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Streszczenie
Na rynku pracy do grup naraĪonych na wykluczenie spoáeczne naleĪą kobiety
niepeánosprawne. Celem artykuáu jest charakterystyka oraz próba oceny stanu bezrobocia kobiet niepeánosprawnych w Jeleniej Górze. Wyniki diagnozy wskazują na
podobieĔstwo zjawisk w skali badanej miejscowoĞci, regionu dolnoĞląskiego i kraju.
Sáowa kluczowe: niepeánosprawnoĞü kobiet, rynek pracy, bezrobocie

Wprowadzenie
Zjawisko bezrobocia od dawna jest záoĪonym problemem spoáecznym,
ekonomicznym i politycznym. WystĊpuje w wielu formach, a jego skutki dotykają caáe spoáeczeĔstwo. Problem ten jest jeszcze bardziej záoĪony, jeĞli chodzi
o osoby niepeánosprawne, dla których praca ma istotny wpáyw na caáy proces
rehabilitacji oraz integracji ze spoáeczeĔstwem.
Trudna sytuacja na rynku pracy osób niepeánosprawnych nie jest zjawiskiem nowym. Z analizy danych statystycznych od 1999 roku wynika, Īe stale
wzrasta liczba zarejestrowanych osób niepeánosprawnych. Powodów tego stanu
rzeczy jest wiele, a wĞród nich moĪna wymieniü spadek liczby zakáadów pracy
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chronionej, zapewnienie osobom zarejestrowanym jako bezrobotne dostĊpu do
ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej oraz uzaleĪnienie przyznawania ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej od posiadania rejestracji w powiatowym urzĊdzie pracy.
W populacji osób z ograniczeniami sprawnoĞci kobiety stanowią grupĊ
szczególnego ryzyka, zagroĪoną wykluczeniem spoáecznym, przede wszystkim
ze wzglĊdu na kumulacjĊ czynników dyskryminujących1. Jednym z nich jest
páeü. Ma on charakter niespecyficzny, co oznacza, iĪ kobiety z ograniczeniami
sprawnoĞci są naraĪone na ten sam rodzaj dyskryminacji, co kobiety w peáni
sprawne. W rzeczywistoĞci bowiem nie są one postrzegane spoáecznie w kategorii przynaleĪnoĞci do páci, odbiera siĊ im prawo do realizowania siĊ w kobiecych rolach, zezwalając jedynie na funkcjonowanie w obrĊbie toĪsamoĞci osoby
niepeánosprawnej, z czym związane są najczĊĞciej kolejne dziaáania zmierzające
do ograniczania ich praw i blokowania zaspokajania potrzeb. Innym czynnikiem jest sama niepeánosprawnoĞü.
PodjĊcie tej problematyki moĪe stanowiü inspiracjĊ dla otoczenia niepeánosprawnych kobiet do podjĊcia dziaáaĔ wspierających. Upowszechnienie wiedzy na ten temat pozwala wpáynąü na ograniczenie wystĊpujących wobec nich
stereotypów i uprzedzeĔ spoáecznych oraz umoĪliwienie im peániejszego
uczestnictwa w Īyciu spoáecznym.
SpoĞród grup naraĪonych na wykluczenie spoáeczne kobiety niepeánosprawne zasáugują na uwagĊ i analizĊ nie tylko w związku z zaleceniami Komisji Europejskiej, ale takĪe z powodu luki wystĊpującej w tym obszarze badaĔ.
Celem artykuáu jest charakterystyka oraz próba oceny zjawiska bezrobocia
kobiet z niepeánosprawnoĞcią w Jeleniej Górze wedáug stanu na koniec 2012
roku. Jako táo porównawcze przedmiotu badaĔ przyjĊto dane dla powiatu jeleniogórskiego, regionu dolnoĞląskiego oraz kraju. Artykuá skáada siĊ ze wstĊpu,
czĊĞci merytorycznej i podsumowania. ħródáem danych, obok literatury przedmiotu, byáy materiaáy uzyskane z Powiatowego UrzĊdu Pracy w Jeleniej Górze,
Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych oraz internetu.

