypadkową różnokierunkowych zmian w po-
szczególnych kategoriach osób niepełnosprawnych. W okresie międzyspisowym odnotowano 
zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych prawnie, przy wzroście liczby osób niepełnospraw-
nych tylko biologicznie we wszystkich analizowanych grupach ludności.4

1  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowol-
ności - ze względu na specyfikę i wrażliwość tematu. Na pytania odpowiadały osoby dorosłe, które wyraziły na to 
zgodę, natomiast na temat dzieci informacji udzielali rodzice lub opiekunowie.
2  Dobrowolność odpowiedzi dotyczących niepełnosprawności mogła spowodować odmowę udzielenia odpo-
wiedzi. Ponadto, brak danych może rzutować na uzyskaną w spisie strukturę osób niepełnosprawnych. Bardzo 
liczną grupą ludności, o której nie zebrano bardziej szczegółowych danych są przede wszystkim osoby przebywa-
jące za granicą 12 miesięcy lub dłużej.
3  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Raport z wyników w województwie zachodniopomor-
skim, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011, s.58. 
4  Ibidem, s 59.
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Niepełnosprawni ogółem

Mapa nr 1. Liczba osób niepełnosprawnych ogółem na 1000 mieszkańców w 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011

Częstość występowania niepełnosprawności wśród osób do 15 roku życia w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców wynosiła w 2011 r. na Pomorzu Zachodnim 25,9 osób, zaś w kraju 21,9 osób. Znaczą-
co wyższe wskaźniki niepełnosprawności obserwuje się wśród osób powyżej 15 roku życia, które 
w 2011 wynosiły odpowiednio 94 os./1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim  
i 91,6 os./1000 mieszkańców w kraju. 
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Mapa nr 2. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011
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Niepełnosprawni ogółem

W regionie wskaźnik częstości występowania zjawiska niepełnosprawności wahał się w 2011 roku 
w przedziale od 94,2 niepełnosprawnych/1000 mieszkańców w powiecie kołobrzeskim do 159,7 
niepełnosprawnych/1000 mieszkańców w powiecie gryfickim. Porównując z danymi z NSP 2002, 
w większości powiatów województwa odnotowano zmniejszenie częstotliwości występowania zja-
wiska niepełnosprawności wśród mieszkańców, jedynie w 3 powiatach nastąpił wzrost – największy 
w powiecie szczecineckim o 17,5%. 

Wykres nr 1. osoby niepełnosprawne na 1000 mieszkańców wg powiatów w latach 2002 i 2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 oraz  NSP 2011

Na Pomorzu Zachodnim w 2011 r. wśród ogółu osób niepełnosprawnych 111,7 tys. osób (53,2%) 
stanowiły kobiety, których liczba w porównaniu do spisu w 2002 r. zmniejszyła się o 10,8 tys. 
(-8,8%). Liczba niepełnosprawnych mężczyzn w analogicznym okresie uległa również zmniejszeniu  
o 12,7 tys. (-11,4%). Wewnątrz regionu zróżnicowanie częstości występowania zjawiska niepełno-
sprawności jest różne wśród kobiet i mężczyzn. W większości powiatów niepełnosprawność znacz-
nie częściej „dotyka” kobiet niż mężczyzn – jedynie w powiatach: drawskim, kołobrzeskim i wałec-
kim odsetek niepełnosprawnych jest wyższy wśród mężczyzn. 
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Wykres nr 2. osoby niepełnosprawne na 1000 mieszkańców wg powiatów i płci w 2011 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011

W podziale na miasto i wieś niepełnosprawność znacznie częściej dotyka mieszkańców miast niż wsi.  
W regionie na 1000 mieszkańców miast przypadało średnio 127 osób niepełnosprawnych (w 2002 roku 
132 osoby), zaś na 1000 mieszkańców wsi średnio 111 osób to niepełnosprawni (w 2002 roku 150 osób). 
Wewnątrz województwa zróżnicowanie było znacznie większe. W miastach, w powiecie gryfickim na 1000 
mieszkańców przypadało 175 osób niepełnosprawnych, z kolei na obszarach wiejskich powiatu polickiego 
i kołobrzeskiego wskaźnik ten nie przekraczał 80 osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców. 
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Niepełnosprawni ogółem

