
UWAGI  ANALITYCZNE

 Stan i dynamika zbiorowo ci osób niepe nosprawnych

 Jedynym badaniem, którego wyniki pozwalaj  ustali  pe  liczb  osób niepe nosprawnych oraz
umo liwiaj  szczegó ow  charakterystyk  tej grupy ludno ci jest spis powszechny ludno ci. Polska
stanowi jeden z nielicznych krajów, w którym badanie zjawiska niepe nosprawno ci (w poprzednich
latach okre lanego jako „inwalidztwo”) w spisach ludno ci sta o si  ju  tradycj . Inwalidztwo badano
po raz pierwszy w spisie 1921 r. Pytania dotyczy y wówczas pewnych u omno ci fizycznych, takich
jak: lepota, g uchota czy te  brak ko czyn. Po drugiej wojnie wiatowej do tej tematyki powrócono
w spisach ludno ci w 1978, 1988 oraz w 2002 r.

 W 2002 r. liczba osób niepe nosprawnych wynosi a 301,6 tys., co stanowi o 13,8% ogó u ludno ci
województwa (w kraju odsetek ten wyniós  14,3%). Oznacza to, e co siódmy mieszkaniec
województwa by  osob  niepe nosprawn .

Tabl. 1. Osoby niepe nosprawne

Ogó em  Miasta Wie
Wyszczególnienie

w tys.

O g ó  e m  .............................................. 301,6 203,4 98,2
czy ni ............................................ 143,8 94,5 49,3

kobiety ................................................. 157,8 108,9 48,9
Prawnie .................................................... 251,0 169,5 81,5
Tylko biologicznie ................................... 50,6 33,9 16,7

 Liczba osób niepe nosprawnych prawnie stanowi a 83,2 % wszystkich osób niepe nosprawnych,
natomiast liczba osób niepe nosprawnych tylko biologicznie – 16,8 %.

 W ród ogó u osób niepe nosprawnych najliczniejsz  grup  stanowi y osoby posiadaj ce orzeczenie
o lekkim stopniu niepe nosprawno ci (27,9% zbiorowo ci) oraz osoby z orzeczeniem o umiarko-
wanym stopniu niepe nosprawno ci (25,0% zbiorowo ci). W kraju odsetki te wynios y odpowiednio
28,8% i 26,1%.

Tabl. 2. Struktura osób niepe nosprawnych
Ogó em  Miasta Wie

Wyszczególnienie
w odsetkach

O g ó  e m  .............................................. 100,0 100,0 100,0

Niepe nosprawne prawnie ...................... 83,2 83,3 83,0
w tym o stopniu niepe nosprawno ci:

Znacznym ................................................ 23,2 24,6 20,2
Umiarkowanym ........................................ 25,0 26,4 22,2
Lekkim .................................................... 27,9 26,5 30,6

Niepe nosprawne tylko biologicznie ....... 16,8 16,7 17,0
odczuwaj ce ograniczenie sprawno ci:

Ca kowite ................................................. 2,2 2,3 2,1
Powa ne ................................................... 14,6 14,4 14,9
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 W ród osób niepe nosprawnych prawnie najliczniejsz  grup  stanowi y osoby z orzeczeniem
o lekkim stopniu niepe nosprawno ci (33,5%) i z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe no-
sprawno ci (30,0%).
 W ród osób niepe nosprawnych tylko biologicznie z ca kowicie ograniczon  zdolno ci  do
wykonywania podstawowych czynno ci by o 6,6 tys. osób, z czego 62,9% stanowi y kobiety. Powa ne
ograniczenie sprawno ci zadeklarowa o 43,9 tys. osób, z czego 59,9% to kobiety. W ogólnej
zbiorowo ci osób niepe nosprawnych przewa y kobiety (52,3%).
 Liczba osób niepe nosprawnych w gospodarstwach domowych w stosunku do wyników reprezen-
tacyjnego badania stanu zdrowia ludno ci z 1996 r. (badaniem tym obj te by y tylko osoby
zamieszka e w gospodarstwach domowych) – wzros a o 11,9 tys. osób.
 W gospodarstwach domowych mieszka o 295,8 tys. osób niepe nosprawnych, tj. 98,1% populacji
osób niepe nosprawnych. W gospodarstwach zbiorowych przebywa o 5,9 tys. osób niepe no-
sprawnych, cz sto  wyst powania zjawiska niepe nosprawno ci w obiektach zbiorowego zakwa-
terowania by a wy sza ni  w przypadku gospodarstw domowych (256 osób niepe nosprawnych na
1000 ludno ci zamieszka ej w gospodarstwach zbiorowych, podczas gdy w gospodarstwach
domowych wska nik ten wyniós  137 osób niepe nosprawnych na 1000 ludno ci tam zamieszkuj cej).
 Ogó em liczba osób niepe nosprawnych na 1000 mieszka ców województwa wynosi a w 2002 r.
138 osób, na wsi – 141 osób, w miastach – 137 osób (w kraju wska niki te wynosi y odpowiednio:
143, 153, 136).
 Analizuj c zró nicowanie terytorialne zauwa a si , e najwi ksze nat enie zjawiska niepe -
nosprawno ci wyst pi o w powiecie malborskim - ponad 180 osób na 1000 mieszka ców, sztumskim
- ponad 170 osób, nowodworskim i ko cierskim - ponad 160 osób na 1000 mieszka ców; najni sze
w powiecie puckim - ponad 110 osób na 1000 mieszka ców oraz s upskim, l borskim i wejherowskim
- ponad 120 osób na 1000 mieszka ców.

