
MIĘDZYNARODOWY 
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Z NIEPEŁNOSPRAWNO�CIAMI

3 GRUDNIA

Dane dla wojew�dztwa pomorskiego 

Przetw�rstwo przemysłowe

Handel; naprawa pojazd�w samochodowych 

Budownictwo

Administrowanie i działalno�� wspierająca 

Edukacja 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Pozostałe 
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a Na podstawie badania popytu na pracę Z-05.

Zakłady zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia 
aos�b z niepełnosprawno�ciami  według sekcji w 2020 r.

Stan na koniec IV kwartału

a Udział pracujących os�b z niepełnosprawno�ciami w wieku 16-64 lata w og�lnej liczbie os�b z niepełnosprawno�ciami w tym wieku. Zbiorowo�� os�b z niepełnosprawno�ciami
została wyodrębniona z og�lnej liczby ludno�ci w wieku 15 lat i więcej na podstawie kryterium prawnego.   b Dotyczy os�b w wieku 15 lat i więcej.

Osoby z niepełnosprawno�ciami na rynku pracy na podstawie BAEL
Przeciętne w roku

2019 2020

�� tys. �� tys.

a Według siedziby zarządu jednostki; bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b.
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Budownictwo

Administrowanie i działalno�� wspierająca 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
Edukacja 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
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�,� tys. �,� tys.aBezrobotni z niepełnosprawno�ciami zarejestrowani w urzędzie pracy 

Do 1 miesiąca
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12-24

Powyżej 24 miesięcy

18-24 lata

25-34

35-44

45-54

55-59

60 lat i więcej

Wyższe
Policealne i �rednie 
zawodowe/branżowe
�rednie og�lnokształcące

Zasadnicze zawodowe/branżowe
Gimnazjalne/podstawowe 
i poniżej

Czas pozostawania bez pracy Wiek Wykształcenie

AUTOBUSY

708 
TRAMWAJE

136 
96,5%

og�lnej liczby tramwaj�w

97,3% 
og�lnej liczby autobus�w 

wzrost w stosunku do 2019 r.

z dysfunkcją narząd�w 
ruchu

Studenci z niepełnosprawno�ciami
w tym:

����

Studenci z niepełnosprawno�ciami według wybranych 
rodzaj�w niepełnosprawno�ci w roku akademickim 2020/21

���
wzrost/spadek w stosunku do roku akademickiego 2019/20

niesłyszący i słabosłyszący niewidomi i słabowidzący ��� ���

Wybrane obiekty kultury i sztuki wyposażone w udogodnienia 
dla os�b z niepełnosprawno�ciami w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia

Kina stałe

Muzea i oddziały muzealne

Teatry i instytucje muzyczne

Centra, domy, o�rodki kultury, kluby i �wietlice  

Biblioteki publiczne (z filiami)
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Tabor komunikacji miejskiej przystosowany 
do przewozu os�b niepełnosprawnych w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia

Opracowanie merytoryczne: Urząd Statystyczny w Gda�sku, Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych, O�rodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego, O�rodek Badania Aktywno�ci Ekonomicznej Ludno�ci 

Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych
Ikony: created by Freepik from www.flaticon.com

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie �r�dła

�� 102

OFERTA
PRACY

2019 2020

Bezrobotne zarejestrowane osoby z niepełnosprawno�ciami 
na 1 ofertę pracy dla os�b z niepełnosprawno�ciami w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia
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chojnicki

człuchowski

starogardzki
sztumskitczewski

kwidzyński

zjawisko nie wystąpiło
- brak ofert pracy

Bezrobotne zarejestrowane osoby z  niepełnosprawno�ciami 
według wybranych kryteri�w w 2020 r.

Stan na koniec IV kwartału

Oferty pracy dla zarejestrowanych 
bezrobotnych os�b 
z niepełnosprawno�ciami

2019 2020

a Stan w dniu 31 grudnia.

% % %

Pracujące osoby z niepełnosprawno�ciami w wieku 16 lat i więcej

aWska�nik zatrudnienia os�b z niepełnosprawno�ciami w wieku 16-64 lata ��,����,��
�� tys. �� tys.

bBierni zawodowo z powodu choroby, niepełnosprawno�ci 

Aktywne zawodowo osoby z niepełnosprawno�ciami w wieku 16 lat i więcej

�� tys. �� tys.

gdansk.stat.gov.pl@gdansk_stat @urzadstatystycznywgdansku

a Pracujące osoby z niepełnosprawno�ciami w tys.
Stan w dniu 31 grudnia
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a Pracujące osoby z niepełnosprawno�ciami według sekcji w 2020 r.
Stan w dniu 31 grudnia

%
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a Według siedziby zarządu jednostki; bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b.
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31 - liczba obiekt�w 81,3% - odsetek og�lnej liczby danego rodzaju obiektu 
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