Wykres nr 3. osoby niepełnosprawne na 1000 mieszkańców wg powiatów i miejsca zamieszkania w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011

Uwzględniając stopień niepełnosprawności, struktura osób posiadających prawnie orzeczoną nie-
pełnosprawność w okresie międzyspisowym zmieniła się zarówno na poziomie województwa jak  
i kraju. odnotowano wzrost odsetka osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności – tak w województwie zachodniopomorskim jak i w całym kraju. Spadł natomiast udział 
osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności – odpowiednio w Zachodniopomorskiem  
o -11% i w kraju o -9%. 

Wykres nr 4. Struktura osób niepełnosprawnych wg grup niepełnosprawności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 oraz  NSP 2011
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Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają decyzje do celów pozarento-
wych. W województwie zachodniopomorskim liczba wydanych decyzji w 2012 roku osiągnęła po-
ziom 29,9 tys. decyzji, w tym 3,7 tys. decyzji dotyczyło osób do 16 roku życia. od roku 2009 można 
zaobserwować spadek liczby wydawanych przez Zespoły decyzji. 

Wykres nr 5. Liczba decyzji wydanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Szczecinie
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Niepełnosprawni a pomoc społeczna

NIEPEŁNOSPRAWNI A POMOC SPOŁECZNA2. 
Do omawianej problematyki odnosi się również ustawa o pomocy społecznej, która uznaje niepełno-
sprawność jako jedną z okoliczności uzasadniających przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. 

Wśród beneficjentów pomocy społecznej, znaczną cześć stanowią osoby niepełnosprawne. W wo-
jewództwie zachodniopomorskim, w 2012 roku, 20 815 rodzinom decyzją administracyjną przyzna-
no pomoc z powodu niepełnosprawności, z tego 13 402 rodzinom w miastach oraz 7 413 na wsi.  
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę w/w decyzji przyznano w powiecie gryfiń-
skim – 40,58, najniższą zaś w powiecie białogardzkim – 14,4, natomiast średnia dla całego woje-
wództwa wynosi 30,8 decyzji na 1000 mieszkańców. 

Mapa nr 3. Liczba decyzji o przyznaniu pomocy z powodu niepełnosprawności na 1000 
mieszkańców w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03
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Tabela nr 1. Liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności

Powiat
Pomoc społeczna przyznana z powodu niepełnosprawności

Liczba rodzin - ogółem Liczba rodzin  
- na wsi

Liczba rodzin 
 - w mieście

białogardzki 391 195 196

choszczeński 737 432 305

drawski  607 269 338

goleniowski  1141 621 520

gryficki  1053 496 557

gryfiński  1305 731 574

kamieński  636 326 310

kołobrzeski  885 288 597

m. Koszalin  1092 0 1092

koszaliński  689 525 164

łobeski  464 237 227

myśliborski  892 333 559

policki  805 341 464

pyrzycki  582 336 246

sławieński  918 431 487

stargardzki  1796 707 1089

m. Szczecin  3677 0 3677

szczecinecki  1499 572 927

świdwiński  599 325 274

m. Świnoujście  418 0 418

wałecki  629 248 381

Zachodniopomorskie 20815 7413 13402

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS 03
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osoba niepełnosprawna w systemie edukacji

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA W SYSTEMIE EDUKACJI3. 
Dane statystyczne wskazują, że w okresie międzyspisowym zdecydowanie wzrósł poziom wykształ-
cenia osób niepełnosprawnych. W 2011 roku wśród osób niepełnosprawnych w wieku 13 lat i więcej, 
odsetek posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne wyniósł 61,7% (dla ogółu ludności 70,3%), 
w porównaniu z rokiem 2002 – 49,5%. Natomiast udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem 
wyższym w okresie międzyspisowym wzrósł o 3 punkty procentowe.

Poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych jest wyraźnie zróżnicowany ze względu na płeć. 
W porównaniu do mężczyzn, udział kobiet posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne wynosił 
56,1% (mężczyźni – 68,2%). Dane wskazują, że kobiety niepełnosprawne częściej niż mężczyźni le-
gitymowały się wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym – 38,9%. Ponadto, rzadziej niż męż-
czyźni kończyły uczelnie wyższe. 

Niestety, statystyka publiczna nie dysponuje danymi dotyczącymi wykształcenia osób niepełno-
sprawnych w podziale na regiony. 

W województwie zachodniopomorskim w 2012 roku funkcjonowały 224 placówki, w których ucznio-
wie niepełnosprawni mogli realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki, co w porównaniu z ro-
kiem 2009 stanowi spadek o 14 placówek przygotowanych do pracy z uczniem niepełnosprawnym. 
W dalszym ciągu w województwie zachodniopomorskim znajdują się powiaty, w których nie ma 
placówek przygotowanych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w wieku przedszkolnym (ko-
szaliński, drawski, gryficki, wałecki). Podobna luka, choć w mniejszej skali, występuje w przypadku 
szkół ponadgimnazjalnych w powiatach: kamieńskim, łobeskim i świdwińskim. 

Tabela nr 2. Placówki, w których osoby niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 30.09.2012

Powiat
Szkoła 

podstawowa 
specjalna 

Szkoła 
podstawowa z 

oddziałami 
integracyjnymi 

Gimnazjum 
specjalne

Gimnazjum z 
odziałami 

integracyjnymi 

Szkoła specjalna 
przysposabiająca do 
pracy dla uczniów z 

upośledzeniem 
umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla 

uczniów z  więcej niż 
jedną 

niepełnosprawnością

Ponadgimnazjalne 
specjalne

Ponadgimnazjalne z 
oddziąłami 

integracyjnymi 

Powiat białogardzki 1 2 2 2 2 0 1
Powiat choszczeński 2 1 2 1 2 1 0
Powiat drawski 1 2 3 1 3 0
Powiat goleniowski 2 3 2 1 2 1 0
Powiat gryficki 1 4 3 1 1 0
Powiat gryfiński 3 3 1 1 0
Powiat kamieński 1 1 2 0 0
Powiat kołobrzeski 3 1 4 1 1 0
Powiat koszaliński 2 1 2 1 1 2 0
Powiat łobeski 1 1 1 1 1 0 0
Powiat m. Koszalin 2 2 2 2 1 0
Powiat m. Szczecin 11 6 12 4 2 9 2
Powiat m. Świnoujście 1 1 1 1 1 1 0
Powiat myśliborski 2 3 2 2 1 0 1
Powiat policki 3 4 2 5 1
Powiat pyrzycki 1 1 1 1 1 0
Powiat sławieński 1 2 1 1 2 0
Powiat stargardzki 2 1 2 1 1 1 0
Powiat szczecinecki 1 5 2 5 1 0 1
Powiat świdwiński 2 2 2 2 1 0 0
Powiat wałecki 1 3 1 1 0 1
Suma 44 41 53 26 23 30 7



14

oSoBY NIEPEŁNoSPRAWNE NA PoMoRZU ZACHoDNIM

Mapa nr 4. Rozmieszczenie przestrzenne przedszkoli w regionie

Mapa nr 5. Rozmieszczenie przestrzenne szkół ponadgimnazjalnych w regionie
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osoba niepełnosprawna na rynku pracy

