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W Polsce żyje ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych. W stosunku do
1988 roku ta grupa powiększyła się o około 50%. Jest wśród nich 202,4
tys. dzieci niepełnosprawnych. Stanowią one 2,7% populacji w tej grupie
wieku. Wśród nich 17,3% ma całkowite, a 56,3% - poważne ograniczenie
sprawności. Większość (w roku 1996 – 64,7%) dzieci niepełnosprawnych
mieszka w miastach, a co trzecie dziecko mieszka na wsiach, gdzie ma
utrudniony dostęp do opieki medycznej, pomocy rehabilitacyjnej, czy
usług edukacyjnych.
Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych - 84% - utrzymuje się głównie ze świadczeń
społecznych: rent, emerytur i zasiłków. Jedynie dla 8% tej populacji główne Źródło utrzymania stanowi
praca, zaś kolejne 8% pozostaje na utrzymaniu innych osób, nie posiadając własnych środków na
przeżycie.
Prawie połowa osób niepełnosprawnych legitymuje się co najwyżej wykształceniem podstawowym, a to
dodatkowo powoduje trudności z wejściem na rynek pracy i utrzymaniem zatrudnienia. Ale istnieje
wysoka dynamika poprawy wykształcenia osób niepełnosprawnych, nie ustępująca pod tym względem
grupie osób sprawnych.
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w Polsce bardzo wymagające i
trudne do realizacji zadanie.
Istnieje wiele czynników wpływających niekorzystnie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Po
stronie podażowej są to - poza relatywnie niskimi kwalifikacjami osób niepełnosprawnych - słabe
motywacje i liczne bariery instytucjonalno – infrastrukturalne, a po stronie popytu na pracę: niechęć
pracodawców i w konsekwencji znaczny koszt ich motywowania oraz ogólnie trudny rynek pracy,
charakteryzujący się słabą dynamiką tworzenia miejsc pracy.
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy:
Od szeregu lat spada współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W pierwszym
kwartale 2005 r. wyniósł on 15,7%. Spada także wskaŹnik zatrudnienia - do 12,8% w pierwszym
kwartale 2005 r.
W 2004 r. nastąpił wyraŹny wzrost stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych do 19,6% w 2004 r.
(18,5% w I kw. 2005 r.). Niepokojąca jest przede wszystkim stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w
wieku produkcyjnym - 22,6% w 2004 r. (20,8% w I kw. 2005 r.).
Zdecydowanie przeważającą formą zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest zatrudnienie w zakładach
pracy chronionej. (200 tys. w I półroczu 2004 r., w drugim półroczu spadek do około 190 tys. osób).
Efektem wprowadzenia od stycznia 2004 r. uprawnienia do comiesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest zwiększenie
zainteresowania pracodawców z otwartego rynku pracy (wzrost zgłoszeń z około 2000 – 3000
pracodawców na początku 2004 r. do około 4400 pracodawców w czerwcu 2005 r.).
Kwestiami dotyczącymi Osób Niepełnosprawnych zajmuje się w MPiPS:
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
ul. Gałczyńskiego 4, 00- 362 Warszawa
Telefon do sekretariatu: (0-22) 826 96 73, (0-22) 55 10 202 lub (0-22) 55 10 117
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W każdy drugi poniedziałek miesiąca Pełnomocnik przyjmuje interesantów w siedzibie BON w ramach
Dnia Otwartego. Zapisy na Dzień Otwarty trwają cały miesiąc poprzedzający dany Dzień.
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