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OSOBY NIEPE NOSPRAWNE NA RYNKU PRACY 

Streszczenie

W artykule przedstawiono sytuacj  osób niepe nosprawnych na rynku pracy. 

Spo eczno  ta jest bardziej nara ona na wykluczenie zawodowe i spo eczne w zwi zku

z posiadanymi dysfunkcjami. Na pocz tku omówiono istot  niepe nosprawno ci oraz 

bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Nast pnie scharaktery-

zowano spo ecze stwo niepe nosprawne kraju. W dalszej cz ci dokonano analizy 

rynku pracy osób niepe nosprawnych i porównano osoby niepe nosprawne z pozosta

ludno ci . Do omówienia zagadnienia wykorzystano dane z G ównego Urz du Sta-

tystycznego oraz opracowania i statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. 

Charakterystyka rynku pracy niepe nosprawnych ma na celu przedstawienie spo e-

cze stwa niepe nosprawnego jako bezrobotnych w szczególnej sytuacji. Problemy 

zdrowotne powoduj  du  bierno  zawodow  w ród osób z dysfunkcjami.  

S owa kluczowe: rynek pracy, bezrobocie, niepe nosprawno , aktywni zawodowo, 
bierni zawodowo, integracja spo eczna

Wprowadzenie

Celem artyku u jest przeprowadzenie analizy porównawczej sytuacji osób 

niepe nosprawnych i sprawnych pod k tem przedstawienia istotnych ró nic

mi dzy wielko ciami wska nika zatrudnienia, wspó czynnika aktywno ci za-
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wodowej i stop  bezrobocia w odniesieniu do populacji ogó em i osób niepe -

noprawnych. Funkcjonowanie tej drugiej grupy w yciu zawodowym i spo ecz-

nym to ci g y temat dyskusji i zainteresowa  wielu badaczy. Du ym wyzwa-

niem dla polityki spo ecznej pa stwa jest aktywizacja zawodowa i integracja 

spo eczna tych osób. Ich nieobecno  w yciu publicznym, zawodowym, spo-

ecznym i kulturalnym zwraca uwag  na problemy integracji spo ecznej i dys-

kryminacji tych osób. Ci g e zdziwienie spo ecze stwa budzi pojawienie si  tej 

grupy w rodowisku zawodowym i spo ecznym. Osoby niepe nosprawne s

cz sto dyskryminowane oraz izolowane, m.in. na rynku pracy, co zwykle po-

woduje pogorszenie ich warunków ycia1. Osoby niepracuj ce s  uzale nione

finansowo od innych osób albo skazane na korzystanie ze wiadcze  spo ecz-

nych, zwykle niewystarczaj cych na ich utrzymanie, którego koszty s  najcz -

ciej wy sze od kosztów utrzymania osoby sprawnej2.

1. Niepe nosprawno  i istota bezrobocia bezrobotnych b d cych w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 

Niepe nosprawno  jest zjawiskiem ró norodnym i wieloaspektowym, dla-

tego nie ma swojej jednoznacznej definicji. Wyst puj  jej ró ne rodzaje, istnieje 

wiele przyczyn jej powstania, przynosz cych odmienne skutki3. Poj cie „nie-

pe nosprawno ” wywo uje podzia  spo ecze stwa. Pog bia dostrzeganie ró -

nic oraz zwi ksza dystans mi dzy tymi grupami. 

Wed ug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepe nosprawno  ozna-

cza ograniczenie oraz brak zdolno ci do wykonywania podstawowych czynno-

ci w sposób uwa any za normalny dla cz owieka. Ograniczenie to wynika  

z uszkodzenia i le funkcjonuj cego organizmu. Osoby niepe nosprawne nie 

                                                          
1  J. bikowski, D. D browski, M. Ku micki, Problemy aktywno ci zawodowej osób  

z niepe nosprawno ci  zamieszka ych na obszarach wiejskich, Wydawnictwo PSW, Bia a Podla-
ska 2012, s. 23. 

2 Jako ycia osób niepe nosprawnych i nieprzystosowanych spo ecznie, red. Z. Palak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2006, s. 51. 

