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Streszczenie

Na rynku pracy do grup nara onych na wykluczenie spo eczne nale  kobiety 

niepe nosprawne. Celem artyku u jest charakterystyka oraz próba oceny stanu bez-

robocia kobiet niepe nosprawnych w Jeleniej Górze. Wyniki diagnozy wskazuj  na 

podobie stwo zjawisk w skali badanej miejscowo ci, regionu dolno l skiego i kraju. 

S owa kluczowe: niepe nosprawno  kobiet, rynek pracy, bezrobocie 

Wprowadzenie

Zjawisko bezrobocia od dawna jest z o onym problemem spo ecznym, 

ekonomicznym i politycznym. Wyst puje w wielu formach, a jego skutki doty-

kaj  ca e spo ecze stwo. Problem ten jest jeszcze bardziej z o ony, je li chodzi 

o osoby niepe nosprawne, dla których praca ma istotny wp yw na ca y proces 

rehabilitacji oraz integracji ze spo ecze stwem. 

Trudna sytuacja na rynku pracy osób niepe nosprawnych nie jest zjawi-

skiem nowym. Z analizy danych statystycznych od 1999 roku wynika, e stale 

wzrasta liczba zarejestrowanych osób niepe nosprawnych. Powodów tego stanu 

rzeczy jest wiele, a w ród nich mo na wymieni  spadek liczby zak adów pracy 

                                                          
  Adres e-mail: ewa.gadzialska@gmail.com. 
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chronionej, zapewnienie osobom zarejestrowanym jako bezrobotne dost pu do 

wiadcze  opieki zdrowotnej oraz uzale nienie przyznawania wiadcze  pomo-

cy spo ecznej od posiadania rejestracji w powiatowym urz dzie pracy. 

W populacji osób z ograniczeniami sprawno ci kobiety stanowi  grup

szczególnego ryzyka, zagro on  wykluczeniem spo ecznym, przede wszystkim 

ze wzgl du na kumulacj  czynników dyskryminuj cych1. Jednym z nich jest 

p e . Ma on charakter niespecyficzny, co oznacza, i  kobiety z ograniczeniami 

sprawno ci s  nara one na ten sam rodzaj dyskryminacji, co kobiety w pe ni 

sprawne. W rzeczywisto ci bowiem nie s  one postrzegane spo ecznie w kate-

gorii przynale no ci do p ci, odbiera si  im prawo do realizowania si  w kobie-

cych rolach, zezwalaj c jedynie na funkcjonowanie w obr bie to samo ci osoby 

niepe nosprawnej, z czym zwi zane s  najcz ciej kolejne dzia ania zmierzaj ce

do ograniczania ich praw i blokowania zaspokajania potrzeb. Innym czynni-

kiem jest sama niepe nosprawno .

Podj cie tej problematyki mo e stanowi  inspiracj  dla otoczenia niepe -

nosprawnych kobiet do podj cia dzia a  wspieraj cych. Upowszechnienie wie-

dzy na ten temat pozwala wp yn  na ograniczenie wyst puj cych wobec nich 

stereotypów i uprzedze  spo ecznych oraz umo liwienie im pe niejszego 

uczestnictwa w yciu spo ecznym. 

Spo ród grup nara onych na wykluczenie spo eczne kobiety niepe no-

sprawne zas uguj  na uwag  i analiz  nie tylko w zwi zku z zaleceniami Komi-

sji Europejskiej, ale tak e z powodu luki wyst puj cej w tym obszarze bada .

Celem artyku u jest charakterystyka oraz próba oceny zjawiska bezrobocia 

kobiet z niepe nosprawno ci  w Jeleniej Górze wed ug stanu na koniec 2012 

roku. Jako t o porównawcze przedmiotu bada  przyj to dane dla powiatu jele-

niogórskiego, regionu dolno l skiego oraz kraju. Artyku  sk ada si  ze wst pu,

cz ci merytorycznej i podsumowania. ród em danych,  obok literatury przed-

miotu, by y materia y uzyskane z Powiatowego Urz du Pracy w Jeleniej Górze, 

G ównego Urz du Statystycznego, Banku Danych Lokalnych oraz internetu. 