Osoby niepe nosprawne wed ug wieku
 Rozmiary zjawiska niepe nosprawno ci w badaniach spisowych w du ym stopniu odzwierciedlaj
kondycj  zdrowotn  spo ecze stwa polskiego. Nat enie zjawiska niepe nosprawno ci nasila si  wraz
z wiekiem. Blisko 56% zbiorowo ci osób niepe nosprawnych stanowi y osoby w wieku 55 lat i wi cej.
Ponad 80% kobiet zamieszka ych na wsi wykaza o niepe nosprawno  prawn , a 19,5% tej
zbiorowo ci zadeklarowa o niepe nosprawno  tylko biologiczn  (bez orzeczenia prawnego).

Tabl. 3. Osoby niepe nosprawne wed ug p ci, wieku i kategorii niepe nosprawno ci
czy ni Kobiety

w tym w wieku w tym w wieku

0-14 lat 15-19 20-64 65 lat
i wi cej 0-14 lat 15-19 20-59 60 lat

i wi cej
Kategorie niepe nosprawno ci ogó em

w tys.
w odsetkach

ogó em
w tys.

w odsetkach

Miasta

Prawnie ................................. 81,6 3,3 2,2 66,1 28,4 88,0 2,3 1,6 48,6 47,4
Tylko biologicznie ................. 12,9 10,5 4,7 42,9 41,9 21,0 4,6 2,2 21,6 71,5

Wie

Prawnie ................................. 42,2 4,4 2,5 70,5 22,6 39,3 3,4 1,9 49,8 44,8
Tylko biologicznie ................. 7,2 12,8 5,3 47,1 34,8 9,5 6,8 2,9 26,9 63,4
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Stan cywilny osób niepe nosprawnych
 W poprzednich spisach osoby tworz ce zwi zki nieformalne wykazywane by y cznie z osobami

cymi w zwi zkach ma skich formalno-prawnych. W spisie 2002 ze wzgl du na zalecenia
organizacji mi dzynarodowych dotycz ce spisów oko o 2000 r. oraz z powodu sta ego zwi kszenia si
liczby zwi zków partnerskich, wyodr bniono oddzielnie ma stwa zawarte zgodnie z obowi zu-

cym ustawodawstwem i oddzielnie tzw. zwi zki partnerskie.
 W 2002 r. osoby niepe nosprawne pozostawa y przewa nie w zwi zkach ma skich i to
niezale nie od p ci i charakteru miejsca zamieszkania. W rozwa anej zbiorowo ci stosunkowo du
grup  stanowi y kobiety b ce wdowami (co trzecia kobieta niepe nosprawna by a wdow ).
W zbiorowo ci niepe nosprawnych co siódma osoba by a kawalerem lub pann , natomiast w ród
ludno ci ogó em (niepe nosprawnych i sprawnych) co czwarta osoba mia a stan cywilny kawaler lub
panna. Najmniej liczn  grup  stanowi y niepe nosprawne osoby rozwiedzione.

Tabl. 4. Struktura ludno ci ogó em i osób niepe nosprawnych wed ug stanu cywilnego faktycznego i p ci
W tym

Ogó em kawalerowie/
panny

onaci/
zam ne

wdowcy/
wdowy

rozwiedzeni/
rozwiedzione

Wyszczególnienie
a – ogó em
b – w tym niepe nosprawni

w odsetkach

Miasta
czy ni ..............................a 100,0 30,9 60,7 2,7 3,5

b 100,0 16,3 69,6 7,1 5,7
Kobiety ................................ a 100,0 24,2 54,6 13,6 5,4

b 100,0 10,8 48,6 32,2 7,0
Wie

czy ni ..............................a 100,0 36,7 58,6 2,4 1,5
b 100,0 22,7 67,6 6,1 2,6

Kobiety ................................ a 100,0 25,1 59,4 12,7 1,8
b 100,0 12,2 53,7 31,0 2,1

Wykszta cenie osób niepe nosprawnych
 W 2002 r. w ród osób niepe nosprawnych w wieku 13 lat i wi cej prawie co druga osoba posiada a
wykszta cenie ponadpodstawowe. Jednak odsetek osób niepe nosprawnych posiadaj cych wykszta cenie
ponadpodstawowe by  znacznie ni szy ni  w zbiorowo ci osób sprawnych (odpowiednio 54,6% oraz
66,5%).
 Jednym z istotnych czynników ró nicuj cych struktur  ludno ci wed ug poziomu wykszta cenia jest
miejsce zamieszkania.

Tabl. 5. Struktura osób niepe nosprawnych w wieku 13 lat i wi cej wed ug miejsca zamieszkania, p ci
              i poziomu wykszta cenia

Ogó em Miasta Wie

ogó em -
czy ni kobiety razem -

czy ni kobiety razem -
czy ni kobietyPoziom wykszta cenia

w odsetkach

O g ó  e m ............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    w tym :
Wy sze ................................... 6,1 7,4 5,0 8,3 10,1 6,6 1,7 2,0 1,4
Policealne ............................... 2,2 1,3 2,9 2,8 1,8 3,7 0,8 0,5 1,1
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Tabl. 5. Osoby niepe nosprawne w wieku 13 lat i wi cej wed ug miejsca zamieszkania, p ci i poziomu
              wykszta cenia (dok.)