3 Instytucjonalne zdrowotne i spo eczne determinanty niepe nosprawno ci, red. S. Goli-
nowska, IPiSS, Warszawa 2012, s. 31. 
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mog  ca kowicie zapewni  sobie normalnego ycia spo eczno-zawodowego

i osobistego na skutek nabytej lub wrodzonej dysfunkcji organizmu4.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych definiuje osoby niepe nosprawne 

jako te, „których stan fizyczny, psychiczny lub umys owy trwale lub okresowo 

utrudnia, ogranicza b d  uniemo liwia wype nianie ról spo ecznych, a w szcze-

gólno ci ogranicza zdolno ci do wykonywania pracy zawodowej”5. W statysty-

kach G ównego Urz du Statystycznego osoby niepe nosprawne dzieli si  na 

dwie grupy6: osoby niepe nosprawne prawnie, czyli takie, które maj  orzeczenie 

wydane przez uprawniony do tego organ, oraz osoby niepe nosprawne biolo-

gicznie, bez formalnego orzeczenia. Niepe nosprawni biologicznie maj  du e

lub ca kowite odczuwalne ograniczenia w funkcjonowaniu i wykonywaniu 

czynno ci ycia codziennego7.

W naukach ekonomicznych wyró nia si  produkcyjno-technologiczne po-

dej cie do niepe nosprawno ci, zwi zane ze zmianami sposobu produkcji. 

Zgodnie z nim wyst puje segregacja zasobów pracy wed ug kryterium zdolno-

ci do pracy, jej wydajno ci i zorganizowania8. W polityce zatrudnienia niepe -

nosprawno ci le wi e si  ze zdolno ci  do zatrudnienia i wykonywaniem 

czynno ci w pracy. Zdolno  do pracy badana jest przez lekarzy oceniaj cych 

mo liwo  podj cia zatrudnienia i wykonywanie czynno ci z nim zwi zanych9.

Wed ug ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku z pó niejszymi zmianami  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób w szczególnej sytu-

acji na rynku pracy zalicza si , mi dzy innymi, osoby bezrobotne do 30 roku 

ycia i bezrobotnych powy ej 50 roku ycia, bezrobotnych d ugotrwale – po-

wy ej dwunastu miesi cy, oraz osoby niepe nosprawne. W szczególnej sytuacji 

na rynku pracy s  równie  osoby bezrobotne maj ce co najmniej jedno dziecko 

                                                          
4  E. Krawczyk-Pas awska, Niepe nosprawno . Bariery i szanse, Fundacja Bariera, Kra-

ków 2010, s. 10. 
5  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nospraw-

nych z 27 sierpnia 1997 r., DzU 2011 nr 127, poz. 721 z pó n. zm. 
6 Polska droga do Konwencji o prawach osób niepe nosprawnych ONZ, red. A.M. Wasz-

kielewicz, Fundacja Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008, s. 27. 
7 Analiza sytuacji osób niepe nosprawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Raport przy-

gotowany w ramach projektu „Zatrudnienie osób niepe nosprawnych – perspektywy wzrostu”,
red. E. Kry ska, IPiSS, Warszawa 2013, s. 7. 

8 Instytucjonalne zdrowotne…, s. 41. 
9  Tam e, s. 41. 
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do 6 lat i populacja korzystaj ca ze wiadcze  pomocy spo ecznej10. Aktywna 

polityka rynku pracy ma za zadanie przerwa  cho by na jaki  czas bezczynno

zawodow  bezrobotnych, poniewa  uzyskanie sta ego zatrudnienia w wyniku 

dzia a  aktywizuj cych jest bardzo trudne. Wci  istniej  stereotypy, e osoby  

z ograniczon  sprawno ci  s  mniej warto ciowe, nieproduktywne ekonomicz-

nie i nastawione roszczeniowo. 

Niepe nosprawno  jest wa nym zjawiskiem w funkcjonowaniu zarówno 

poszczególnej jednostki, jak i ca ego spo ecze stwa. Praca dla osób niepe no-

sprawnych to niezwykle istotny aspekt ich ycia. Powoduje zaniechanie my le-

nia o sobie jako kim  niepotrzebnym w spo ecze stwie i ma o warto ciowym. 