1
B. Oleksy-Sanocka, Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie
osób z ograniczeniami sprawnoĞci, w: Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami
sprawnoĞci, red. A. BrzeziĔska, J. Pluta, P. Rygielski, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010, s. 81.
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1. Specyfika bezrobocia kobiet niepeânosprawnych
Problemy, jakie napotykają kobiety niepeánosprawne w Īyciu spoáecznym
i zawodowym, są liczne, ale teĪ zróĪnicowane. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe niepeánosprawnoĞü jest problemem wieloaspektowym. Przekáada siĊ na wiele obszarów Īycia codziennego i zawodowego.
Kobiety niepeánosprawne w Polsce są praktycznie niewidoczne w Īyciu
spoáecznym i politycznym. Wizerunek medialny kobiety niepeánosprawnej jest
obrazem kobiety niesamodzielnej, samotnej, czĊsto zaleĪnej od osób trzecich.
Oprócz stereotypów rozpowszechnionych wĞród polskiego spoáeczeĔstwa
i wizerunku medialnego czynnikami dyskryminującymi kobiety niepeánosprawne w Īyciu spoáecznym są bariery komunikacyjne, architektoniczne2. Skumulowanie czynników dyskryminujących szczególnie widaü w dwóch obszarach:
zatrudnienia i zdrowia.
Dla poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt z niepeánosprawnoĞcią waĪny jest
art. 6 Konwencji o Prawach Osób Niepeánosprawnych, który podkreĞla szczególnie trudną sytuacjĊ podwójnej dyskryminacji kobiet. A oto jego treĞü:
1. PaĔstwa Strony uznają, Īe niepeánosprawne kobiety i dziewczĊta są naraĪone na wieloaspektową dyskryminacjĊ i, w związku z tym, podejmą Ğrodki
w celu zapewnienia peánego i równego korzystania przez nie ze wszystkich
praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci.
2. PaĔstwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie Ğrodki, aby zapewniü
peáen rozwój, awans i wzmocnienie pozycji kobiet w celu zagwarantowania im
moĪliwoĞci wykonywania i korzystania z praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci ustanowionych w niniejszej konwencji3.
Jak juĪ wspomniano, jednym z najwaĪniejszych obszarów dyskryminacji
kobiet niepeánosprawnych jest rynek pracy. Z informacji statystycznych wynika, Īe w Polsce wiĊkszoĞü niepeánosprawnych kobiet pozostaje nieaktywnych
zawodowo. Wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej osób niepeánosprawnych
w wieku produkcyjnym wynosiá 27,5% w 2010 roku. Jest to jeden z najniĪszych
wskaĨników w Europie. Dla porównania – wspóáczynnik aktywnoĞci zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosiá 76,2%4.
2
A. Góral, Kobiety niepeánosprawne w Polsce 2011, Raport Komitetu ds. Zniesienia
Dyskryminacji Kobiet, Warszawa 2012, s. 12.
3

Art. 6 Konwencji ONZ o prawach osób niepeánosprawnych, Warszawa 2012.