Ogó em Miasta Wie

ogó em -
czy ni kobiety razem -

czy ni kobiety razem -
czy ni kobietyPoziom wykszta cenia

w odsetkach

rednie .................................. 23,3 22,6 24,0 29,9 29,2 30,5 9,5 9,8 9,3
zawodowe .......................... 15,2 17,0 13,6 19,0 21,5 16,9 7,2 8,1 6,3
ogólnokszta ce ................ 8,1 5,6 10,4 10,9 7,7 13,6 2,3 1,7 3,0

Zasadnicze zawodowe ........... 22,9 31,1 15,6 23,4 31,6 16,3 22,0 30,2 13,8
Podstawowe uko czone ......... 39,7 33,0 45,8 31,7 24,3 38,0 56,6 49,8 63,3
Podstawowe nieuko czone i bez

wykszta cenia szkolnego .... 5,4 4,3 6,4 3,6 2,6 4,4 9,2 7,5 10,9

 Poziom wykszta cenia niepe nosprawnych mieszka ców miast, zarówno w ród m czyzn jak i ko-
biet, by  znacznie wy szy ni  osób zamieszka ych na wsi. W miastach odsetek niepe nosprawnych

czyzn z wykszta ceniem wy szym wynosi  10,1% (przy rednim wojewódzkim wska niku dla
osób niepe nosprawnych równym 6,1%). Najni szy odsetek osób niepe nosprawnych z wykszta ce-
niem wy szym cechowa  mieszkanki wsi (1,4% ogó u niepe nosprawnych kobiet zamieszka ych na
wsi).
 W ogólnej populacji ludno ci w wieku 13 lat i wi cej poziom wykszta cenia m czyzn by  wy szy
ni  kobiet, równie  w ród osób niepe nosprawnych w analogicznej grupie niepe nosprawni m czy ni
charakteryzowali si  przeci tnie wy szym poziomem wykszta cenia. Ponad 62% niepe nosprawnych

czyzn posiada o wykszta cenie ponadpodstawowe, kobiet z takim wykszta ceniem by o 47,5%.
 Najwi cej kobiet niepe nosprawnych z wykszta ceniem ponadpodstawowym legitymowa o si
wykszta ceniem rednim zawodowym 13,6% (o 3,4% mniej ni  m czyzn) i rednim ogólno-
kszta cym - 10,4% (o 4,8% wi cej ni  m czyzn).

ród a utrzymania osób niepe nosprawnych
 W 2002 r. tak jak i w poprzednich spisach ustalono g ówne i dodatkowe ród o utrzymania dla
indywidualnych osób oraz odr bnie dla gospodarstw domowych.
 Wyniki spisu 2002 wykaza y pewne zmiany w strukturze osób niepe nosprawnych wed ug

ównego ród a utrzymania. Najwi cej osób niepe nosprawnych (79,3 %) posiadaj cych w asne
ród o utrzymania uzyskiwa o dochody z niezarobkowych róde  (tj. przede wszystkim z emerytur,

rent, a tak e z ró nego rodzaju zasi ków). Odsetek osób niepe nosprawnych, których g ówne ród o
utrzymania stanowi y dochody z osobi cie wykonywanej pracy wyniós  9,8% ogó u populacji osób
niepe nosprawnych.

Tabl. 6. Niepe nosprawni wed ug g ównego ród a utrzymania

ród a utrzymania W tysi cach W odsetkach

O g ó  e m ............................................... 301,6 100,0
    w tym :
Dochody z pracy ...................................... 29,4 9,8
Niezarobkowe ród o ............................... 239,3 79,3
Na utrzymaniu .......................................... 31,9 10,6
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Aktywno  ekonomiczna osób niepe nosprawnych
 W spisie 2002 liczba osób niepe nosprawnych aktywnych zawodowo (obejmuj ca zarówno
pracuj cych jak i bezrobotnych) wynosi a 55,6 tys. osób. W ród aktywnych zawodowo osób
niepe nosprawnych, wy szy udzia  zanotowano w miastach (68,3%). Liczba osób niepe nosprawnych
zaliczanych do grupy biernych zawodowo liczy a 232 tys. osób.
 Przewa aj  grup  w ród aktywnych zawodowo osób niepe nosprawnych stanowili m czy ni
(60,9%). W ród osób niepe nosprawnych b cych biernymi zawodowo dominowa y kobiety,
stanowi y one 56,0% tej grupy ludno ci, przy czym proporcje te by y zbli one w miastach i na wsi.

Tabl. 7. Osoby niepe nosprawne w wieku 15 lat i wi cej wed ug p ci, aktywno ci ekonomicznej i miejsca
              zamieszkania

Ogó em czy ni Kobiety
aktywni zawo-

dowo
aktywni zawo-

dowo
aktywni zawo-

dowo
pracu-

cy
bezro-
botni

bierni
zawo-
dowo pracu-

cy
bezro-
botni

bierni
zawo-
dowo pracu-

cy
bezro-
botni

bierni
zawo-
dowo

Miasta, wie

w tys.

