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UWAGI METODYCZNE
1.

Sprawozdawczość rynku pracy jest opracowywana w ramach statystki
publicznej, w związku z tym głównym aktem prawnym jest ustawa o statystyce
publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 2012 r. 591, z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych
statystyki publicznej na dany rok i Prezesa Rady Ministrów w sprawie
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych
statystyki publicznej na dany rok.

2.

Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby, które są zarejestrowane
w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015. 149
z późn. zm.).

3.

Art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia
osoby uznane za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a tym samym,
do których skierowane powinny być różnego rodzaju działania mające na celu
ich aktywizację. Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2014 r.
zaliczało się bezrobotnych:
do 25 roku życia,
długotrwale,
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
powyżej 50 roku życia,
bez kwalifikacji zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego,
bez wykształcenia średniego,
samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
niepełnosprawnych,
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego.

4.

Informacje przedstawione w opracowaniu gromadzone były w sprawozdaniach:
miesięcznym - „Sprawozdanie o rynku pracy”;
kwartalnym - załącznik 1 „Bezrobotni oraz poszukujący pracy według
czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu
pracy”.

5.

W tablicach przedstawiających dane w procentach / punktach procentowych
ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń w niektórych rubrykach nie
zachodzą zgodności matematyczne.
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KOMENTARZ
W 2014 r., przy niewielkiej poprawie koniunktury na rynkach europejskich, w kraju
odnotowano umiarkowane, choć należy zauważyć, że wyższe niż w latach 20122013, tempo wzrostu gospodarczego. Począwszy od 2013 r. z kwartału na kwartał
tempo wzrostu gospodarczego wyraźnie się poprawiało, i wzrost PKB w 2014 r. był
zdecydowanie silniejszy niż w 2013 r. W całym 2014 r., jak wskazują szacunki GUS,
wzrost PKB wyniósł 3,3% w skali roku, wobec 1,7% rok wcześniej1. Przełożyło się to
na stopniowe, choć powolne, korzystne zmiany na rynku pracy. W efekcie tych
zmian udało się zahamować dynamiczny wzrost bezrobocia jaki notowaliśmy od
2009 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego zanotowana w końcu 2013 r. wyniosła
13,4% i po raz pierwszy od kilku lat nie wzrosła, pozostając na poziomie
identycznym jak rok wcześniej.
Spadek liczby bezrobotnych był wynikiem z jednej strony spadku napływu do
bezrobocia, i wzrostu odpływu. Wzrost liczby wyrejestrowań wynikał z widocznego
ożywienia na rynku pracy, które przejawiało się przede wszystkim wyższą liczbą
ofert pracy jakimi dysponowały urzędy. Zmniejszyła się również skala zarówno
zgłoszeń zwolnień grupowych, jak i zwolnień grupowych. Istotny wpływ na poprawę
sytuacji na rynku pracy miały też intensywne działania aktywizujące.
Sukcesem widocznym na polskim rynku pracy jest poprawa sytuacji w Polsce na tle
krajów Unii Europejskiej, przejawiająca się zmniejszeniem dystansu jaki dzieli
Polskę od średniej w UE w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na
rynku pracy. W latach 2004-2006 byliśmy krajem o najwyższej stopie bezrobocia
w UE. Jeszcze w 2007 r. stopa bezrobocia w Polsce zdecydowanie przekraczała
średnią w UE, ale w kolejnych latach wskaźnik w Polsce był niższy lub równy
średniej w UE(28).
W 2014 r. stopa bezrobocia w UE(28) dla osób w wieku 15-64 lata wyniosła 10,3%,
wobec 11,0% w 2013 r. W Polsce na przestrzeni roku omawiany wskaźnik zmalał
o 1,4 p. p. z 10,5% do 9,1%. Równocześnie jednak wskaźnik w Polsce był o 1,2 p. p.
niższy niż w UE(28).
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego, z uwagi na różnice metodologiczne, pozostaje
wyższy niż w rozumieniu BAEL, ale również jego wartość na przestrzeni lat znacząco
się zmniejszyła - w końcu 2002 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła aż 20%,
a jego maksymalna wartość zanotowana w końcu w lutego 2003 r. to aż 20,7%
(w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było ponad 3,3 mln osób). Od 2003 r.
poziom i stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce zmniejszały się i ten korzystny
proces zahamowany został w 2009 r., kiedy to polski rynek pracy najbardziej odczuł
skutki światowego kryzysu. Wówczas liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła
aż o 28,4% osiągając 1,9 mln osób. W końcu 2014 r. stopa bezrobocia
rejestrowanego wyniosła 11,5%, i była niższa o 1,9 p. p. w porównaniu z końcem
2013 r. Tym samym wyhamowana została obserwowana od kilku już lat tendencja
wzrostu wskaźnika bezrobocia z roku na rok. Nadal jednak stopa bezrobocia była
o 2 pkt. proc. wyższa niż w końcu 2008 r., ale również o 8,5 pkt. niższa niż w końcu
2002, czy 2003 r.
Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w końcu 2014 r. wyniosła
1 825,2 tys. osób, i w odniesieniu do stanu z końca 2013 r. odnotowano spadek o
332,7 tys. osób, tj. o 15,4% (rok wcześniej miał miejsce wzrost o 1%). Zauważenia
wymaga, że był to również pierwszy spadek liczby bezrobotnych obserwowany od
2009 r., kiedy to nasz rynek pracy najbardziej dotkliwie odczuł skutki kryzysu –
1