                                                          
1  B. Oleksy-Sanocka, Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcz t w grupie 

osób z ograniczeniami sprawno ci, w: Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami 
sprawno ci, red. A. Brzezi ska, J. Pluta, P. Rygielski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, War-
szawa 2010, s. 81. 
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1. Specyfika bezrobocia kobiet niepe nosprawnych

Problemy, jakie napotykaj  kobiety niepe nosprawne w yciu spo ecznym 

i zawodowym, s  liczne, ale te  zró nicowane. Nale y zwróci  uwag , e nie-

pe nosprawno  jest problemem wieloaspektowym. Przek ada si  na wiele ob-

szarów ycia codziennego i zawodowego. 

Kobiety niepe nosprawne w Polsce s  praktycznie niewidoczne w yciu 

spo ecznym i politycznym. Wizerunek medialny kobiety niepe nosprawnej jest 

obrazem kobiety niesamodzielnej, samotnej, cz sto zale nej od osób trzecich. 

Oprócz stereotypów rozpowszechnionych w ród polskiego spo ecze stwa  

i wizerunku medialnego czynnikami dyskryminuj cymi kobiety niepe nospraw-

ne w yciu spo ecznym s  bariery komunikacyjne, architektoniczne2. Skumulo-

wanie czynników dyskryminuj cych szczególnie wida  w dwóch obszarach: 

zatrudnienia i zdrowia. 

Dla poprawy sytuacji kobiet i dziewcz t z niepe nosprawno ci  wa ny jest 

art. 6 Konwencji o Prawach Osób Niepe nosprawnych, który podkre la szcze-

gólnie trudn  sytuacj  podwójnej dyskryminacji kobiet. A oto jego tre :

1. Pa stwa Strony uznaj , e niepe nosprawne kobiety i dziewcz ta s  na-

ra one na wieloaspektow  dyskryminacj  i, w zwi zku z tym, podejm rodki

w celu zapewnienia pe nego i równego korzystania przez nie ze wszystkich 

praw cz owieka i podstawowych wolno ci.

2. Pa stwa Strony podejm  wszelkie odpowiednie rodki, aby zapewni

pe en rozwój, awans i wzmocnienie pozycji kobiet w celu zagwarantowania im 

mo liwo ci wykonywania i korzystania z praw cz owieka i podstawowych wol-

no ci ustanowionych w niniejszej konwencji3.

Jak ju  wspomniano, jednym z najwa niejszych obszarów dyskryminacji 

kobiet niepe nosprawnych jest rynek pracy. Z informacji statystycznych wyni-

ka, e w Polsce  wi kszo  niepe nosprawnych kobiet pozostaje nieaktywnych 

zawodowo. Wspó czynnik aktywno ci zawodowej osób niepe nosprawnych  

w wieku produkcyjnym wynosi  27,5% w 2010 roku. Jest to jeden z najni szych 

wska ników w Europie. Dla porównania – wspó czynnik aktywno ci zawodo-

wej osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosi  76,2%4.
                                                          

2  A. Góral, Kobiety niepe nosprawne w Polsce 2011, Raport Komitetu ds. Zniesienia 
Dyskryminacji Kobiet, Warszawa 2012, s. 12. 

3  Art. 6 Konwencji ONZ o prawach osób niepe nosprawnych, Warszawa 2012. 
4  www.niepelnosprawni.gov.pl (10.08.2014).  
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Warto zaznaczy , e wp yw na aktywno  osób niepe nosprawnych ma ich 

wykszta cenie. Dane na ten temat wskazuj , e osoby niepe nosprawne s

znacznie gorzej wykszta cone ni  osoby sprawne. W ród osób niepe nospraw-

nych rednie wykszta cenie mia o 34,1% ogó u, wy sze wykszta cenie – 8,6%, 

wykszta cenie zasadnicze zawodowe – 39,4%. Odpowiednie wska niki dla ogó-

u zatrudnionych wynosi y: 61,2%, 22,4% oraz 27,4%5.

Niska aktywno  zawodowa osób niepe nosprawnych w wieku 15 lat  

i wi cej (statystyki pokazuj  dane dotycz ce osób w wieku, w którym rozpo-

czynaj  aktywno  zawodow  lub praktyki zawodowe w szko ach przygotowu-

j cych do zawodu) znajduje odzwierciedlenie w strukturze tej populacji wed ug 

róde  utrzymania. Podobnie jak w latach poprzednich, g ównymi ród ami 

utrzymania w 2011 roku by y najcz ciej: renta z tytu u niezdolno ci do pracy – 

46,8%, podczas gdy rok wcze niej – 41,6%, i emerytura – 23,4%, a w 2009 

roku – 34,8%6.