O g ó  e m ............................. 41,6 14,0 232,0 25,7 8,2 102,0 15,9 5,8 130,0
Miasta .................................... 27,6 10,4 156,8 16,6 6,0 67,0 11,0 4,3 89,8
Wie  ....................................... 14,0 3,6 75,2 9,1 2,2 35,0 4,9 1,5 40,2

 Nat enie aktywno ci zawodowej w danej grupie ludno ci obrazuje wspó czynnik okre laj cy
udzia  osób aktywnych zawodowo w populacji w wieku 15 lat i wi cej.
 W przypadku ludno ci ogó em niewiele ponad po owa zbiorowo ci w wieku 15 lat i wi cej by a
czynna zawodowo. W zbiorowo ci osób niepe nosprawnych aktywno  zawodowa by a znacznie ni -
sza i wynosi a 19,2%.
 Poziom aktywno ci zawodowej osób niepe nosprawnych by  w 2002 r. prawie 3-krotnie ni szy ni
ogó u ludno ci w wieku 15 lat i wi cej. Jednocze nie ni szy by  w tej grupie udzia  pracuj cych (sta-
nowili 14,4% populacji niepe nosprawnych w wieku 15 lat i wi cej wobec 43,6% dla ogólnej zbioro-
wo ci).

Tabl. 8. Bezrobotni, stopa bezrobocia oraz wspó czynnik aktywno ci zawodowej wed ug p ci i miejsca
zamieszkania

Ludno  w wieku 15 lat i wi cej W tym osoby niepe nosprawne w wieku
15 lat i wi cej

stopa
bezrobocia

wspó -
czynnik

aktywno ci
zawodowej

stopa
bezrobocia

wspó -
czynnik

aktywno ci
zawodowej

Wyszczególnienie bezrobotna
w tys.

w odsetkach

bezrobotne
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m  .................................. 213,5 22,3 56,1 14,0 25,2 19,2
czy ni ................................ 108,9 20,9 63,6 8,2 24,3 24,7

kobiety ..................................... 104,6 24,0 49,2 5,8 26,7 14,2
Miasta .......................................... 137,6 20,7 55,9 10,4 27,3 19,4
Wie  ............................................ 76,0 25,9 56,8 3,6 20,7 18,9

Stopa bezrobocia osób niepe nosprawnych wynosi a w 2002 r. 25,2%, tj. o 2,9 punktu wi cej ni  dla
ogó u ludno ci. Wy sz  stop  bezrobocia w odniesieniu do porównywalnej populacji w wieku 15 lat
i wi cej odnotowano dla niepe nosprawnych kobiet, a w szczególno ci dla mieszka ców miast. Nie-
pe nosprawn  ludno  wiejsk  cechowa  ni szy poziom bezrobocia ni  obserwowany dla ca ej zbio-
rowo ci (sprawnych i niepe nosprawnych) zamieszka ej na wsi.
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Wielko  gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi

 W 2002 r. w województwie by o ogó em 755,2 tys. gospodarstw domowych, w sk ad których wcho-
dzi o 2156,9 tys. osób. Przeci tna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi a 2,86, przy czym w
mie cie 2,63 osoby, na wsi - 3,50. W 518,6 tys. gospodarstwach domowych nie by o osób, które zade-
klarowa y ograniczenie sprawno ci (niepe nosprawno  biologiczn ) czy te  posiada y aktualne orze-
czenie kwalifikuj ce dan  osob  do zbiorowo ci osób niepe nosprawnych prawnie. Przeci tna liczba
osób w gospodarstwach domowych tworzonych tylko przez osoby sprawne by a nieco ni sza od ogól-
nego wska nika i wynosi a 2,81, natomiast przeci tna liczba osób zamieszka ych w gospodarstwach
domowych z co najmniej 1 osob  niepe nosprawn  by a wy sza ni  w przypadku obu wspomnianych
wcze niej grup i wynios a 2,95 osoby.

Tabl. 10. Gospodarstwa domowe i liczba osób w gospodarstwach domowych wed ug
wyst powania niepe nosprawno ci

Gospodarstwa domowe Ludno  w gospo-
darstwach domowych

Przeci tna liczba osób
w gospodarstwie domowym

ogó em miasta wie  ogó em miasta wieWyszczególnienie

w tys. ogó em miasta wie

O g ó  e m ........................... 755,2 557,3 197,9 2156,9 1465,4 691,5 2,86 2,63 3,50
Bez osób niepe nosprawnych 518,6 393,0 125,7 1459,5 1025,9 433,6 2,81 2,61 3,45
Z osobami niepe nosprawnymi 236,6 164,3 72,2 697,5 439,5 258,0 2,95 2,67 3,57

tylko z osobami niepe no-
sprawnymi .................... 68,2 51,5 16,6 92,7 68,5 24,3 1,36 1,33 1,46

pozosta e z osobami niepe -
nosprawnymi ................ 168,4 112,8 55,6 604,7 371,0 233,7 3,59 3,29 4,21

 Najwy sz  przeci tn  liczb  osób zanotowano w gospodarstwach domowych na wsi, w sk ad
których wchodzi y zarówno osoby niepe nosprawne jak i sprawne (4,21 osoby), najni sz  za  (1,33 osoby)
w gospodarstwach domowych w miastach, w których znajdowa y si  tylko osoby niepe nosprawne.