4

www.niepelnosprawni.gov.pl (10.08.2014).
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Warto zaznaczyü, Īe wpáyw na aktywnoĞü osób niepeánosprawnych ma ich
wyksztaácenie. Dane na ten temat wskazują, Īe osoby niepeánosprawne są
znacznie gorzej wyksztaácone niĪ osoby sprawne. WĞród osób niepeánosprawnych Ğrednie wyksztaácenie miaáo 34,1% ogóáu, wyĪsze wyksztaácenie – 8,6%,
wyksztaácenie zasadnicze zawodowe – 39,4%. Odpowiednie wskaĨniki dla ogóáu zatrudnionych wynosiáy: 61,2%, 22,4% oraz 27,4%5.
Niska aktywnoĞü zawodowa osób niepeánosprawnych w wieku 15 lat
i wiĊcej (statystyki pokazują dane dotyczące osób w wieku, w którym rozpoczynają aktywnoĞü zawodową lub praktyki zawodowe w szkoáach przygotowujących do zawodu) znajduje odzwierciedlenie w strukturze tej populacji wedáug
Ĩródeá utrzymania. Podobnie jak w latach poprzednich, gáównymi Ĩródáami
utrzymania w 2011 roku byáy najczĊĞciej: renta z tytuáu niezdolnoĞci do pracy –
46,8%, podczas gdy rok wczeĞniej – 41,6%, i emerytura – 23,4%, a w 2009
roku – 34,8%6.
Z doĞwiadczeĔ m.in. Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo (FPMiNR) wynika, Īe kobietom duĪo trudniej niĪ
mĊĪczyznom znaleĨü pracĊ, mimo przewaĪnie wyĪszej aktywnoĞci poszukiwaĔ,
czĊsto poniĪej posiadanych kwalifikacji. W bazie FPMiNR kobiety niepeánosprawne stanowią 49,9% (2198 zgáoszeĔ w latach 2008–2011), ale pracĊ znajduje tylko 46% z nich. Zarazem, jak wiadomo, zarobki proponowane kobietom
są niĪsze niĪ mĊĪczyzn. ĝrednio páaca kobiet jest niĪsza od páacy mĊĪczyzn
o 17%7.
Jednym z istotnych problemów osób niepeánosprawnych, w tym kobiet,
jest dostĊp do ĞwiadczeĔ zdrowotnych. Warto zaakcentowaü brak informacji
statystycznych dotyczących opieki medycznej, dlatego w tym fragmencie opracowania oparto siĊ na danych FPMiINR. Pochodzą one z konsultacji doradczych z lat 2008–2011 i dotyczą populacji okoáo dwóch tysiĊcy kobiet z orzeczeniami o niepeánosprawnoĞci z caáej Polski.
Na tej podstawie moĪna stwierdziü, Īe w Polsce opieka medyczna w istotnym stopniu nie dostrzega specyficznych potrzeb kobiet z niepeánosprawnoĞcią.
Do problemów naleĪy m.in. eliminacja barier architektonicznych. TrudnoĞci
5

Dane Gáównego UrzĊdu Statystycznego dostĊpne są na stronie internetowej: www.
stat.gov.pl (10.08.2014).
6
7

TamĪe.

J. Tomaszewska, Dyskryminacja ze wzglĊdu na páeü i jej przeciwdziaáanie, Warszawa
2004, s. 12.
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zaczynają siĊ juĪ przy wejĞciu do poradni, przychodni i szpitali – wiele z nich
ma schody prowadzące do wejĞcia, na piĊtra brak jest wind. Przeszkodą są równieĪ progi, Ğliskie podáogi oraz brak oznaczeĔ dla osób niewidomych i osób
niedowidzących. Jednak najwiĊkszym utrudnieniem wydaje siĊ zupeány niemal
brak wiedzy o potrzebach kobiet niepeánosprawnych, zwáaszcza wĞród personelu medycznego, który nie jest przygotowany do przyjmowania osób z niepeánosprawnoĞcią, nie ma teĪ podstawowych informacji o sposobach postĊpowania
i wsparcia niepeánosprawnych pacjentów. Problem ten w pewnym stopniu dotyczy równieĪ lekarzy. Przykáadowo lekarze badający kobiety jeĪdĪące na wózkach z zaáoĪenia uznają, Īe nie prowadzą one Īycia seksualnego. Stereotypy
dotyczące kobiet niepeánosprawnych są szczególne dotkliwe w obszarze opieki
medycznej i profilaktyki. Podmiotowe i stereotypowe traktowanie kobiet niepeánosprawnych zniechĊca je do badaĔ profilaktycznych. Konsekwencją niekompetentnego personelu medycznego oraz braku przystosowania obiektów
medycznych jest fakt, Īe kobiety z orzeczeniami o niepeánosprawnoĞci zgáaszają siĊ czĊsto do lekarzy dopiero w zaawansowanej fazie choroby8.
NaleĪy zaakcentowaü, Īe najtrudniejszą sytuacjĊ mają kobiety z niepeánosprawnoĞcią mieszkające w maáych miejscowoĞciach i na terenach wiejskich,
gdzie dostĊp do opieki medycznej jest czĊsto bardzo ograniczony9.