Z do wiadcze  m.in. Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo (FPMiNR) wynika, e kobietom du o trudniej ni

m czyznom znale  prac , mimo przewa nie wy szej aktywno ci poszukiwa ,

cz sto poni ej posiadanych kwalifikacji. W bazie FPMiNR kobiety niepe no-

sprawne stanowi  49,9% (2198 zg osze  w latach 2008–2011), ale prac  znaj-

duje tylko 46% z nich. Zarazem, jak wiadomo, zarobki proponowane kobietom 

s  ni sze ni  m czyzn. rednio p aca kobiet jest ni sza od p acy m czyzn  

o 17%7.

Jednym z istotnych problemów osób niepe nosprawnych, w tym kobiet, 

jest dost p do wiadcze  zdrowotnych. Warto zaakcentowa  brak informacji 

statystycznych dotycz cych opieki medycznej, dlatego w tym fragmencie opra-

cowania oparto si  na danych FPMiINR. Pochodz  one z konsultacji dorad-

czych z lat 2008–2011 i dotycz  populacji oko o dwóch tysi cy kobiet z orze-

czeniami o niepe nosprawno ci z ca ej Polski. 

Na tej podstawie mo na stwierdzi , e w Polsce opieka medyczna w istot-

nym stopniu nie dostrzega specyficznych potrzeb kobiet z niepe nosprawno ci .

Do problemów nale y m.in. eliminacja barier architektonicznych. Trudno ci

                                                          
5  Dane G ównego Urz du Statystycznego dost pne s  na stronie internetowej: www. 

stat.gov.pl (10.08.2014). 
6  Tam e.
7  J. Tomaszewska, Dyskryminacja ze wzgl du na p e  i jej przeciwdzia anie, Warszawa 

2004, s. 12. 
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zaczynaj  si  ju  przy wej ciu do poradni, przychodni i szpitali – wiele z nich 

ma schody prowadz ce do wej cia, na pi tra brak jest wind. Przeszkod  s  rów-

nie  progi, liskie pod ogi oraz brak oznacze  dla osób niewidomych i osób 

niedowidz cych. Jednak najwi kszym utrudnieniem wydaje si  zupe ny niemal 

brak wiedzy o potrzebach kobiet niepe nosprawnych, zw aszcza w ród persone-

lu medycznego, który nie jest przygotowany do przyjmowania osób z niepe no-

sprawno ci , nie ma te  podstawowych informacji o sposobach post powania

i wsparcia niepe nosprawnych pacjentów. Problem ten w pewnym stopniu doty-

czy równie  lekarzy. Przyk adowo lekarze badaj cy kobiety je d ce na wóz-

kach z za o enia uznaj , e nie prowadz  one ycia seksualnego. Stereotypy 

dotycz ce kobiet niepe nosprawnych s  szczególne dotkliwe w obszarze opieki 

medycznej i profilaktyki. Podmiotowe i stereotypowe traktowanie kobiet nie-

pe nosprawnych zniech ca je do bada  profilaktycznych. Konsekwencj  nie-

kompetentnego personelu medycznego oraz braku przystosowania obiektów 

medycznych jest fakt, e kobiety z orzeczeniami o niepe nosprawno ci zg asza-

j  si  cz sto do lekarzy dopiero w zaawansowanej fazie choroby8.

Nale y zaakcentowa , e najtrudniejsz  sytuacj  maj  kobiety z niepe no-

sprawno ci  mieszkaj ce w ma ych miejscowo ciach i na terenach wiejskich, 

gdzie dost p do opieki medycznej jest cz sto bardzo ograniczony9.

2. Charakterystyka bezrobocia kobiet z niepe nosprawno ci  w Jeleniej Górze 

Jelenia Góra posiada status miasta na prawach powiatu, stanowi c tzw. 

powiat grodzki10. Jest siedzib  w adz miejskich i w adz powiatowych. To tak e

wa ne centrum produkcyjne i us ugowe regionu dolno l skiego. W sk ad po-

wiatu ziemskiego wchodzi pi  gmin wiejskich: Janowice Wielkie, Je ów Su-

decki, Mys akowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, oraz cztery gminy miejskie: 

Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Por ba.

Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego roku 2011, liczba 

osób  niepe nosprawnych powy ej 15 roku ycia w powiecie jeleniogórskim 

kszta tuje si  na poziomie 10 049 osób, co stanowi oko o 16% ogó u mieszka -
                                                          

8  A. Góral, Kobiety niepe nosprawne…, s. 13. 
9  K. W odarczyk, Niepe nosprawni mieszka cy wsi. Sytuacja spo eczna i zawodowa, Fun-

dacja Aktywizacja, Warszawa 2010, s. 3. 
10  Urz d Miasta Jelenia Góra, Informacje ogólne, www.um.jeleniagora.pl (12.08.2014). 
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ców powiatu. Dominuj cy udzia  w tej liczbie posiada Jelenia Góra, koncentru-

j ca oko o 43% osób niepe nosprawnych ca ego powiatu oraz 2,3% wojewódz-

twa dolno l skiego. Odpowiednie wska niki udzia u niepe nosprawnych  

w cznej liczbie ludno ci kszta tuj  si  nast puj co: Jelenia Góra – 8,2%, po-

wiat jeleniogórski – 10,5%, województwo dolno l skie – 9,9%, przy redniej 

dla kraju wynosz cej 7,9%11. Nale y podkre li , e wed ug stanu na koniec 

2012 roku ponad po ow  liczby niepe nosprawnych w wieku produkcyjnym 

Jeleniej Góry stanowi y kobiety – 64,4%. 

Jak ju  wspomniano, szczególnie istotnym problemem dla osób niepe no-

sprawnych, zw aszcza kobiet, jest bezrobocie. Warto zauwa y , e w tym kon-

tek cie ogólne rozmiary bezrobocia w mie cie Jelenia Góra, na tle danych po-

równawczych, kszta tuj  si  wzgl dnie pozytywnie. Dodatkowo mo na stwier-

dzi  relatywnie ni szy udzia  procentowy kobiet bezrobotnych na tle rednich 

wska ników dla regionu i kraju. (por. tabela 1). 

Tabela 1. Rozmiary bezrobocia wed ug stanu na dzie  31.12.2012 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba

bezrobotnych 

Stopa
bezrobocia

(w %) 

Udzia  kobiet
w liczbie  

bezrobotnych 
(w %) 

1 Powiat Jelenia Góra 7799 21,1 47,2 
2 Miasto Jelenia Góra 3673 10,3 46,4 
3 Województwo dolno l skie 15 7369 13,5 51,0 
4 Polska 2 136 815 13,4 51,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Tematycznym uszczegó owieniem przedstawionych danych s  informacje 

dotycz ce bezrobocia osób niepe nosprawnych w badanym mie cie, ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem kobiet z niepe nosprawno ci . Zaprezentowano je  

w tabeli 2. 

                                                          
11 Baza demografia. Tablice predefiniowane – wyniki bada  bie cych, www.demografia. 

stat.gov.pl (12.08.2014); Powiatowy Urz d Pracy, Sprawozdanie z dzia alno ci PUP za rok 2012,
Jelenia Góra 2013, s. 77. G ówny Urz d Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i 
Mieszka  2011, Warszawa 2012, s. 63–64.  



EWA GADZIALSKA
DIAGNOZA STANU BEZROBOCIA KOBIET NIEPE NOSPRAWNYCH… 237

Tabela 2. Rozmiary bezrobocia osób niepe nosprawnych  

wed ug stanu na dzie  31.12.2012 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba

bezrobotnych 

Wska nik udzia u
bezrobotnych  

niepe nospraw-
nych w bezrobociu 

ogó em (w %) 

Udzia  kobiet
w liczbie  

bezrobotnych 
niepe nospraw-

nych (w %) 
1 Powiat Jelenia Góra 638 8,2 41,0 
2 Miasto Jelenia Góra 357 9,7 40,3 
3 Województwo  

dolno l skie 11 066 7,0 45,9 
4 Polska 11 1521 5,2 48,7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Jak wynika z danych tabeli, na podstawie porówna  przestrzennych mo na

stwierdzi , e wska nik udzia u bezrobotnych niepe nosprawnych w bezrobociu 

ogó em w Jeleniej Górze przedstawia si  niekorzystnie. Jest to znamienne wo-

bec ogólnie pozytywnej sytuacji bezrobocia w mie cie wzgl dem porównaw-

czych jednostek przestrzennych. Tym bardziej w uj ciu statystycznym nale y

zaakcentowa  relatywnie korzystn  sytuacj  bezrobocia kobiet z niepe no-

sprawno ci  w Jeleniej Górze, zw aszcza wzgl dem odpowiednich wska ników 

dla kraju i regionu dolno l skiego.