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w II kwartale 2015 r., GUS, Warszawa 28.08.2015 r.
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liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się wówczas o prawie 419 tys.
osób, a stopa bezrobocia w ciągu roku wzrosła aż o 2,6 p. p.
Z prowadzonego monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w 2014 r. pracodawcy
zgłosili do zwolnienia 41,9 tys. pracowników wobec 63,5 tys. osób rok wcześniej spadek o 34% (tj. o 21,6 tys. osób).
Na podstawie wcześniej dokonanych zgłoszeń, zwolniono 17,8 tys. osób (rok
wcześniej zwolniło 35,5 tys. pracowników). Poziom zwolnień był zatem o 49,7%
niższy niż przed rokiem.
Zwolnienia grupowe w 2014 r. stanowiły 42,6% zgłoszeń zwolnień dokonanych
w tym okresie.
W 2014 r. najczęściej zgłoszenia napływały od pracodawców w województwie
mazowieckim (49% wszystkich zapowiedzi zwolnień w minionym roku) oraz śląskim
(13,2%). Z pewnością wynika to z faktu ulokowania w aglomeracjach warszawskiej
i śląskiej centrali wielu firm. W całym 2014 r. najwięcej zgłoszeń pochodziło z sekcji:
przetwórstwo przemysłowe (9,2 tys. osób, tj. 22% wszystkich zgłoszeń zwolnień),
budownictwo (9 tys. osób, tj. 21,5%), działalność finansowa i ubezpieczeniowa
(6 tys. osób, tj. 14,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (5,3 tys. osób,
tj. 12,5%).
Najwyższe zwolnienia grupowe w 2014 r. odnotowano w sekcjach: przetwórstwo
przemysłowe (5,3 tys. osób zwolnionych, tj. 29,6%), budownictwo (3,2 tys. osób
zwolnionych, tj. 17,8%) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (2,5 tys. osób zwolnionych, tj. 13,8%)
i działalność finansowa i ubezpieczeniowa (2,3 tys. osób, tj. 12,6%).
Według stanu w końcu 2014 r. 231 zakładów pracy zamierzało zwolnić blisko
25 tys. osób. Dane dotyczą zgłoszeń aktualnych wg stanu na ostatni dzień roku,
tj. pomniejszonych o te, z których realizacji pracodawca zrezygnował bądź już je
zrealizował. Liczba osób zgłoszonych do zwolnienia w końcu 2014 roku była
o 22,2% niższa niż w końcu 2013 r.
Jedną z charakterystycznych cech polskiego rynku pracy jest jego silne
zróżnicowanie przestrzenne, co znajduje odzwierciedlenie m. in. w wysokiej
rozpiętości stopy bezrobocia zarówno pomiędzy województwami, jak i powiatami.
Dodatkowo zróżnicowanie to utrzymuje się nawet w sytuacjach spadku bezrobocia.
Często specyfika danego terenu wynikająca z geograficznego usytuowania powiatu,
odległości od dużych miast, czy stopnia rozwoju infrastruktury ma wpływ m. in. na
poziom rozwoju gospodarczego, stopień rozwoju kapitału ludzkiego oraz decyduje
o szybkości znalezienia zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Skalę
i tempo zmian na rynku pracy w znacznej części uzależnia fakt znajdowania się
powiatu w kręgu oddziaływania wielkiej aglomeracji. Wpływa to na możliwość
podejmowania pracy, choć zauważyć należy, że akcesja do UE spowodowała
otwarcie polskiego rynku pracy i zwiększyła możliwości podejmowania zatrudnienia
nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Niemniej jednak wciąż czynniki
społeczne, demograficzne, czy ekonomiczne powodują, że liczna pozostaje grupa
osób, które nie decydują się na poszukiwanie pracy poza najbliższą okolicą, a tym
samym utrzymują się enklawy, gdzie od lat wskaźnik bezrobocia nawet trzykrotnie
przekracza średnią krajową. Dywersyfikację obszarów bezrobocia pogłębia niski
poziom migracji wewnętrznych często uzależniony od rozwoju sieci komunikacyjnej,
ale również utrzymujące się różnice w kosztach zakupu i wynajmu mieszkań,