2. Charakterystyka bezrobocia kobiet z niepeânosprawnoğciĆ w Jeleniej Górze
Jelenia Góra posiada status miasta na prawach powiatu, stanowiąc tzw.
powiat grodzki10. Jest siedzibą wáadz miejskich i wáadz powiatowych. To takĪe
waĪne centrum produkcyjne i usáugowe regionu dolnoĞląskiego. W skáad powiatu ziemskiego wchodzi piĊü gmin wiejskich: Janowice Wielkie, JeĪów Sudecki, Mysáakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, oraz cztery gminy miejskie:
Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska PorĊba.
Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego roku 2011, liczba
osób niepeánosprawnych powyĪej 15 roku Īycia w powiecie jeleniogórskim
ksztaátuje siĊ na poziomie 10 049 osób, co stanowi okoáo 16% ogóáu mieszkaĔ8

A. Góral, Kobiety niepeánosprawne…, s. 13.

9

K. Wáodarczyk, Niepeánosprawni mieszkaĔcy wsi. Sytuacja spoáeczna i zawodowa, Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2010, s. 3.
10

Urząd Miasta Jelenia Góra, Informacje ogólne, www.um.jeleniagora.pl (12.08.2014).
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ców powiatu. Dominujący udziaá w tej liczbie posiada Jelenia Góra, koncentrująca okoáo 43% osób niepeánosprawnych caáego powiatu oraz 2,3% województwa dolnoĞląskiego. Odpowiednie wskaĨniki udziaáu niepeánosprawnych
w áącznej liczbie ludnoĞci ksztaátują siĊ nastĊpująco: Jelenia Góra – 8,2%, powiat jeleniogórski – 10,5%, województwo dolnoĞląskie – 9,9%, przy Ğredniej
dla kraju wynoszącej 7,9%11. NaleĪy podkreĞliü, Īe wedáug stanu na koniec
2012 roku ponad poáowĊ liczby niepeánosprawnych w wieku produkcyjnym
Jeleniej Góry stanowiáy kobiety – 64,4%.
Jak juĪ wspomniano, szczególnie istotnym problemem dla osób niepeánosprawnych, zwáaszcza kobiet, jest bezrobocie. Warto zauwaĪyü, Īe w tym kontekĞcie ogólne rozmiary bezrobocia w mieĞcie Jelenia Góra, na tle danych porównawczych, ksztaátują siĊ wzglĊdnie pozytywnie. Dodatkowo moĪna stwierdziü relatywnie niĪszy udziaá procentowy kobiet bezrobotnych na tle Ğrednich
wskaĨników dla regionu i kraju. (por. tabela 1).
Tabela 1. Rozmiary bezrobocia wedáug stanu na dzieĔ 31.12.2012

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
3
4

Powiat Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra
Województwo dolnoĞląskie
Polska

Liczba
bezrobotnych
7799
3673
15 7369
2 136 815

Stopa
bezrobocia
(w %)
21,1
10,3
13,5
13,4

Udziaá kobiet
w liczbie
bezrobotnych
(w %)
47,2
46,4
51,0
51,4

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Tematycznym uszczegóáowieniem przedstawionych danych są informacje
dotyczące bezrobocia osób niepeánosprawnych w badanym mieĞcie, ze szczególnym uwzglĊdnieniem kobiet z niepeánosprawnoĞcią. Zaprezentowano je
w tabeli 2.

11
Baza demografia. Tablice predefiniowane – wyniki badaĔ bieĪących, www.demografia.
stat.gov.pl (12.08.2014); Powiatowy Urząd Pracy, Sprawozdanie z dziaáalnoĞci PUP za rok 2012,
Jelenia Góra 2013, s. 77. Gáówny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny LudnoĞci i
MieszkaĔ 2011, Warszawa 2012, s. 63–64.
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Tabela 2. Rozmiary bezrobocia osób niepeánosprawnych
wedáug stanu na dzieĔ 31.12.2012

Lp.

Wyszczególnienie

1
2
3

Powiat Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra
Województwo
dolnoĞląskie
Polska

4

Liczba
bezrobotnych
638
357
11 066
11 1521

WskaĨnik udziaáu
bezrobotnych
niepeánosprawnych w bezrobociu
ogóáem (w %)
8,2
9,7