Umo liwia nawi zywanie kontaktów z innymi lud mi i zawieranie nowych 

znajomo ci. Oprócz tego stwarza mo liwo ci osobistego i zawodowego rozwo-

ju, prowadz cego do samorealizacji i spe nienia si  w yciu. 

2. Charakterystyka osób niepe nosprawnych w Polsce 

W Polsce jest oko o 12,2% osób niepe nosprawnych11. Dane pochodz

z Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2011, gdzie respon-

denci dokumentowali swoj  niepe nosprawno  orzeczeniem o niepe nospraw-

no ci. Oko o 1,5 mln osób, które bra y udzia  w Spisie Powszechnym, nie od-

powiedzia o na pytania odnosz ce si  do niepe nosprawno ci, w zwi zku z tym 

struktura osób niepe nosprawnych w kraju nie do ko ca odpowiada rzeczywi-

sto ci12. Analizuj c dane pod wzgl dem struktury p ci, wida , e wi cej by o

niepe nosprawnych kobiet – stanowi y one 54% populacji niepe nosprawnych,  

z tego 65,5% z nich mieszka o w mie cie. Struktura m czyzn niepe nospraw-

nych pod wzgl dem miejsca zamieszkania nie ró ni si  zbytnio, gdy  w mie cie 

mieszka o ich oko o 63% (tab. 1). 

                                                          
10  Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nie-

których innych ustaw z dnia 14 marca 2014 r., DzU 2014 nr 99, poz. 598, art. 49. 
11 www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne, 

(25.08.2014). 
12 Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludno ci i Mieszka  2011, GUS, War-

szawa 2012, s. 67. 
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Tabela 1. Struktura osób niepe nosprawnych wed ug p ci, rodzaju niepe nosprawno ci 

i miejsca zamieszkania 

Miejsce zamieszkania 
Ogó em 

miasto wieWyszczególnienie 
w tys. % w tys. % w tys. % 

Ogó em osoby  
niepe nosprawne

4697,5 100,0 3018,4 64,3 1679,1 35,7 

m czy ni 2167,1 46,1 1362,2 62,9 804,9 37,1 
P e

kobiety 2530,4 53,9 1656,2 65,5 874,2 34,5 
niepe nosprawni
prawnie

3131,9 66,7 2089,8 66,7 1042,1 33,3 Rodzaj nie-
pe nospraw-
no ci niepe nosprawni

tylko biologicznie 
1565,6 33,3 928,6 59,3 637,1 40,7 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Analizuj c populacj  osób niepe nosprawnych, warto zwróci  uwag  na 