Tabl. 11. Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób i wyst powania niepe nosprawno ci
O liczbie osób

1 2 3 4 5 6 i wi cejWyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ............................  755,2 24,0 23,0 20,4 18,6 8,2 5,8
Bez osób niepe nosprawnych 518,6 26,1 20,0 20,9 20,2 8,1 4,7
Z osobami niepe nosprawnymi 236,6 19,5 29,6 19,3 15,0 8,6 8,1

Miasta ................................... 557,3 27,0 24,8 21,1 17,6 6,4 3,1

Bez osób niepe nosprawnych 393,0 29,1 21,6 21,4 19,0 6,3 2,6
Z osobami niepe nosprawnymi 164,3 22,0 32,4 20,2 14,3 6,8 4,3

Wie ...................................... 197,9 15,8 18,1 18,4 21,2 13,2 13,2

Bez osób niepe nosprawnych  125,7 17,0 15,1 19,1 24,1 13,7 11,2
Z osobami niepe nosprawnymi  72,2 13,8 23,4 17,3 16,4 12,5 16,7

 Z analizy struktury gospodarstw domowych ze wzgl du na liczb  osób tworz cych dane
gospodarstwo wynika, e sytuacja gospodarstw ogó em, gospodarstw tworzonych przez osoby
sprawne, jak i gospodarstw, w których znajduj  si  osoby niepe nosprawne - kszta tuje si  odmiennie
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w miastach i na wsi. Zarówno w gospodarstwach ogó em jak i w gospodarstwach, które tworz  osoby
sprawne przewa aj  gospodarstwa 1-osobowe (24,0% ogó u gospodarstw i 26,1% gospodarstw
z osobami sprawnymi). Natomiast w ród gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi
najwi kszy udzia  maj  gospodarstwa 2-osobowe (29,6%). Obserwacja ta dotyczy szczególnie miast,
gdzie 32,4% gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi stanowi  gospodarstwa
dwuosobowe.
 Wyniki spisu dotycz ce wieku osób niepe nosprawnych zamieszkuj cych gospodarstwo domowe
zanalizowano wed ug sk adu pokoleniowego. W 2002 r. ponad 42% gospodarstw domowych sk ada o
si  g ównie z osób m odych i w rednim wieku. Ta grupa pokoleniowa dominowa a równie
w przypadku gospodarstw domowych, w sk ad których wchodzi y osoby niepe nosprawne (blisko
32%). Porównywaln  zbiorowo  (26,4%) stanowi y gospodarstwa domowe z osobami
niepe nosprawnymi, w których znajdowa y si  osoby wy cznie starsze. Taki sk ad osobowy
przewa  w gospodarstwach domowych zamieszkanych tylko przez osoby niepe nosprawne (64,3%).

Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi
 Warunki, w jakich mieszkaj  osoby niepe nosprawne, maj  dla tej grupy ludno ci szczególne
znaczenie, gdy  mog  albo u atwi  lub utrudni  aktywno yciow  tych osób. Dane uzyskane
podczas spisu 2002 pozwalaj  na globalne porównanie warunków mieszkaniowych osób
niepe nosprawnych z warunkami mieszkaniowymi ogó u ludno ci.
 Zgodnie z wynikami spisu ludno ci w 2002 r. struktura gospodarstw domowych wed ug przeci tnej
powierzchni u ytkowej mieszkania przypadaj cej na 1 osob  jest zbli ona zarówno dla gospodarstw
domowych ogó em, gospodarstw, w sk ad których wchodz  osoby sprawne, jak i gospodarstw
domowych z osobami niepe nosprawnymi. Prawie w ka dym typie gospodarstw domowych
najwy szym odsetkiem charakteryzuje si  grupa osób zajmuj cych mieszkania o przeci tnej po-
wierzchni powy ej 30 m2.

Tabl. 12. Gospodarstwa domowe w mieszkaniach wed ug przeci tnej powierzchni u ytkowej
mieszkania przypadaj cej na 1 osob  i wyst powania niepe nosprawno ci

Przeci tna powierzchnia u ytkowa mieszkania na 1 osob a)

poni ej
5,0 m2 5,0-6,9 7,0-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0-29,9 30,0 m2

i wi cejWyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ............................ 754,6 0,5 2,2 8,3 22,1 19,6 22,8 24,4
Bez osób niepe nosprawnych  518,2 0,5 2,3 8,4 22,6 19,6 21,8 24,6
Z osobami niepe nosprawnymi  236,4 0,5 2,1 7,9 21,0 19,7 25,0 23,9
Miasta ................................... 557,0 0,4 2,0 8,1 22,0 20,4 23,0 24,0
Bez osób niepe nosprawnych  392,8 0,5 2,1 8,3 22,5 20,4 21,9 24,3
Z osobami niepe nosprawnymi  164,2 0,4 1,8 7,7 20,7 20,6 25,7 23,1
Wie ...................................... 197,6 0,8 2,9 8,8 22,5 17,3 22,1 25,6
Bez osób niepe nosprawnych  125,5 0,8 3,0 9,0 23,0 17,3 21,4 25,4
Z osobami niepe nosprawnymi  72,1 0,8 2,6 8,3 21,6 17,5 23,4 25,8

a) Bez powierzchni wykorzystywanej wy cznie do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