Udziaá kobiet
w liczbie
bezrobotnych
niepeánosprawnych (w %)
41,0
40,3

7,0
5,2

45,9
48,7

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Jak wynika z danych tabeli, na podstawie porównaĔ przestrzennych moĪna
stwierdziü, Īe wskaĨnik udziaáu bezrobotnych niepeánosprawnych w bezrobociu
ogóáem w Jeleniej Górze przedstawia siĊ niekorzystnie. Jest to znamienne wobec ogólnie pozytywnej sytuacji bezrobocia w mieĞcie wzglĊdem porównawczych jednostek przestrzennych. Tym bardziej w ujĊciu statystycznym naleĪy
zaakcentowaü relatywnie korzystną sytuacjĊ bezrobocia kobiet z niepeánosprawnoĞcią w Jeleniej Górze, zwáaszcza wzglĊdem odpowiednich wskaĨników
dla kraju i regionu dolnoĞląskiego.
Zaprezentowany opis rozmiarów bezrobocia kobiet niepeánosprawnych
w Jeleniej Górze uzupeániają informacje o charakterze strukturalnym, uzyskane
w Powiatowym UrzĊdzie Pracy.
Wedáug kryterium wieku najliczniejszą grupĊ bezrobotnych niepeánosprawnych w powiecie i mieĞcie Jelenia Góra stanowiáy osoby w przedziale
wiekowym powyĪej 45 lat, tj. 76,1%. W tej grupie 415 osób byáo powyĪej
50. roku Īycia, tj. 65,0% ogóáu bezrobotnych niepeánosprawnych (por. tabela 3). WskaĨnik ten byá jeszcze wyĪszy w przypadku kobiet, gdyĪ wyniósá
67,0%. Podobny ksztaát przyjmują Ğrednie wskaĨniki województwa dolnoĞląskiego i Polski.
TakĪe dane dotyczące poziomu wyksztaácenia osób bezrobotnych z niepeánosprawnoĞcią nie odbiegają od ogólnych tendencji na regionalnym i krajowym rynku pracy. Zarejestrowane w jeleniogórskim UrzĊdzie Pracy osoby niepeánosprawne charakteryzowaáy siĊ niskim poziomem wyksztaácenia. WiĊkszoĞü z nich miaáa wyksztaácenie gimnazjalne i niĪsze – dwieĞcie dziewiĊü osób
(34,0%), oraz wyksztaácenie zasadnicze zawodowe – dwieĞcie trzydzieĞci trzy
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osoby (38,0% ogóáu zarejestrowanych niepeánosprawnych). WyĪsze wyksztaácenie miaáo dwadzieĞcia siedem osób, tj. 4,4% ogóáu. (por. tabela 4).
Tabela 3. Struktura zarejestrowanych osób niepeánosprawnych wedáug wieku
Stan na 31.12.2012
Wiek
18–24 lata
25–34 lata
35–44 lata
45–54 lata
PowyĪej 55 lat
Razem

powiat
jeleniogórski
18
46
83
169
298
614

Jelenia Góra

w tym kobiety

25
48
82
86
251
343

10
25
48
82
86
251

udziaá w %
4,0
10,0
19,1
32,7
34,2
100,0

ħródáo: PUP Jelenia Góra…

Tabela 4. Struktura zarejestrowanych osób niepeánosprawnych wedáug wyksztaácenia
Stan na 31.12.2012
Wyksztaácenie
WyĪsze
Policealne i Ğrednie
zawodowe
ĝrednie ogólne
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i niĪsze
Razem

powiat
jeleniogórski
27
100
45
233
209
614

Jelenia Góra

w tym kobiety

udziaá w %

51

14

5,6

29
76
81
251
343

51
29
76
81
251

20,3
11,6
30,3
32,2
100,0
ħródáo: jak pod tabelą 3.

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, Īe bezrobotne kobiety z niepeánosprawnoĞcią na ogóá cechowaá nieco lepszy poziom wyksztaácenia, zwáaszcza
wyĪszego i Ğredniego, niĪ mĊĪczyzn.
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 niepeánosprawnych
wedáug czasu pozostawania bez pracy
Stan na 31.12.2012
Okres
Do 1 miesiąca
1–3 miesiące
3–6 miesiĊcy
6–12 miesiĊcy
12–24 miesiĊcy
PowyĪej 24 miesiĊcy
Razem

powiat
jeleniogórski
44
93
87
110
112
168
614

Jelenia Góra

w tym kobiety

32
45
45
47
65
251
343

17
32
45
45
47
65
251

udziaá w %
6,8
12,7
17,9
17,9
18,7
26,0
100,0

ħródáo: jak pod tabelą 3.