a także często niechęć do zmiany miejsca zamieszkania z powodów związanych
wyłącznie z pracą.
Terytorialne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy najczęściej przedstawiane jest
za pomocą stopy bezrobocia, gdyż rozkład liczby bezrobotnych jest
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odzwierciedleniem rozkładu liczby ludności. Oznacza to, że w województwach
o wysokiej liczbie ludności, jak np. mazowieckim występuje też wysoki poziom
bezrobocia. Z tego też powodu terytorialne zróżnicowanie zjawisk zdecydowanie
bardziej obrazują wskaźniki procentowe, choć one również obarczone są wpływem
np. sytuacji demograficznej na danym terenie. Niniejsze opracowanie stanowi
prezentację, przede wszystkim graficzną, zróżnicowania bezrobocia w Polsce na
poziomie województw oraz powiatów. Wykorzystane w nim zostały różnego rodzaju
wskaźniki obrazujące procentowe udziały poszczególnych kategorii bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Tylko w przypadku poziomu bezrobocia,
napływu i odpływu bezrobotnych oraz ofert pracy, a także zgłoszeń zwolnień
grupowych i zwolnień grupowych dane zaprezentowane na kartogramach
przedstawione są w tysiącach lub liczbach bezwzględnych. Dodatkowo w przypadku
każdego z użytych wskaźników pod kartogramem umieszczona została tabela
obrazująca zmiany rozpiętości wartości danego wskaźnika na poziomie województw
i powiatów oraz średnie wartości wskaźników w ostatnich dwóch latach.
W końcu 2014 r. poziom bezrobocia w województwach kształtował się w przedziale
od 42,4 tys. osób w województwie opolskim do 249,8 tys. w mazowieckim, w którym
liczba bezrobotnych była blisko 6 - krotnie wyższa niż w opolskim. W przypadku
powiatów różnica była zdecydowanie bardziej zauważalna, tj. najniższy poziom
bezrobocia wystąpił, podobnie jak poprzednich latach, w M. Sopot (766 osób) wobec
60 razy wyższego poziomu w M. Warszawa (48,8 tys. osób).
Na przestrzeni roku spadek poziomu bezrobocia rejestrowanego odnotowany został
we wszystkich województwach. Najwyższą dynamikę względnego spadku
bezrobocia zanotowano w województwach: lubuskim (21,2%) i dolnośląskim
(20,8%).
Na poziomie powiatów zmniejszenie się liczby bezrobotnych również odnotowano we
wszystkich jednostkach. Najwyższy spadek liczby bezrobotnych w końcu 2014 r.
w porównaniu do stanu sprzed roku zanotowano w powiatach słubickim
(woj. lubuskie) wyniósł on 40,4% i suwalskim (podlaskie) – 34,9%.
Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia najlepiej obrazuje stopa bezrobocia, która od
lat już najniższe wartości przyjmuje na obszarach z dużymi aglomeracjami
miejskimi, czyli w województwach wielkopolskim, mazowieckim, śląskim
i małopolskim. Na przeciwległym biegunie są województwa warmińsko – mazurskie
i zachodniopomorskie oraz kujawsko – pomorskie, czyli głównie rolnicze, gdzie
jeszcze pod koniec lat 90 funkcjonowało rolnictwo państwowe, a zwolnieni
pracownicy państwowych gospodarstw rolnych zasilili grono bezrobotnych.
Wprawdzie od tego momentu minęło 20 lat, ale trudna sytuacja na rynku pracy
utrzymuje się.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu 2014 r. 11,5% i w skali roku
zmalała o 1,9 p. p. Dysproporcje w rozpiętości wskaźnika bezrobocia na poziomie
województw w 2014 r. zmniejszyły się w porównaniu z notowanymi w końcu 2013 r.
W końcu 2014 r. różnica pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia
w województwach wynosiła 11,1 p. p. (wielkopolskie – 7,8%, warmińsko – mazurskie
– 18,9%). Terytorialne zróżnicowanie na poziomie województw zmalało o 1 p. p.