rodzaj posiadanej niepe nosprawno ci. Znacznie wi cej by o osób niepe no-

sprawnych prawnie (oko o 67%), czyli legitymuj cych si  dokumentem orze-

czonej niepe nosprawno ci, ni  niepe nosprawnych biologicznie, którzy stano-

wili ponad 33% ogó u. Porównuj c dane NSP 2011 z NSP 2002, odnosz ce si

do rodzaju niepe nosprawno ci, zauwa alne jest du e zmniejszenie liczby lud-

no ci z niepe nosprawno ci  prawn . W 2002 roku by o to 4450,1 tys. osób,  

a w 2011 roku liczebno  tej zbiorowo ci zmniejszy a si  do 3131,9 tys. – za-

tem nast pi a redukcja prawie o 30%. Wi ksza zmiana zauwa alna jest na 

wsiach, gdzie populacja ta zmniejszy a si  o ponad 40%, a w mie cie – o oko o

30%13. Przyczyn  tak du ej redukcji liczebno ci mog  by  zmiany w przepisach 

dotycz cych przyznawania rent z tytu u niezdolno ci do pracy. Od 1997 do 

2011 roku liczebno  zbiorowo ci niepe nosprawnej prawnie, w przedziale 

wiekowym 16 lat i wi cej, zmniejszy a si  z 4608 tys. do 3131,9 tys.14

Poziom wykszta cenia w ród osób niepe nosprawnych jest niski. W 2013 

roku udzia  osób ze rednim wykszta ceniem wyniós  35,5%, natomiast wy-

kszta cenie wy sze mia o tylko 7,7% osób. Jak wskazuj  dane G ównego Urz -

du Statystycznego, najwi cej uczniów niepe nosprawnych uczy o si  w szko-

ach podstawowych, tj. 59,1 tys., oraz w gimnazjach – 50,0 tys. W ród szkó

                                                          
13  Tam e, s. 69. 
14 Informacja Rz du Rzeczypospolitej Polskiej o dzia aniach podejmowanych w 2012 roku 

na rzecz realizacji postanowie  uchwa y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
Karta Praw Osób Niepe nosprawnych, Warszawa 2013, s. 5. www.niepelnosprawni.gov.pl 
(17.08.2014). 
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rednich dominowa y szko y zawodowe, do których ucz szcza o 15,8 tys.,  

i licea ogólnokszta c ce – 5,0 tys. Najmniej niepe nosprawnych uczy o si

w liceach profilowanych – tylko 0,4 tys. W szko ach wy szych w 2013 roku 

studiowa o 31,6 tys. osób z ró nymi dysfunkcjami organizmu15. W 2012 roku 

ponad po owa studentów niepe nosprawnych (55,6%) pobiera a nauk  w syste-

mie stacjonarnym, a w niestacjonarnym – 44,4% osób. Najwi cej by o studen-

tów z dysfunkcjami narz du ruchu – 28,6%, niewidomych i s abo widz cych 

by o 8,6%, a nies ysz cych i s abo s ysz cych – 6,5% (wykres 1). 

Wykres 1. Niepe nosprawni studenci wed ug rodzaju niepe nosprawno ci w 2012 roku 

6,5%

8,6%

28,6%56,3%

nies ysz cy i s abo s ysz cy

niewidomi i s abo widz cy

z dysfunkcj narz du ruchu

inne rodzaje
niepe nosprawno ci

ród o: opracowane w asne na podstawie danych GUS. 

3. Osoby niepe nosprawne na rynku pracy 

Zgodnie z Konstytucj  Rzeczypospolitej Polskiej ka dy cz onek spo e-

cze stwa i obywatel kraju ma prawo do pracy. Do tej grupy równie  zaliczaj

si  osoby niepe nosprawne16. Praca zawodowa dla wielu ludzi z niepe nospraw-

no ci  intelektualn  stanowi g ówny sens ich ycia17. Niepe nosprawni napoty-

kaj  jednak na wiele przeszkód na rynku pracy. S  bardziej nara eni na wyklu-

                                                          
15 www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja (01.09.2014). 
16 Doro li z niepe nosprawno ci  intelektualn  w labiryntach codzienno ci. Analiza bada

– krytyka podej  – propozycje rozwi za , red. B. Cytowska, Wydawnictwo Adam Marsza ek, 
Toru  2011, s. 91. 

17  Tam e, s. 92. 
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czenie zawodowe i spo eczne ni  osoby zdrowe. Do analizy sytuacji osób nie-

pe nosprawnych na rynku pracy pos u y y miary rynku pracy, do których mo -

na zaliczy  m.in. stop  bezrobocia, wspó czynnik aktywno ci zawodowej  

i wska nik zatrudnienia18.

Tabela 2. Aktywno  zawodowa osób w wieku 15 lat i wi cej w drugim kwartale  

w latach 2009–2014 

Drugi kwarta
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wspó czynnik aktywno ci zawodowej
Osoby niepe nosprawne 15,4 16,9 17,1 17,3 17,4 17,3 
Osoby sprawne  59,6 60,0 60,2 60,5 60,5 60,7 

Wska nik zatrudnienia 
Osoby niepe nosprawne 13,3 14,5 14,7 14,7 14,6 15,4 
Osoby sprawne  55,0 54,3 54,6 54,6 54,3 55,3 

Stopa bezrobocia 
Osoby niepe nosprawne 13,8 14,1 13,6 15,2 16,2 16,0 
Osoby sprawne  7,7 9,4 9,3 9,7 10,2 8,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z BAEL 1993 – II kwarta  2014, 
www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael  

(26.08.2014).  