Jako istotną przesáankĊ oceny sytuacji na jeleniogórskim rynku pracy bezrobotnych kobiet z niepeánosprawnoĞcią naleĪy uznaü okres oczekiwania na
pracĊ przekraczający rok. W przedziale takim znajduje siĊ okoáo 45,0% badanej
populacji, natomiast w czasie przekraczającym dwadzieĞcia cztery miesiące –
26,0% kobiet oczekujących na zatrudnienie.
Tabela 6. Liczba wydanych orzeczeĔ wedáug przyczyn niepeánosprawnoĞci.
Statystyka za rok 2012

Przyczyny niepeánosprawnoĞci
UpoĞledzenia umysáowe
Choroby psychiczne
Zaburzenia gáosu, mowy i choroby sáuchu
Choroby narządu wzroku
UpoĞledzenia narządu ruchu
Epilepsja
Choroby ukáadów oddechowego i krąĪenia
Choroby ukáadu pokarmowego
Choroby ukáadu moczowo-páciowego
Choroby neurologiczne
Inne
CaáoĞciowe zaburzenia rozwojowe
Razem

Osoby powyĪej
16 roku Īycia
w tym
ogóáem
kobiety
63
40
270
121
125
51
282
172
1023
547
20
11
525
187
144
66
201
151
375
159
140
64
4
1
3195
1570

Osoby przed
16 rokiem Īycia
w tym
ogóáem
kobiety
4
2
21
4
14
8
14
7
14
8
9
6
7
5
4
3
7
3
50
23
18
10
34
7
196
86

ħródáo: Informacja Powiatowego Zespoáu do Spraw Orzekania o NiepeánosprawnoĞci
w Jeleniej Górze – dane dostĊpne w urzĊdzie.
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Dla uzupeánienia obrazu bezrobocia osób niepeánosprawnych w Jeleniej
Górze warto przypomnieü, Īe osoby niepeánosprawne pozostające w ewidencji
PUP w Jeleniej Górze to w przewaĪającej mierze osoby z orzeczonym lekkim
stopniem niepeánosprawnoĞci, stanowiące 78,0% ogóáu. Zaledwie 2,5% to osoby ze znacznym stopniem niepeánosprawnoĞci i 19,5% – z umiarkowanym
stopniem niepeánosprawnoĞci (por. tabela 6).
Ze struktury wydanych orzeczeĔ wynika, Īe dominującą przyczyną niepeánosprawnoĞci, w tym kobiet, stanowiáy choroby narządu ruchu. To one, jak
i inne przesáanki niepeánosprawnoĞci, wyznaczają moĪliwoĞci zatrudnienia
okreĞlone popytem na rynku pracy. NaleĪy do nich zwáaszcza infrastruktura
organizacyjno-prawna, áagodząca bariery zatrudnienia niepeánosprawnych.

Podsumowanie
Osoby niepeánosprawne pozostające bez zatrudnienia znajdują siĊ na rynku pracy w szczególnie trudnej sytuacji. Ograniczenia wynikające z naruszonej
sprawnoĞci organizmu niejednokrotnie uniemoĪliwiają wykonywanie pracy
zgodnej z kwalifikacjami, posiadanym doĞwiadczeniem lub preferencjami. Dodatkowym elementem utrudniającym uzyskanie pracy jest takĪe páeü, w przypadku kobiet stanowiąca równieĪ przyczynĊ wykluczenia spoáecznego. Kobiety
niepeánosprawne zagroĪone są nim szczególnie za wzglĊdu na koncentracjĊ
czynników negatywnych.
W Jeleniej Górze wszystkie wspomniane okolicznoĞci wystĊpują z róĪnym
natĊĪeniem. Przeprowadzona diagnoza w zakresie stanu bezrobocia kobiet niepeánosprawnych pozwala na pewne spostrzeĪenia. Na ogóá sytuacja tych kobiet
na jeleniogórskim rynku pracy jest podobna do sytuacji w regionie i kraju. Do
wartych odnotowania róĪnic naleĪy zaliczyü relatywnie niĪszy poziom bezrobocia niepeánosprawnych kobiet z Jeleniej Góry wobec odpowiednich wskaĨników dla województwa dolnoĞląskiego i kraju. Jednak ten pozytywny fakt ma
charakter wyáącznie statystyczny i determinuje dalsze niezbĊdne dziaáania
w zakresie aktywizacji zatrudnienia kobiet niepeánosprawnych w badanym mieĞcie.
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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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