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA RYNKU PRACY4. 
Znaczna część osób niepełnosprawnych może pracować zawodowo, jednak zatrudnienie części  
z nich wymaga odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy. Pracownicy niepełnosprawni mają 
pewne szczególne uprawnienia, np. krótszy dobowy czas pracy, prawo do dodatkowej przerwy  
w pracy, czy też dodatkowy urlop wypoczynkowy. Pomimo możliwości stosowania wielu „udogod-
nień” w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ich aktywność zawodowa różni się zasadniczo od 
aktywności zawodowej ogółu ludności. Sytuację osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem praw-
nym) na rynku pracy w syntetycznym ujęciu charakteryzują podstawowe parametry: współczynnik 
aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezrobocia. Na poziomie całego kraju 
współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych były 
ponad trzykrotnie niższe niż adekwatne parametry dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, nato-
miast stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych była niemal o połowę wyższa.

Tabela nr 3. Podstawowe wskaźniki dla ludności ogółem oraz osób niepełnosprawnych w 2011 r. 
(według kryterium prawnego)

Wyszczególnienie
Ludność ogółem Osoby niepełnosprawne

w %

Współczynnik aktywności zawodowej 56,0 17,2

Wskaźnik zatrudnienia 50,7 14,8

Stopa bezrobocia 9,5 13,7

Źródło: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., Głowny Urzad Statystyczny, Warszawa 2012, s.29.

Wartość współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia są odwrotnie pro-
porcjonalne do stopnia nasilenia niepełnosprawności - współczynnik aktywności zawodowej oraz 
wskaźnik zatrudnienia wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosił w 2011 r. od-
powiednio 4,7% i 4,0%, a wśród osób o lekkim stopniu niepełnosprawności - 26,9% i 23,0%. Z kolei 
stopień niepełnosprawności nie wpływa już tak jednoznacznie na zjawisko bezrobocia wśród nie-
pełnosprawnych - wśród osób z lekkim stopniem niepełnosprawności stopa bezrobocia wynosiła  
w 2011 r. 14,4%, z umiarkowanym stopniem - 12,5, a ze znacznym 18,2%.

Jak wynika z badań GUS, poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych różnicuje w sposób zna-
czący stopień ich aktywności na rynku pracy - współczynnik aktywności zawodowej wśród osób 
z wykształceniem wyższym wynosił 34,7%, natomiast w przypadku osób z wykształceniem gimna-
zjalnym i niższym osiągnął poziom 7,3%. Podobnie kształtowały się różnice w przypadku wskaźnika 
zatrudnienia - u osób najlepiej wykształconych wynosił on 30,7%, natomiast u osób o najniższym 
poziomie wykształcenia było to 6,3%. 5

Wśród pracujących niepełnosprawnych 7 na 10 pracowało w charakterze pracowników najemnych, 
głównie w sektorze prywatnym, a co piąty pracujący niepełnosprawny pracował na własny rachunek.6 

5  Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., Głowny Urzad Statystyczny, Warszawa 2012, s.29
6  Ibidem, s.29.
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Analizując sytuację zawodową osób niepełnosprawnych z perspektywy ostatniej dekady (okres 
2002-2012) stwierdzić można, iż zarówno w skali regionu jak i całego kraju zaobserwowano nie-
znaczną poprawę. o ile poziom wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym okresie  
w kraju nie uległ większym zmianom (wzrost o 1,7 p.p.) o tyle w województwie zachodniopomor-
skim wzrost ten był znaczny – 4,9 p.p.

Wykres nr 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie 2002 – 2012 r. [w %]

Źródło: na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych

Poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wykazuje jednak silne zróżnicowanie przestrzen-
ne. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odnotowano w 2012 roku w woje-
wództwie lubuskim – 26,8%, najniższy w województwie zachodniopomorskim – 15,6%. W badanym 
okresie tylko w województwie zachodniopomorskim wartość w/w wskaźnik spadła poniżej 10%  
(w roku 2006 – 8,3%).
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Mapa nr 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2012 r. wg województw [w %]

Źródło: na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych

W urzędach pracy, na koniec 2012 roku, w skali całego kraju zarejestrowanych było 111,5 tys. osób 
niepełnosprawnych, tj. o 34,7 tys. więcej niż na koniec roku 2005. Na koniec 2012 roku aż 82,4% 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych nie posiadało prawa do zasiłku. 

