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Osoby niepełnosprawne według województw 

 

Zróżnicowanie międzypowiatowe występowania niepełnosprawności 

 

Na 1000 ludności:

 

Odsetek osób 
niepełnosprawnych 

według wykształcenia:

Na 1000 ludności:

według wieku 

awedług stopnia niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne 
w województwie dolnośląskim

 

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która 

posiada odpowiednie orzeczenie wydane 

przez organ do tego uprawniony (osoba 

niepełnosprawna prawnie) lub osoba, 

która takiego orzeczenia nie posiada, lecz 

odczuwa ograniczenie sprawności 

w wykonywaniu czynności podstawowych 

dla swojego wieku (osoba niepełnospra-

wna biologicznie).

Według wyników NSP 2011 na obszarze 

woj. dolnośląskiego mieszkało 

osób niepełnosprawnych, co stanowiło 

ogólnej liczby ludności woje-

wództwa (według NSP 2002 – 15,0%); 

w kraju niepełnosprawni stanowili 12,2% 

ogółu ludności. Oznacza to, że częściej niż 

co 8 mieszkaniec woj. dolnośląskiego był 

osobą niepełnosprawną.

383,8 tys. 

13,2% 

Wśród powiatów woj. dolnośląskiego najwięcej osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na 1000 

ludności odnotowano w powiatach: wałbrzyskim (181), górowskim (170), strzelińskim (161) oraz 

w mieście Jelenia Góra (171). Z kolei relatywnie najrzadziej problem niepełnosprawności występował 

w powiecie wrocławskim (87) oraz trzebnickim (107) i jaworskim (108).

170

0

Osoby 
według kategorii w tys.

niepełnosprawne  

Osoby niepełnosprawne prawnie

Osoby niepełnosprawne 

tylko biologicznie
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< 15 lat

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

3,2%

3,2%
4,6%

5,6%

14,7%

27,7%

41,0%

awedług poziomu wykształcenia

7,2%

29,3%

26,2%

37,3%

3,3%

Wyższe

Policealne i średnie

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i niższe

a Dotyczy osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej.

a Dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku 13 lat i więcej.

29,0%

38,0%

29,7%

Znaczny

Umiarkowany

Lekki

Nieustalony
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aNA PODSTAWIE BADAŃ AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI BAEL  (dane średnioroczne)

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych

Najwyższe odsetki pracujących osób z niepełnospra-

wnościami odnotowano w powiatach położonych we 

wschodniej części województwa, tj. w: 

. W tych powiatach odnotowa-

no także najniższą stopę bezrobocia wśród niepełno-

sprawnych.

milickim, 

strzelińskim i oławskim

Najgorsza sytuacja pod względem zatrudnienia wśród 

osób niepełnosprawnych dotyczyła powiatów: 

, 

w których to pracowało mniej niż 13% osób niepełno-

sprawnych. Były to również obszary, w których stopa 

bezrobocia kształtowała się na relatywnie wysokim 

poziomie, w szczególności w powiecie dzierżoniow-

skim i lwóweckim. 

dzierżoniowskiego, lwóweckiego i górowskiego

a Dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. b Dotyczy osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata. Zbiorowość osób niepełnosprawnych została wyodrębniona 
z ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, na podstawie kryterium prawnego. 

Wskaźnik zatrudnienia 

bWskaźnik zatrudnienia  Bierni zawodowo z powodu 
choroby, niepełnosprawności  

Stopa bezrobocia 

25,8 - 31,3

24,7 - 25,7

22,2 - 24,6

19,3 - 22,1

14,2 - 19,2

17,7 - 21,1

%

15,9 - 17,6

14,8 - 15,8

13,8 - 14,7

11,9 - 13,7

Osoby sprawne

7,4%

53,7%

38,9%

Pracujące

Bezrobotne

Bierne zawodowo

4,6%
 

Osoby 
niepełnosprawne

79,8%

15,6%
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