w porównaniu z końcem 2013 r. (12,1 p. p.). W przypadku powiatów zróżnicowanie
natężenia bezrobocia było trzy razy wyższe, a różnica pomiędzy skrajnymi
powiatami była 11-krotna. Rozpiętość stopy bezrobocia w powiatach kształtowała
się od 3,2% w M. Poznań do 34,7% w powiecie szydłowieckim. Zatem różnica
wyniosła 31,5 p. p. wobec 34,8 p. p. w końcu 2013 r. Nadal, zatem istnieją pewne
”enklawy” czyli powiaty, w których stopa bezrobocia przekracza prawie 3-krotnie
średnią dla kraju. Należy tu wymienić obok powiatu szydłowieckiego m. in. powiaty:
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piski, braniewski czy kętrzyński. Zdecydowana większość z wymienionych powiatów
usytuowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w którym wskaźnik
bezrobocia jest najwyższy w kraju.
Kształtowanie się poziomu bezrobocia zależy od wielkości i dynamiki zmian
w napływie i odpływie z bezrobocia. W roku 2014 w urzędach pracy zarejestrowało
się 2 452,8 tys. osób (spadek o 256,6 tys. osób, tj. o 9,5% w porównaniu do
2013 r.), a odpływ wyniósł 2 786,2 tys. osób (tj. wzrósł o 98 tys. osób, tj. o 3,6%).
Najniższy napływ i odpływ bezrobotnych odnotowano w województwach opolskim,
podlaskim i lubuskim, zaś w mazowieckim i śląskim wystąpił zarówno najwyższy
napływ, jak i odpływ bezrobotnych.
Wskaźnik płynności rynku pracy, określający stosunek liczby bezrobotnych, którzy
podjęli pracę w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych,
wyniósł w 2014 r. 52,4%, czyli był wyższy niż w 2013 r. (46,6%). Zróżnicowanie tego
wskaźnika, szczególnie na poziomie powiatów, było wysokie i wynosiło 36,7 pkt.
proc. - od 33% w powiecie biłgorajskim (lubelskie) do 69,7% w powiecie gostyńskim
(wielkopolskie).
W 2014 r. liczba wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy wyniosła
1 285,8 tys. osób i była o 1,8% wyższa niż w 2013 r. Pracę podjęło 46,1%
bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w tym okresie (47% w 2013 r.). Najwyższy
odsetek wyłączonych z powodu podjęcia pracy wystąpił w województwie
wielkopolskim (50,1%), zaś najniższy w lubelskim (42,4%). Natomiast wśród
powiatów najniższy odsetek podjęć pracy (tj. 30,7%) wystąpił w powiecie
biłgorajskim (lubelskie), w 88 powiatach udział podjęć pracy w wyłączeniach
stanowił 50% i więcej, w tym w powiecie gostyńskim (wielkopolskie) wyniósł 64%.
Podobnie jak w poprzednich latach wciąż niski pozostawał udział podjęć pracy
sezonowej – 2,3% odpływu, przy czym najwyższy odsetek podjęć sezonowego
zatrudnienia w odpływie dotyczył województwa dolnośląskiego (4,9% odpływu
w województwie). W województwie śląskim podjęcia pracy sezonowej stanowiły
zaledwie 0,1% wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. Niesubsydiowane zatrudnienie
podjęło 1 122,4 tys. bezrobotnych, tj. o 9,2 tys. osób (0,8%) więcej niż w 2013 r.,
a subsydiowane 163,4 tys. osób (wzrost o 13,7 tys. osób, tj. o 9,2%). Wysokie
pozostawało zróżnicowanie odsetka podejmujących subsydiowane zatrudnienie.
W województwach warmińsko-mazurskim odsetek podjęć pracy subsydiowanej był
najwyższy i stanowił 8,4% odpływu, podczas gdy w śląskim zaledwie 4,5%.
W powiecie szamotulskim (wielkopolskie) podjęcia pracy subsydiowanej stanowiły
tylko 1,5% odpływu bezrobotnych, a w powiecie piskim (warmińsko - mazurskie) aż
22,8%. Generalnie podjęcia pracy subsydiowanej są dominującym elementem
odpływu z bezrobocia na terenach o trudnej sytuacji na rynku pracy i pozostają
znikome szczególnie w powiatach tzw. grodzkich.