W województwie zachodniopomorskim, w grudniu 2012 roku w urzędach pracy zarejestrowanych 
było 4,9 tys. niepełnosprawnych, zaś w roku 2005 – 2,7 tys. W strukturze zarejestrowanych osób 
bezrobotnych, niepełnosprawni stanowili odpowiednio 4,3 % w 2012 roku oraz 1,6% w 2005 r.

Najwyższy odsetek osób niepełnosprawnych wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych odno-
towano w 2012 roku w powiatach: Miasto Koszalin – 7,8% oraz stargardzkim – 6,2%; odpowiednio 
najniższy udział charakteryzował powiaty: łobeski – 1,2%, kamieński – 1,4% oraz pyrzycki – 1,8%.  
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Wykres nr 7. Udział osób niepełnosprawnych w strukturze bezrobotnych w 2012 r. wg powiatów.

Źródło: na podstawie danych GUS – Bank Danych Regionalnych

Na przestrzeni lat 2005-2012 liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pra-
cy wzrosła o 2,2 tys. osób. Największy wzrost (krotność) liczby niepełnosprawnych bezrobotnych 
odnotowano tam, gdzie było i jest ich najmniej, w powiecie łobeskim z 7 do 40 (wzrost prawie 
sześciokrotny). W liczbach bezwzględnych najwięcej niepełnosprawnych bezrobotnych przybyło 
w Szczecinie – 393 osoby i w powiecie stargardzkim – 360 osób. Jedynie w powiecie kołobrzeskim 
odnotowano niewielki spadek liczby niepełnosprawnych bezrobotnych – o 7 osób. 

Warto podkreślić, że w okresie 2005-2012 – przy spadku liczby bezrobotnych ogółem o ponad 33%, 
liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych wzrosła o 82%. Należy w tym miejscu przestrzec 
przed jednoznaczną interpretacją wzrostu liczby bezrobotnych osób niepełnosprawnych, gdyż 
wpływ na te wartości ma co najmniej kilka zmiennych, np. liczba niepełnosprawnych, którzy utracili 
pracę, liczba bezrobotnych absolwentów z orzeczoną niepełnosprawnością czy też liczba niepełno-
sprawnych osób, które po raz pierwszy podejmują pracę. 
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Tabela nr 4. Niepełnosprawni zarejestrowani w urzędach pracy w latach 2005 i 2012 wg powiatów.

Powiaty

Bezrobotni 
ogółem

Bezrobotni 
niepełnosprawni

Udział osób 
niepełnosprawnych 
wśród bezrobotnych 

ogółem

2005 2012 2005 2012 2005 2012

osoby osoby osoby osoby [%] [%]