Zaprezentowany opis rozmiarów bezrobocia kobiet niepe nosprawnych  

w Jeleniej Górze uzupe niaj  informacje o charakterze strukturalnym, uzyskane 

w Powiatowym Urz dzie Pracy. 

Wed ug kryterium wieku najliczniejsz  grup  bezrobotnych niepe no-

sprawnych w powiecie i mie cie Jelenia Góra stanowi y osoby w przedziale 

wiekowym powy ej 45 lat, tj. 76,1%. W tej grupie 415 osób by o powy ej

50. roku ycia, tj. 65,0% ogó u bezrobotnych niepe nosprawnych (por. tabe- 

la 3). Wska nik ten by  jeszcze wy szy w przypadku kobiet, gdy  wyniós

67,0%. Podobny kszta t przyjmuj rednie wska niki województwa dolno l -

skiego i Polski.  

Tak e dane dotycz ce poziomu wykszta cenia osób bezrobotnych z nie-

pe nosprawno ci  nie odbiegaj  od ogólnych tendencji na regionalnym i krajo-

wym rynku pracy. Zarejestrowane w jeleniogórskim Urz dzie Pracy osoby nie-

pe nosprawne charakteryzowa y si  niskim poziomem wykszta cenia. Wi k-

szo  z nich mia a wykszta cenie gimnazjalne i ni sze – dwie cie dziewi  osób 

(34,0%), oraz wykszta cenie zasadnicze zawodowe – dwie cie trzydzie ci trzy 
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osoby (38,0% ogó u zarejestrowanych niepe nosprawnych). Wy sze wykszta -

cenie mia o dwadzie cia siedem osób, tj. 4,4% ogó u. (por. tabela 4). 

Tabela 3. Struktura zarejestrowanych osób niepe nosprawnych wed ug wieku 

Stan na 31.12.2012 
Wiek powiat

jeleniogórski
Jelenia Góra w tym kobiety udzia  w % 

18–24 lata 18 25 10 4,0 
25–34 lata 46 48 25 10,0 
35–44 lata 83 82 48 19,1 
45–54 lata 169 86 82 32,7 
Powy ej 55 lat 298 251 86 34,2 
Razem 614 343 251 100,0 

ród o: PUP Jelenia Góra… 

Tabela 4. Struktura zarejestrowanych osób niepe nosprawnych wed ug wykszta cenia

Stan na 31.12.2012 
Wykszta cenie powiat

jeleniogórski
Jelenia Góra w tym kobiety udzia  w % 

Wy sze 27 51 14 5,6 
Policealne i rednie 
zawodowe 100 29 51 20,3 

rednie ogólne 45 76 29 11,6 
Zasadnicze zawodowe 233 81 76 30,3 
Gimnazjalne i ni sze 209 251 81 32,2 
Razem 614 343 251 100,0 

ród o: jak pod tabel  3. 

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, e bezrobotne kobiety z niepe no-

sprawno ci  na ogó  cechowa  nieco lepszy poziom wykszta cenia, zw aszcza 

wy szego i redniego, ni  m czyzn. 

Swoistym barometrem sytuacji bezrobotnych jest czas pozostawania bez 

pracy. Dane w tym zakresie zaprezentowano w tabeli 5.  
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Tabela 5. Struktura zarejestrowanych osób niepe nosprawnych  

wed ug czasu pozostawania bez pracy 

Stan na 31.12.2012 
Okres powiat

jeleniogórski
Jelenia Góra w tym kobiety udzia  w % 

Do 1 miesi ca 44 32 17 6,8 
1–3 miesi ce 93 45 32 12,7 
3–6 miesi cy 87 45 45 17,9 
6–12 miesi cy 110 47 45 17,9 
12–24 miesi cy 112 65 47 18,7 
Powy ej 24 miesi cy 168 251 65 26,0 
Razem 614 343 251 100,0 

ród o: jak pod tabel  3. 

Jako istotn  przes ank  oceny sytuacji na jeleniogórskim rynku pracy bez-

robotnych kobiet z niepe nosprawno ci  nale y uzna  okres oczekiwania na 

prac  przekraczaj cy rok. W przedziale takim znajduje si  oko o 45,0% badanej 

populacji, natomiast w czasie przekraczaj cym dwadzie cia cztery miesi ce – 

26,0% kobiet oczekuj cych na zatrudnienie. 

Tabela 6. Liczba wydanych orzecze  wed ug przyczyn niepe nosprawno ci.

