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INFORMACJE SYGNALNE

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy  
w województwie opolskim w 2018 r. 

29.03.2019 r.

119,3
Dynamika liczby pracują-
cych osób niepełnospraw-
nych w relacji do 2010 r.

Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w woje-
wództwie opolskim na koniec IV kwartału 2018 r. wynio-
sła 8,3 tys. i w relacji do lat 2017 i 2010 zwiększyła się. 

W 2018 r. odnotowano wzrost 
liczby pracujących osób 
niepełnosprawnych w  woje-
wództwie opolskim w relacji 
do lat 2017 i 2010

Pracujące osoby niepełnosprawne

W województwie opolskim liczba pracujących osób niepełnosprawnych na koniec IV kwartału 
2018 r. wyniosła 8,3 tys. osób. W relacji do 2017 r., jak i 2010 r. ich liczb zwiększyła się  
(o 11,9% i o 19,3%). Wśród ogółu pracujących w województwie odsetek pracujących osób 
niepełnosprawnych na koniec IV kwartału 2018 r.  wyniósł 3,2% i był nieco wyższy niż 
notowany w latach 2017 i 2010.

Na koniec IV kwartału 2018 r. 
co 31 pracujący był osobą 
niepełnosprawną

Wykres 1. Pracujące osoby niepełnosprawne 

 stan na koniec IV kwartału

Na koniec IV kwartału 2018 r. średnio co ósmy pracujący niepełnosprawny w województwie 
opolskim był zatrudniony na stanowisku pracy specjalnie dostosowanym do potrzeb wynika
jących z jego niepełnosprawności, podczas gdy w IV kwartale 2017 r. co siódmy, a w 2010 r. – co 
czwarty.

Podobnie jak w latach 2017 i 2010 zdecydowana większość pracujących osób niepełnosprawnych 
w 2018 r. znalazła zatrudnienie w sektorze prywatnym. Na koniec IV kwartału 2018 r. w oma
wianym sektorze pracowało 75,8% osób niepełnosprawnych. W relacji do analogicznego 
okresu 2017 r. udział ten zwiększył się o 1,5 p. proc, natomiast w stosunku do IV kwartału 
2010 r. zmniejszył o 5,4 p. proc.
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Wykres 2. Struktura pracujących osób niepełnosprawnych według sektorów własności

 stan na koniec IV kwartału

 2010  2017  2018

Spośród wszystkich pracujących osób niepełnosprawnych w województwie w 2018 r. (podobnie 
jak przed rokiem oraz w 2010 r.) najwięcej znalazło zatrudnienie w przemyśle. W omawianych 
latach średnio co 34 niepełnosprawny był zatrudniony w branży przemysłowej. Najmniej 
pracujących osób niepełnosprawnych odnotowano natomiast w jednostkach zaliczanych 
do sekcji informacja i komunikacja oraz pozostała działalność usługowa. Udział pracujących 
osób niepełnosprawnych w wymienionych sekcjach nie przekraczał 1,0%.

Wykres 3. Struktura pracujących osób niepełnosprawnych według sekcji 

 stan na koniec IV kwartału

 2010  2017  2018

Zainteresowanie pracodawców zwiększaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w woje
wództwie w 2018 r. w relacji do 2017 r. zmalało o 37,9%, natomiast w stosunku do 2010 r. wzrosło 
o 21,7%. Na koniec IV kwartału 2018 r. taką chęć wyraziło 0,6 tys. pracodawców podczas 
gdy przed rokiem 1,0 tys., a na koniec IV kwartału 2010 r. – 0,5 tys. Najczęściej możliwość 
zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 r. (podobnie jak w latach 2017 
i 2010) zgłaszały jednostki z sektora prywatnego, głównie prowadzące działalność w zakresie 
handlu, naprawy pojazdów samochodowych oraz przemysłu.
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Bezrobotne osoby niepełnosprawne

W województwie opolskim na koniec grudnia 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 
1,7 tys. osób niepełnosprawnych. W relacji do 2017 r., jak i 2010 r. ich liczba zmniejszyła się 
(o 11,4% i o 30,2%). Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie, odsetek 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych na koniec grudnia 2018 r. wyniósł 7,6% i był wyższy 
niż notowany rok wcześniej oraz w 2010 r. (o 0,1 p. proc. i 2,5 p. proc.).

Liczba osób niepełnospraw-
nych posiadających status 
bezrobotnych w relacji do 
2010 r. zmniejszyła się w wo-
jewództwie opolskim o 21,2%

Tablica 1. Bezrobotne osoby niepełnosprawne według płci 

 stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2017 2018

w liczbach bezwzględnych 2010=100 2017=100

O g ó ł e m 2472 1948 1725 69,8 88,6

Mężczyźni 1300 1091 957 73,6 87,7

Kobiety 1172 857 768 65,5 89,6

Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według płci w 2018 r. względem lat 2017 i 2010 
nie zmieniła się znacząco. W dalszym ciągu w województwie utrzymała się nieznaczna przewaga 
mężczyzn, która w omawianym latach wykazywała tendencję rosnącą.

Wykres 4. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania

 stan w dniu 31 XII

 2010  2017  2018

Wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych według miejsca zamieszkania w 2018 r. 
w porównaniu z 2017 r. i 2010 r. również nie odnotowano istotnych zmian. Nadal w województwie 
średnio co druga bezrobotna osoba niepełnosprawna mieszkała w mieście.

Szansę na zmianę statusu na rynku pracy przez bezrobotne osoby niepełnosprawne warunkują 
również także takie cechy demograficznospołeczne jak: wiek, poziom wykształcenia, staż 
pracy oraz czas pozostawania bez pracy. 