 Podobnie przedstawia si  sytuacja odno nie wska nika liczby osób przypadaj cych na 1 izb
w mieszkaniu. Zarówno w gospodarstwach domowych ogó em, jak i w gospodarstwach domowych
osób sprawnych oraz w gospodarstwach domowych z osobami niepe nosprawnymi ponad po owa osób
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w mieszkaniach ma do swojej dyspozycji przynajmniej 1 izb . W mieszkaniach o nadmiernym
zaludnieniu (3 i wi cej osób na pokój) mieszka 10,6 tys. osób, tj. 1,4% ogó u gospodarstw domowych,
natomiast w przypadku gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi odsetek ten jest
nieznacznie ni szy - 1,3% (liczba gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi w mie-
szkaniach o nadmiernym zaludnieniu wynios a 3,0 tys.).

Tabl. 13. Gospodarstwa domowe zamieszka e w mieszkaniach wed ug przeci tnej  liczby osób
na 1 izb  w mieszkaniu i wyst powania niepe nosprawno ci

Przeci tna liczba osób na 1 izb  w mieszkaniua)

poni ej
0,50

osoby
0,50-0,99 1,00 1,01-1,49 1,50-1,99 2,00-2,99

3,00
osoby

i wi cej
Wyszczególnienie Ogó em

w tys.

w odsetkach

O g ó  e m .............................. 754,6 11,6 35,7 22,2 13,8 9,3 6,0 1,4
Bez osób niepe nosprawnych ... 518,2 11,9 34,4 22,6 14,3 9,3 6,1 1,5
Z osobami niepe nosprawnymi  236,4 11,1 38,4 21,4 12,8 9,2 5,7 1,3
Miasta ..................................... 557,0 12,3 37,3 23,7 12,4 7,9 5,1 1,3
Bez osób niepe nosprawnych ... 392,8 12,5 35,8 24,0 13,0 8,0 5,2 1,4
Z osobami niepe nosprawnymi  164,2 11,7 40,7 23,0 11,0 7,6 4,8 1,2
Wie ........................................  197,6 9,8 31,2 18,1 17,8 13,1 8,5 1,7
Bez osób niepe nosprawnych ... 125,5 9,8 30,1 18,2 18,3 13,1 8,7 1,7
Z osobami niepe nosprawnymi 72,1 9,8 33,1 17,8 16,8 12,9 8,0 1,6

a) Bez izb wykorzystywanych wy cznie do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.

 Porównywalne s  równie  warunki mieszkaniowe w wymienionych typach gospodarstw domowych
pod wzgl dem wyposa enia mieszka  w podstawowe instalacje takie, jak wodoci g, ust p, azienka czy
gaz. Ponad 1/3 wszystkich gospodarstw domowych w 2002 r. by a wyposa ona w podstawowe
instalacje, przy czym w miastach ponad po owa mieszka  zajmowanych przez gospodarstwo domowe
osób sprawnych by o wyposa one w wodoci g, ust p, azienk  i gaz. W przypadku gospodarstw
domowych z osobami niepe nosprawnymi – 36,0% ich mieszka  posiada o podstawowe urz dzenia
techniczno-sanitarne.

Tabl. 14. Struktura gospodarstw domowych wed ug wyst powania niepe nosprawno ci i stopnia
wyposa enia mieszkania w instalacje

Ogó em Miasta Wie

ogó em

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

razem

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

razem

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

Stopie  wyposa enia
 mieszkania w instalacje

w odsetkach

Wodoci g, ust p i azienka:
z c.o. zbiorowym:

z gazem ......................... 39,0 40,4 36,0 52,7 53,2 51,6 0,5 0,5 0,5
bez gazu ........................ 6,8 7,3 5,8 7,1 7,5 6,1 6,1 6,7 5,1

z c.o. indywidualnym:
z gazem ......................... 13,5 14,1 12,1 17,0 17,3 16,2 3,6 4,1 2,8
bez gazu ........................ 20,1 19,8 20,8 7,5 7,7 7,2 55,5 57,7 51,8

bez c.o.:
z gazem ......................... 4,6 4,4 5,0 6,1 5,7 7,1 0,2 0,2 0,2
bez gazu ........................ 6,9 6,2 8,3 3,3 3,1 3,6 17,1 16,0 19,0
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Tabl. 14. Struktura gospodarstw domowych wed ug wyst powania niepe nosprawno ci i stopnia
wyposa enia mieszkania w instalacje (dok.)