Z danych w tabeli 2 wynika, i  w du o gorszej sytuacji na rynku pracy s

osoby niepe nosprawne. Wspó czynnik aktywno ci zawodowej by  o wiele ni -

szy ni  w ród osób sprawnych i pod koniec drugiego kwarta u 2014 roku wy-

niós  17,3%, natomiast w ca ym spo ecze stwie – 60,7%. W latach 2009–2013 

zauwa alny by  wzrost wspó czynnika aktywno ci, a w 2014 roku wspó czyn-

nik ten zmniejszy  si  o 0,1 pkt. proc. W populacji ogó em wspó czynnik ten  

w 2014 roku wzrós  o 0,2 pkt. proc. w stosunku do roku 2013. Podobn  sytuacj

mo na zauwa y  podczas analizy wska nika zatrudnienia. Znacz c  ró nic

wida  mi dzy warto ciami wska nika dla ca ej populacji i osób niepe nospraw-

nych. Najwi ksz  ró nic  mo na by o zaobserwowa  w 2009 roku – wspó -

czynnik w ród osób niepe nosprawnych by  ponad czterokrotnie ni szy ni

w ród osób sprawnych. W latach 2009–2014 poziom stopy bezrobocia waha

si , w drugim kwartale 2014 roku stopa ogó em wynios a 8,9%, gdy tymczasem 

w grupie niepe nosprawnych, bardziej nara onych na dyskryminacj  na rynku 

pracy, by a wy sza i wynosi a 16% (tab. 2). W stosunku do analogicznego okre-

su w 2013 roku stopa bezrobocia uleg a zmniejszeniu w obydwu grupach  

                                                          
18 Analiza sytuacji osób niepe nosprawnych…, s. 24. 
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(o 1,3 pkt. proc w ca ej populacji i tylko o 0,2 pkt. proc w spo ecze stwie nie-

pe nosprawnym). Porównuj c struktur  aktywnych i biernych zawodowo z po-

dzia em na p e  (w grupach 15 lat i wi cej), nie znaleziono istotnych ró nic.  

W populacji osób niepe nosprawnych wi cej by o osób biernych zawodowo ni

aktywnych. W ca ej zbiorowo ci kobiet niepe nosprawnych aktywnych zawo-

dowo by o oko o 14,6%, a biernych – 85,4%. Analogicznie by o w ród m -

czyzn: aktywnych by o oko o 20%, pozosta e 80% to m czy ni bierni zawo-

dowo.

Tabela 3. Liczba osób niepe nosprawnych prawnie w wieku 15 lat i wi cej  

wed ug aktywno ci zawodowej w drugim kwartale w latach 2009–2014 

II kw. 
2009

II kw. 
2010

II kw. 
2011

II kw. 
2012

II kw. 
2013

II kw. 
2014Wyszczególnienie 

w tys. 

Ogó em 3 484 3 358 3 359 3 374 3 336 3 295 

razem 536 566 574 584 581 570 

pracuj cy 462 487 495 496 486 479 
aktywni 

zawodowo
bezrobotni 74 80 78 88 94 91 

Osoby 
niepe no-
sprawne 
prawnie
(15+)

bierni zawodowo 2 948 2 792 2 786 2 789 2 756 2 725 

ogó em 27 970 27 589 27 634 27 658 27 698 27 673 

razem 16 666 16 542 16 631 16 735 16 761 16 808 

pracuj cy 15 385 14 993 15 085 15 111 15 044 15 314 
aktywni 

zawodowo
bezrobotni 1 281 1 550 1 546 1 624 1 718 1 494 

Osoby 
sprawne 

(15+)

bierni zawodowo 11 304 11 046 11 002 10 923 10 936 10 864 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z BAEL 1993 – II kwarta  2014, 
www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/bael (29.08.2014). 