W 2018 r. w stosunku do lat 2017 i 2010 nastąpiła w województwie wyraźna zmiana struktury 
bezrobotnych osób niepełnosprawnych według kryterium wieku. Zdecydowanie zmniejszył 
się odsetek wśród osób młodych, którzy nie przekroczyli 35 lat (z 23,2% w 2010 r. do 16,8% 
w 2018 r.), ale największy spadek zanotowano w grupie wieku 45–54 lata. Udział bezrobotnych 
niepełnosprawnych w tej grupie wieku na koniec 2018 r. był o 7,9 p. proc. niższy niż notowany 
na koniec 2010 r. Najbardziej niekorzystną zmianę zaobserwowano w najstarszej grupie,  
tj. 60 lat i więcej, której udział wzrastał i na koniec 2018 r. był 3krotnie wyższy niż notowany 
na koniec 2010 r.
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Wykres 5. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według wieku

 stan w dniu 31 XII

 2010  2017  2018

Struktura wykształcenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie w 2018 r. 
w odniesieniu do lat 2017 i 2010 nie zmieniła się znacząco i nadal najmniej zagrożone bezrobociem 
były osoby niepełnosprawne legitymujące się wykształceniem wyższym, jednak zaobserwowano 
postępujący wzrost ich udziału. Na koniec 2018 r. odsetek osób niepełnosprawnych z omawianym 
poziomem wykształcenia wyniósł 6,2% podczas gdy na koniec 2010 r. – 3,5%. Pozytywnym 
zjawiskiem był sukcesywny spadek odsetka osób niepełnosprawnych legitymujących się 
najniższymi poziomami wykształcenia tj. gimnazjalnym i podstawowym (w relacji do 2010 r. 
spadek o 4,4 p. proc.).

Wykres 6. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według poziomu wykształcenia

 stan w dniu 31 XII

 2010  2017  2018

Analizując strukturę wykształcenia w przekroju płci można zauważyć, iż w 2018 r. względem 
2017 r. i 2010 r. większe zmiany odnotowano w wykształceniu pracujących niepełnosprawnych 
kobiet. Podobnie jak w przypadku ogółu bezrobotnych osób niepełnosprawnych zanotowano 
zwiększenie odsetka kobiet legitymujących się wykształceniem wyższym z 4,0% w 2010 r. 
do 8,4% w 2018 r., przy jednoczesnym spadku odsetka wśród kobiet o najniższym poziomie 
wykształcenia (w porównaniu z 2010 r. spadek o 8,3 p. proc.).
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Wykres 7. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według stażu pracy

 stan w dniu 31 XII

 2010  2017 2018

Analizując strukturę bezrobotnych osób niepełnosprawnych pod kątem ich doświadczenia 
zawodowego można stwierdzić, że w 2018 r. w odniesieniu do lat 2017 i 2010 najbardziej 
zmniejszył się udział osób z dłuższym stażem, tj. 20–30 lat. Udział tej grupy bezrobotnych 
niepełnosprawnych obniżył się z 24,6% w 2010 r. do 18,2% w 2018 r. Najbardziej natomiast 
zwiększył się w analizowanym okresie udział bezrobotnych niepełnosprawnych z dorobkiem 
zawodowym 1–5 lat. Wśród mężczyzn i kobiet w dalszym ciągu w najgorszej sytuacji na rynku 
pracy, podobnie jak dla ogółem bezrobotnych niepełnosprawnych były osoby o stażu pracy 
(tj. 20–30 lat), choć ich udziały notowały z roku na rok największe spadki. W najmniejszym 
stopniu zjawisko bezrobocia dotyczyło natomiast mężczyzn, którzy nie dysponowali żadnym 
doświadczeniem zawodowym, natomiast kobiet legitymujących się najdłuższym dorobkiem 
zawodowym – powyżej 30 lat.

Wykres 8. Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych według czasu pozostawania 
 bez pracy

 stan w dniu 31 XII

 2010  2017  2018

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy zaobserwowano, że w 2018 r. zarówno 
w  stosunku do 2017 r., jak i 2010 r. relatywnie w najlepszej sytuacji na rynku pracy byli 
bezrobotni niepełnosprawni, którzy pozostawali bez pracy od 1 do 3 oraz od 12 do 24 miesięcy. 
Ich udziały zmniejszyły się najbardziej. Znacząco pogorszyła się natomiast w analizowanych 
latach sytuacja osób niepełnosprawnych, które pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy. 
Ich udział  w 2018 r. w odniesieniu do 2010 r. zwiększył się prawie 2krotnie. Wśród mężczyzn 
i kobiet tendencje były podobne.
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W okresie styczeń–grudzień 2018 r. do urzędów pracy w województwie opolskim zgłoszono 
łącznie 1,1 tys. ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych (tj. 2,0% wszystkich ofert 
zgłoszonych dla bezrobotnych). W relacji do 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o 15,8%,  
a w odniesieniu do 2010 r. wzrosła o 26,1%. 

Wśród wszystkich ofert pracy dedykowanych osobom niepełnosprawnym w 2018 r. (podobnie 
jak w latach 2017 i 2010), większość ofert pochodziła z jednostek sektora prywatnego, 
a średnio co piąta oferta pracy dotyczyła pracy sezonowej (w 2017 r. co trzecia, a w 2010 r. 
co czwarta). Rozpatrując miesiące, w których pracodawcy zgłaszali oferty pracy, najwięcej 
w 2018 r., jak i w 2017 r.  zanotowano w miesiącu marcu, natomiast w 2010 r. w październiku.

Wykres 9. Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

W końcu grudnia 2018 r. na 1 ofertę pracy przypadało 16 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, 
podczas gdy rok wcześniej – 27. Względem 2010 r. omawiany wskaźnik był 4krotnie niższy.
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