Ogó em Miasta Wie

ogó em

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

razem

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

razem

bez osób
niepe no-

spraw-
nych

z osoba-
mi nie-
pe no-
spraw-
nymi

Stopie  wyposa enia
 mieszkania w instalacje

w odsetkach

Tylko wodoci g:
z c.o. zbiorowym:

z gazem ......................... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 - - -
bez gazu ........................ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

z c.o. indywidualnym:
z gazem ......................... 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0
bez gazu ........................ 0,9 0,8 1,1 0,3 0,3 0,4 2,5 2,4 2,8

bez c.o.:
z gazem ......................... 1,8 1,6 2,3 2,5 2,1 3,3 0,0 0,0 0,1
bez gazu ........................ 4,4 3,6 6,1 2,2 1,9 2,9 10,6 9,1 13,2

Bez wodoci gu:
z innymi instalacjami ......... 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4
bez adnych innych instalacji 1,0 0,8 1,4 0,2 0,2 0,3 3,2 2,7 3,9

Nie ustalono .......................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

ówne ród a utrzymania gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi
 Wyniki spisu ludno ci 2002 wskazuj  na istotne ró nice w strukturze gospodarstw domowych
wed ug róde  utrzymania pomi dzy zbiorowo ciami gospodarstw tworzonych tylko przez osoby
sprawne i tych, które maj  w swym sk adzie co najmniej 1 osob  niepe nosprawn , a jeszcze
w wi kszym stopniu odró nia si  struktura gospodarstw domowych sk adaj cych si  wy cznie z osób
niepe nosprawnych.
 W gospodarstwach domowych osób sprawnych g ównym ród em utrzymania gospodarstwa s
najcz ciej dochody z pracy (64,1% gospodarstw, w sk ad których wchodz  osoby sprawne).
Natomiast dla blisko 68% gospodarstw z osobami niepe nosprawnymi g ówne ród o dochodów
stanowi ród a niezarobkowe (emerytury, renty, zasi ki i inne); w gospodarstwach domowych,
w których wszystkie osoby by y niepe nosprawne odsetek ten wynosi 92,2%. Warto równie  zwróci
uwag , na wy szy na wsi ni  w miastach udzia  gospodarstw osób niepe nosprawnych utrzymuj cych
si  z pracy (odpowiednio 36,5% i 29,1%).

Tabl. 15. Struktura gospodarstw domowych wed ug g ównego ród a utrzymania gospodarstwa
i wyst powania niepe nosprawno ci

W tym wed ug g ównego ród a utrzymania
Ogó em

praca niezarobkowe
ród a na utrzymaniuWyszczególnienie

w odsetkach

O g ó  e m ......................................................... 100,0 53,8 40,4 4,4
Bez osób niepe nosprawnych .............................. 100,0 64,1 27,8 6,1
Z osobami niepe nosprawnymi ........................... 100,0 31,3 67,9 0,5

tylko z osobami niepe nosprawnymi ............... 100,0 6,4 92,2 1,1
pozosta e z osob  niepe nosprawn  .................. 100,0 41,4 58,0 0,3
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Tabl. 15. Struktura gospodarstw domowych wed ug g ównego ród a utrzymania gospodarstwa
i wyst powania niepe nosprawno ci (dok.)

W tym wed ug g ównego ród a utrzymania
Ogó em

praca niezarobkowe
ród a na utrzymaniuWyszczególnienie

w odsetkach

Miasta ................................................................ 100,0 52,8 40,3 5,2
Bez osób niepe nosprawnych .............................. 100,0 62,7 27,8 7,1
Z osobami niepe nosprawnymi ........................... 100,0 29,1 69,9 0,6

tylko z osobami niepe nosprawnymi ............... 100,0 6,7 91,9 1,3
pozosta e z osob  niepe nosprawn  .................. 100,0 39,4 60,0 0,4

Wie ................................................................... 100,0 56,7 40,7 2,0
Bez osób niepe nosprawnych .............................. 100,0 68,3 27,8 3,0
Z osobami niepe nosprawnymi ........................... 100,0 36,5 63,1 0,3

tylko z osobami niepe nosprawnymi ............... 100,0 5,8 93,4 0,7
pozosta e z osob  niepe nosprawn  .................. 100,0 45,6 54,0 0,2

Rodziny z osobami niepe nosprawnymi
 Badanie osób niepe nosprawnych wykaza o, e w 2002 r. w województwie w ród 592,4 tys. rodzin
wyodr bnionych w gospodarstwach domowych by o 176,4 tys. rodzin, w których rodzice, jedno z ro-
dziców lub dziecko (dzieci) byli niepe nosprawni. Oznacza to, e w blisko co trzeciej rodzinie znajduj
si  osoby niepe nosprawne (jedna lub wi cej). Z rodzin tych 67,2% zamieszkiwa o w miastach a 32,8%
na wsi.

Tabl. 16. Rodziny w gospodarstwach domowych wed ug typu rodzin i wyst powania
niepe nosprawno ci

Ma stwa Partnerzy
bez dzieci z dzie mi bez dzieci z dzie mi

Matki
z dzie mi

Ojcowie
z dzie miWyszczególnienie Ogó em

w tys. w odsetkach

O g ó  e m ............................ 592,4 21,4 56,2 1,0 1,4 17,8 2,2
Bez osób niepe nosprawnych 416,0 16,7 59,8 1,0 1,5 18,8 2,1
Z osobami niepe nosprawnymi 176,4 32,2 48,0 0,9 1,1 15,4 2,5
Miasta .................................. 415,1 23,2 52,8 1,1 1,3 19,2 2,4
Bez osób niepe nosprawnych 296,5 18,3 56,2 1,2 1,4 20,6 2,3
Z osobami niepe nosprawnymi 118,6 35,4 44,3 1,0 1,1 15,8 2,5
Wie ..................................... 177,4 17,1 64,3 0,6 1,5 14,6 2,0
Bez osób niepe nosprawnych 119,5 12,9 68,5 0,6 1,6 14,6 1,7
Z osobami niepe nosprawnymi 57,8 25,8 55,5 0,6 1,1 14,5 2,5