Liczba aktywnych zawodowo ulega a wahaniom pod wp ywem zmian li-

czebno ci w grupie pracuj cych i bezrobotnych. W latach 2009–2012 w popu-

lacji osób niepe nosprawnych udzia  osób aktywnych z roku na rok zwi ksza

si , natomiast w 2014 roku zmala  o 11 tys. Inaczej sytuacja przedstawia a si

w ród osób sprawnych, gdy  liczba aktywnych zawodowo w okresie 2009 

–2014 (drugi kwarta ) przez ca y okres zwi ksza a si  i w drugim kwartale 2014 

roku wynios a 16 808 tys. osób, co stanowi o 60,7% tej populacji (tab. 3). Licz-

ba bezrobotnych niepe nosprawnych w 2014 roku zmniejszy a si  o 3 tys.  

w porównaniu do 2013 roku. 
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Wyst puje du e zró nicowanie mi dzy liczebno ci  bezrobotnych w po-

szczególnych województwach. Analizuj c ca  populacj  bezrobotnych nie-

pe nosprawnych, najwi cej by o ich w województwach: l skim – 11,4%, dol-

no l skim – 9,4% i wielkopolskim – 8,9% ogó u niepe nosprawnych bezrobot-

nych (wykres 2). 

Wykres 2. Bezrobotni niepe nosprawni w podziale na województwa w lipcu 2014  

(w osobach) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych MPiPS, 
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane. 

Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani wed ug województw w lipcu 2014 (w osobach) 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych MPiPS… 
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Analizuj c struktur  bezrobotnych wed ug województw, na pierwszym 

miejscu pod wzgl dem liczby zarejestrowanych bezrobotnych by o wojewódz-

two mazowieckie – zarejestrowa o si  tam 11,6% wszystkich bezrobotnych 

(wykres 3). Kolejnymi województwami s  te, które dominuj  tak e pod wzgl -

dem liczby bezrobotnych niepe nosprawnych, czyli: województwo l skie – 

gdzie zamieszkiwa o 10,6%, i wielkopolskie oraz dolno l skie (odpowiednio 

by o tam 7,4% i 7,5% ogó u niepe nosprawnych). Najmniej bezrobotnych – 

zarówno sprawnych, jak i niepe nosprawnych – by o w województwie opol-

skim: bezrobotni niepe nosprawni stanowili 2,7%, a w populacji ogó em – 3% 

ca ego spo ecze stwa.

Podsumowanie  

Z analizy i oceny sytuacji na rynku pracy osób niepe nosprawnych wynika, 

e ta cz  spo ecze stwa jest bardziej nara ona na dezaktywizacj  zawodow

z powodu swoich u omno ci fizycznych czy psychicznych. Niepokoj ca jest 

du a liczebno  osób biernych zawodowo w stosunku do aktywnych zawodo-

wo, czyli tych, którzy pracuj  b d  s  gotowi do podj cia pracy. W Polsce po-

trzebna jest aktywizacja zawodowa osób niepe nosprawnych, jak równie  ich 

integracja ze spo ecze stwem. Praca i wykonywany zawód zarówno dla osoby 

sprawnej, jak i niepe nosprawnej s ród em poczucia lepszej jako ci ycia  

i wi zi ze spo ecze stwem. 

Aktywna polityka rynku pracy ma za zadanie przerwa , cho by na jaki

czas, bezczynno  zawodow  bezrobotnych, poniewa  uzyskanie sta ego za-

trudnienia w wyniku dzia a  aktywizuj cych jest bardzo trudne. Ma to wp yw 

na popraw  sytuacji niepe nosprawnych na rynku pracy oraz wpisuje si  w dzia-

ania na rzecz wyrównywania szans osób b d cych w trudniejszej sytuacji, co 

jest charakterystyczne dla wspó czesnych demokratycznych spo ecze stw.
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DISABLED PERSONS ON LABOUR MARKET 

Abstract 

Author of this paper presents situation of disabled persons on the labour market. 

This group is more exposed to occupational and social exclusion due to their 

disfunctions. At the beginning of the paper, the essence of disability and groups of 

unemployed of special situation on the labour market has been presented. This part of 
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the paper is followed by the characteristics of disabled in Poland were conducted. Next, 

the analysis of labour market for disabled persons and comparison of disabled to general 

population. In order to analyse this problem, author used the Central Statistics Office 

data, as well as the statistics and analyses provided by Ministry of Labour and Social 

Policy. The aim of the analysis is to present the disabled persons as unemployed 

functioning in special conditions. Health problems result in significant occupational 

passivity.

Keywords: labour market, unemployment, disability, occupationally active, occupa-
tionally passive, social integration
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