białogardzki 6 579 4 840 154 226 2,3 4,7

choszczeński 5 831 4 371 70 133 1,2 3,0

drawski 8 024 5 030 96 169 1,2 3,4

goleniowski 7 964 4 893 73 166 0,9 3,4

gryficki 8 595 5 289 66 183 0,8 3,5

gryfiński 8 717 5 502 99 227 1,1 4,1

kamieński 5 926 4 013 39 58 0,7 1,4

kołobrzeski 5 831 3 308 151 144 2,6 4,4

m. Koszalin 9 248 6 037 346 473 3,7 7,8

koszaliński 8 240 5 740 189 251 2,3 4,4

łobeski 5 436 3 432 7 40 0,1 1,2

myśliborski 7 118 4 097 84 230 1,2 5,6

policki 4 980 3 823 43 123 0,9 3,2

pyrzycki 4 525 3 680 25 65 0,6 1,8

sławieński 7 171 5 205 169 309 2,4 5,9

stargardzki 12 717 7 452 104 464 0,8 6,2

szczecinecki 10 578 7 390 309 424 2,9 5,7

świdwiński 6 939 4 150 79 139 1,1 3,3

m. Świnoujście 2 939 1 387 38 51 1,3 3,7

wałecki 5 972 3 739 136 196 2,3 5,2

m. Szczecin 25 484 19 143 397 790 1,6 4,1

zachodniopomorskie 168 814 112 521 2 674 4 861 1,6 4,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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REHABILITACJA ZAWODOWA OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5. 
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 
uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwie-
nie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Pro-
blemem, z którym niejednokrotnie spotykają się niepełnosprawni jest znalezienie odpowiedniego 
miejsca pracy. Jedynie niewielka część osób niepełnosprawnych znajduje zatrudnienie, z czego 
część na „wolnym rynku”, a część w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej.

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniają-
cy nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w Ustawie7, przez okres co najmniej 6 mie-
sięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (ZPCh). 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo mocno zmieniała się liczebność ZPCh-ów. Na początku lat  
90-tych ubiegłego stulecia (1992 r.) istniały 562 ZPCh-y i zatrudniały 80,7 tys. niepełnosprawnych. 
Do roku 1999 odnotowywano wzrost liczby zarówno samych ZPCh-ów jak i zatrudnionych w nich 
niepełnosprawnych – w 1999 roku funkcjonowało 3740 ZPCh-ów dając zatrudnienie 238 tys. nie-
pełnosprawnych. od tego czasu maleje liczba tych zakładów, a tym samym i zatrudnienie.

W 2013 roku na terenie kraju funkcjonowały 1 403 zakłady pracy chronionej i zatrudniały ponad 
173 tys. osób niepełnosprawnych. Przeciętnie w ZPCh zatrudnione były 123 osoby niepełno-
sprawne. Najwięcej ZPCh-ów jest w centralnej Polsce, najwyższy poziom zatrudnienia w ZPCh  
w województwie dolnośląskim – ponad 25 tys. niepełnosprawnych. W województwie zachodniopo-
morskim istniało w 2013 roku 35 ZPCh-ów, które zatrudniały łącznie  4 333 niepełnosprawnych.

7  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
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Mapa nr 7. Zatrudnienie i liczba zakładów pracy chronionej w czerwcu 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw  Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem powstawania i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej jest zapewnie-
nie zatrudnienia osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Prowadzą 
one rehabilitację społeczną i zawodową, czyli działania, które w konsekwencji mają przygotować 
pracowników ZAZ-ów do samodzielnego i niezależnego życia, do funkcjonowania na otwartym 
rynku pracy.

W Polsce w czerwcu 2013 roku istniało 69 Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ), w których za-
trudnionych było łącznie 2 655 osób niepełnosprawnych. Przeciętnie, w jednym zakładzie zatrud-
nionych było 38 osób niepełnosprawnych. Najwięcej ZAZ-ów, a tym samym i największe zatrudnie-
nie odnotowano w województwach: śląskim i wielkopolskim. Jedynie w województwie lubuskim 
nie utworzono tego typu jednostek. 
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Mapa nr 8. Zatrudnienie i liczba zakładów aktywności zawodowej w czerwcu 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku istniały 4 ZAZ-y. Wszystkie zakłady prowadzo-
ne były przez organizacje pozarządowe. Łącznie w 4 zakładach zatrudnionych było 245 osób nie-
pełnosprawnych. Szacuje się, że zatrudnienie w 2014 roku wzrośnie o 60 osób, w związku z tym, że 
został stworzony nowy ZAZ w Dobrej Szczecińskiej.