W zbiorowo ci rodzin z osobami niepe nosprawnymi w 2002 r., podobnie jak w przypadku rodzin
w gospodarstwach domowych ogó em, najliczniejsz  grup  stanowi y ma stwa i partnerzy
z dzie mi lub bez (82,1%), najmniejsz  grup  rodzin tworzyli ojcowie z dzie mi (2,5% zbiorowo ci
rodzin z osobami niepe nosprawnymi).

Tabl. 17. Rodziny z osobami niepe nosprawnymi wed ug liczby dzieci do lat 24 pozostaj cych na
utrzymaniu w rodzinie i typu rodziny

Z dzie mi do lat 24 na utrzymaniu
o liczbie dzieciOgó em razem 1 2 3 i wi cej

Bez dzieci do
lat 24 na

utrzymaniuTyp rodziny
w tys.

O g ó  e m ....................................... 176,4 67,8 32,6 21,3 13,9 108,6
Ma stwa/partnerzy ....................... 144,9 58,0 26,5 18,8 12,7 86,9
Matki z dzie mi ................................ 27,1 8,5 5,2 2,2 1,1 18,6
Ojcowie z dzie mi ............................ 4,4 1,3 0,9 0,3 0,1 3,1
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 W ogólnej liczbie 176,4 tys. rodzin z osobami niepe nosprawnymi by o 67,8 tys. rodzin, w których
znajdowa y si  dzieci do lat 24 pozostaj ce na utrzymaniu. We wszystkich typach rodzin najwy szy
odsetek stanowi y rodziny z 1 dzieckiem na utrzymianiu.

ówne ród o utrzymania rodzin z osobami niepe nosprawnymi
 Podobnie, jak w przypadku gospodarstw domowych z osobami niepe nosprawnymi, g ówne ród o
utrzymania we wszystkich typach rodzin z osobami niepe nosprawnymi stanowi y niezarobkowe
ród a dochodów (renty, emerytury, zasi ki etc.). Dotyczy to zarówno rodzin mieszkaj cych

w miastach jak i na wsi. Blisko 87% ma stw bez dzieci, matek z dzie mi oraz ojców z dzie mi,
w których ma onek, rodzic lub dziecko by o osob  niepe nosprawn , zadeklarowa o dochody
z niezarobkowych róde  jako g ówne ród o utrzymania. Ponad 1/3 ma stw z dzie mi za g ówne
ród o dochodu poda o dochody z pracy, jednak i w tym typie rodzin z osob  niepe nosprawn

dominowa y dochody pochodz ce z niezarobkowych róde  (55,6%). Zwraca uwag  stosunkowo
wysoki udzia  rodzin z osobami niepe nosprawnymi partnerów bez dzieci i partnerów z dzie mi, które
jako g ówne ród o utrzymania zadeklarowa y pozostawanie na utrzymaniu ( odpowiednio 10,3%
i 16,1%).

Tabl. 18. Rodziny z osobami niepe nosprawnymi w gospodarstwach domowych wed ug g ównego
ród a utrzymania i typu rodziny

W tym wed ug g ównego ród a utrzymania
praca niezarobkowe ród a na utrzymaniuTyp rodziny

Miasta, wie Ogó em w tys.
w odsetkach

O g ó  e m ............................... 176,4 24,8 70,9 3,9
Ma stwa bez dzieci .............. 56,9 11,4 86,6 1,8
Ma stwa z dzie mi ............... 84,6 38,8 55,6 5,2
Partnerzy bez dzieci .................. 1,5 22,9 65,7 10,3
Partnerzy z dzie mi .................. 1,9 32,7 50,3 16,1
Matki z dzie mi ........................ 27,1 11,2 85,4 3,1
Ojcowie z dzie mi .................... 4,4 11,0 85,9 2,6
Miasta ...................................... 118,6 24,6 71,1 3,8
Ma stwa bez dzieci .............. 42,0 11,9 86,1 1,8
Ma stwa z dzie mi ............... 52,5 39,5 54,7 5,2
Partnerzy bez dzieci .................. 1,1 23,9 65,9 9,2
Partnerzy z dzie mi .................. 1,2 33,7 49,6 15,4
Matki z dzie mi ........................ 18,7 12,9 83,3 3,4
Ojcowie z dzie mi .................... 3,0 11,9 84,7 2,9
Wie ......................................... 57,8 25,2 70,5 4,1
Ma stwa bez dzieci .............. 14,9 9,9 87,9 2,1
Ma stwa z dzie mi ............... 32,1 37,5 56,9 5,2
Partnerzy bez dzieci .................. 0,4 20,0 64,9 13,7
Partnerzy z dzie mi .................. 0,7 30,7 51,7 17,3
Matki z dzie mi ........................ 8,4 7,4 90,1 2,3
Ojcowie z dzie mi .................... 1,4 9,1 88,5 2,0