Statystyka za rok 2012 

Osoby powy ej  
16 roku ycia 

Osoby przed  
16 rokiem ycia 

Przyczyny niepe nosprawno ci
ogó em 

w tym 
kobiety 

ogó em 
w tym 
kobiety 

Upo ledzenia umys owe 63 40 4 2 
Choroby psychiczne 270 121 21 4 
Zaburzenia g osu, mowy i choroby s uchu 125 51 14 8 
Choroby narz du wzroku 282 172 14 7 
Upo ledzenia narz du ruchu 1023 547 14 8 
Epilepsja 20 11 9 6 
Choroby uk adów oddechowego i kr enia 525 187 7 5 
Choroby uk adu pokarmowego 144 66 4 3 
Choroby uk adu moczowo-p ciowego 201 151 7 3 
Choroby neurologiczne 375 159 50 23 
Inne 140 64 18 10 
Ca o ciowe zaburzenia rozwojowe 4 1 34 7 
Razem 3195 1570 196 86 

ród o: Informacja Powiatowego Zespo u do Spraw Orzekania o Niepe nosprawno ci
w Jeleniej Górze – dane dost pne w urz dzie.
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Dla uzupe nienia obrazu bezrobocia osób niepe nosprawnych w Jeleniej 

Górze warto przypomnie , e osoby niepe nosprawne pozostaj ce w ewidencji 

PUP w Jeleniej Górze to w przewa aj cej mierze osoby z orzeczonym lekkim 

stopniem niepe nosprawno ci, stanowi ce 78,0% ogó u. Zaledwie 2,5% to oso-

by ze znacznym stopniem niepe nosprawno ci i 19,5% – z umiarkowanym 

stopniem niepe nosprawno ci (por. tabela 6). 

Ze struktury wydanych orzecze  wynika, e dominuj c  przyczyn  nie-

pe nosprawno ci, w tym kobiet, stanowi y choroby narz du ruchu. To one, jak  

i inne przes anki niepe nosprawno ci, wyznaczaj  mo liwo ci zatrudnienia 

okre lone popytem na rynku pracy. Nale y do nich zw aszcza infrastruktura 

organizacyjno-prawna, agodz ca bariery zatrudnienia niepe nosprawnych. 

Podsumowanie 

Osoby niepe nosprawne pozostaj ce bez zatrudnienia znajduj  si  na ryn-

ku pracy w szczególnie trudnej sytuacji. Ograniczenia wynikaj ce z naruszonej 

sprawno ci organizmu niejednokrotnie uniemo liwiaj  wykonywanie pracy 

zgodnej z kwalifikacjami, posiadanym do wiadczeniem lub preferencjami. Do-

datkowym elementem utrudniaj cym uzyskanie pracy jest tak e p e , w przy-

padku kobiet stanowi ca równie  przyczyn  wykluczenia spo ecznego. Kobiety 

niepe nosprawne zagro one s  nim szczególnie za wzgl du na koncentracj

czynników negatywnych. 

W Jeleniej Górze wszystkie wspomniane okoliczno ci wyst puj  z ró nym 

nat eniem. Przeprowadzona diagnoza w zakresie stanu bezrobocia kobiet nie-

pe nosprawnych pozwala na pewne spostrze enia. Na ogó  sytuacja tych kobiet 

na jeleniogórskim rynku pracy jest podobna do sytuacji w regionie i kraju. Do 

wartych odnotowania ró nic nale y zaliczy  relatywnie ni szy poziom bezrobo-

cia niepe nosprawnych kobiet z Jeleniej Góry wobec odpowiednich wska ni-

ków dla województwa dolno l skiego i kraju. Jednak ten pozytywny fakt ma 

charakter wy cznie statystyczny i determinuje dalsze niezb dne dzia ania  

w zakresie aktywizacji zatrudnienia kobiet niepe nosprawnych w badanym mie-

cie.
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THE DIAGNOSIS OF THE CONDITION OF THE UNEMPLOYMENT  
OF WOMEN WITH DISABILITIES  

(CASE STUDY OF JELENIA GÓRA CITY) 

Abstract 

Women with disabilities belong to groups exposed to the social exclusion on the 

labor market. The aim of the article is the characteristics and an attempt to assess and 

the condition of the unemployment of women with disabilities in Jelenia Góra. Findings 
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indicate a similarity of the phenomena in the scale of the studied village, the Lower 

Silesia region and the country (Poland). 

Keywords: disability, women, labor market, unemployment
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