4
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Mapa nr 9. Rozmieszczenie zakładów aktywności zawodowej w roku 2013 r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) zgodnie z Ustawą8 oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i fi-
nansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy moż-
liwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

WTZ-y zaczęto tworzyć od 1991 roku. W 1997 roku do zadań placówek dopisano rehabilitację za-
wodową.9

W 2012 r. działalność prowadziły 672 warsztaty terapii zajęciowej. Najczęściej organizatorami tego 
rodzaju jednostek były podmioty sektora non-profit, tj. fundacje, stowarzyszenia oraz społeczne 
podmioty wyznaniowe – w skali kraju prowadziły one łącznie 77% warsztatów. Dalsze 19% warsz-
tatów działało w ramach sektora publicznego, a przede wszystkim w ramach jednostek samorzą-
du terytorialnego i instytucji im podległych. Wśród nielicznej grupy pozostałych warsztatów (4%) 
najwięcej działało w ramach spółdzielni socjalnych (2%) i zakładów pracy chronionej (1%). Naj-
więcej warsztatów terapii zajęciowej miało swoje siedziby w województwie wielkopolskim (12%) 
oraz mazowieckim (11%). Województwa, w których działało najmniej warsztatów to opolskie (2%)  
i lubuskie (3%) oraz podlaskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie (po 4%). Średnio na jedno wo-
jewództwo przypadały 42 takie placówki. Choć we wszystkich województwach dominowały WTZ-y 
prowadzone przez podmioty non-profit, to ich udział był jednak zróżnicowany – od 53% w woje-
wództwie lubuskim do 87% w województwie opolskim oraz świętokrzyskim.10

8  Art. 10 ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
9  Piotr Stanisławski. WTZ na mieliźnie?. „Integracja”. 5/2005, 2005. Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Integracji
10  Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2012 r., Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 9 -10. 
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Mapa nr 10. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej według województwa i rodzaju pod-
miotu prowadzącego w 2012 r.

Źródło: Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2012 r., Głów-
ny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s.10.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2014 roku funkcjonowało 26 WTZ-ów, w tym 
10 prowadzonych przez JST, a pozostałych 16 przez organizacje pozarządowe. ogólna liczba uczest-
ników zajęć wynosiła 998 osób. 
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Mapa nr 11. Rozmieszczenie warsztatów terapii zajęciowej w roku 2013  r. w podziale na powiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OZPS
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PODSUMOWANIE6. 
W Polsce, statystycznie co siódmy mieszkaniec kraju jest osobą niepełnosprawną. Częstość wystę-
powania zjawiska niepełnosprawności jest zróżnicowana zarówno na poziomie regionalnym jak  
i lokalnym. W województwie zachodniopomorskim, w zależności od powiatu, częstotliwość wystę-
powania w/w zjawiska różni się w skrajnych przypadkach 2,5 –krotnie.

Pomimo znacznego wzrostu poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych, nadal należy podej-
mować działania w kierunku rozszerzania oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, szcze-
gólnie tych, którzy zamieszkują obszary wiejskie. Niestety, w Polsce wskaźniki wykształcenia i ak-
tywności zawodowej osób niepełnosprawnych są nadal niższe niż w innych krajach europejskich. 

Region zachodniopomorski od ponad 5 lat zajmuje niechlubną - ostatnią pozycję pod względem 
poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni lat 2005-2012 liczba osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy na terenie województwa zachodniopomor-
skiego wzrosła o 2,2 tys. osób. Warto podkreślić, że w analogicznym okresie przy spadku liczby bezro-
botnych ogółem o ponad 33%, liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych wzrosła o 82%.

Koncepcja polityki społecznej, zarówno kraju jak i w regionie, powinna uwzględniać potrzeby osób 
niepełnosprawnych tak, aby miały prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
W związku z powyższym, istotne wydaje się wprowadzanie nowych, systemowych rozwiązań, dzię-
ki którym osoby niepełnosprawne będą miały dostęp nie tylko do szerokiej oferty edukacyjnej, ale 
staną się pełnowartościowymi pracownikami na otwartym rynku pracy. 
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