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DZIEŃ 
GODNOŚCI

Osób z Niepełno-
sprawnością
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dolnośląskiego

33,6%
PRACUJĄCYCH

Według Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności w 2020 r. co 3-cia osoba

niepełnosprawna w wieku 16–64 lata
– pracowała. Wskaźnik zatrudnienia
kształtował się na poziomie 33,6%

(wobec 27,4% w 2019 r.).

1662
NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

W roku akademickim 2020/21 na
dolnośląskich uczelniach wyższych studiowało
1662 niepełnosprawnych studentów, w tym

467 osób z dysfunkcją narządu ruchu,
139 osób niesłyszących lub słabosłyszących

oraz 176 studentów niewidomych
i słabowidzących. Liczba niepełnosprawnych
studentów na przestrzeni roku zmniejszyła

się o 90 osób. 5563
PRACUJĄCYCH NA SPECJALNIE

DOSTOSOWANYCH STANOWISKACH
W końcu grudnia 2021 r. 5,6 tys.

osób niepełnosprawnych (14,0% ogółu
pracujących; w 2020 r. – 4,5 tys.) pracowało 
na stanowiskach specjalnie dostosowanych 

do potrzeb wynikających z ich 
niepełnosprawności.

Około 90% osób pracujących na specjalnie
dostosowanych stanowiskach zatrudnionych

było w sektorze prywatnym.

472
OFERTY PRACY

W marcu 2022 r. w Powiatowych Urzędach
Pracy 472 oferty pracy skierowane były dla

osób niepełnosprawnych (w marcu
2021 r. – 262). Stanowiły one 4,1% ogółu
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji

zawodowej.
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834
AUTOBUSY

Wśród taboru komunikacji miejskiej w końcu
2020 r. były 834 autobusy przystosowane

do przewozu osób niepełnosprawnych,
co stanowiło 99% ogółu taboru autobusowego.

Liczba autobusów przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych w skali roku zwiększyła się

o 49 sztuk.

300
ŻŁOBKÓW I DZIECI

W końcu 2021 r. 58,8% placówek
żłobkowych przystosowanych było 

do potrzeb niepełnosprawnych dzieci 
(przed rokiem 57,7%). 

Tylko 8 placówek posiadało
udogodnienia dla osób słabowidzących
i niewidomych, a 19 jednostek – windy

dostosowane dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

497
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RODZINACH ZASTĘPCZYCH

W końcu 2021 r. 497 dzieci w rodzinach
zastępczych posiadało orzeczenie

o niepełnosprawności (9,4% ogółu dzieci
w rodzinach zastępczych). W skali roku liczba

dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem
o niepełnosprawności w rodzinach zastępczych

zwiększyła się o 2,9%.

75,5% i 54,4% 
75,5% KIN STAŁYCH ORAZ 54,4%

MUZEÓW PRZYSTOSOWANYCH DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Według stanu w dniu 31 grudnia
2021 r. 75,5% kin stałych oraz 54,4%

muzeów przystosowanych było dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Wśród obiektów

muzealnych 15 wyposażonych było
w specjalne ekspozycje przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych 
(w końcu 2020 r. – 13).

144
TRAMWAJE

Według stanu inwenatrzowego w końcu
2020 r. w komunikacji miejskiej były 144

tramwaje przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych, co stanowiło 43% ogółu

taboru tramwajowego. Liczba tramwajów
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

w skali roku nie zmieniła się.

2144
ZAKŁADY ZAINTERESOWANE 

ZWIĘKSZENIEM ZATRUDNIENIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W końcu grudnia 2021 r. 2,1 tys. zakładów 
było zainteresowanych zwiększeniem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w tym 1,7 tys. zakładów dotyczyło 

sektora prywatnego.
W końcu IV kwartału ub. roku 

zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych wykazało 
o 214 zakładów mniej niż w końcu 

IV kwartału 2020 r.