W 2014 r. z powodu otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
odpływ z bezrobocia wyniósł 51,2 tys. bezrobotnych wobec 46,2 tys. rok wcześniej.
Ten powód wyłączeń stanowił 1,8% odpływu z bezrobocia w 2014 r., przy czym
w małopolskim 2,5%, a w kujawsko-pomorskim i lubuskim po 1,2% wyłączeń.
W 2014 r. zaktywizowano 504,9 tys. osób (wobec 475,7 tys. w 2013 r.). Oznacza to,
że w skali roku liczba osób, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku
pracy wzrosła o 29,2 tys. osób, tj. o 6,1%. Osoby zaktywizowane w 2014 r. stanowiły
18,1% odpływu bezrobotnych w tym okresie (wobec 17,7% w 2013 r.). Korzystanie
z aktywnych programów rynku pracy uzależnione było od sytuacji na lokalnym
rynku pracy. W województwach, w których sytuacja ta pozostawała trudniejsza
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bezrobotni częściej uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach aktywizujących.
W województwie świętokrzyskim odsetek osób, które rozpoczęły udział w aktywnych
programach stanowił 22,6% wyłączeń z ewidencji, podczas gdy w dolnośląskim
15,1%. Najniższe udziały rozpoczynających aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w odpływie zanotowano w M. St. Warszawa oraz powiecie wrocławskim
(8,2%) wobec 47,6% w powiecie sejneńskim (podlaskie).
Staż najczęściej rozpoczynali bezrobotni w województwach: świętokrzyskim (11,9%
odpływu bezrobotnych w tym województwie), lubelskim (10,5%) i kujawskopomorskim (10,1%), zaś najrzadziej w pomorskim (5,2%). W wielu powiatach
usytuowanych przede wszystkim w okolicach dużych miast ta forma aktywizacji
była rzadko wykorzystywana – w M. Gliwice staż był powodem odpływu 1,6%
odpływu bezrobotnych w tym powiecie. Z kolei w powiecie sejneńskim (podlaskie)
rozpoczęło go aż 33,7% odpływu bezrobotnych. W przypadku szkoleń najczęściej
podejmowali je bezrobotni w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim,
najrzadziej w dolnośląskim i lubuskim.
Nadal istotnym powodem wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2014 r. były
niepotwierdzenia gotowości do pracy, które stanowiły aż 26,5% wyłączeń z ewidencji
bezrobotnych (27% w 2013 r.). W tym zakresie również sytuacja była wysoce
zróżnicowana i zdecydowanie częściej nie potwierdzali gotowości do pracy
bezrobotni w województwach śląskim i mazowieckim (odpowiednio 31,4% i 29,1%
odpływu w województwie). Wśród powiatów o najwyższym odsetku niepotwierdzeń
gotowości do pracy wskazać należy powiaty tzw. grodzkie lub znajdujące się
w okolicach dużych miast. W czołówce wymienić należy M. Piekary Śląskie, M. Ruda
Śląska, powiat kołobrzeski, M. Szczecin.
Wskazać należy, że poza wysoką liczbą niepotwierdzeń gotowości do pracy w 2014 r.
aż 170,6 tys. bezrobotnych (6,1% odpływu) dobrowolnie zrezygnowało ze statusu
bezrobotnego, a kolejne 54,6 tys. (2,0%) odmówiło bez uzasadnionej przyczyny
przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Zatem łącznie
34,6% bezrobotnych wyłączonych z ewidencji faktycznie nie było zainteresowanych
pomocą urzędów pracy w znalezieniu zatrudnienia. Być może wpływ na taki stan
rzeczy ma fakt, że znaczna część ofert zatrudnienia nie trafia do urzędów pracy.
W całym 2014 r. urzędy pracy miały do dyspozycji 1 094,9 tys. ofert pracy, czyli
o 220,8 tys., tj. o 25,3% więcej niż rok wcześniej. W czołówce pod względem ilości
ofert pracy będących w dyspozycji urzędów pracy znalazły się województwa z dużymi
aglomeracjami, jak: śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. Z kolei
w województwach podlaskim, świętokrzyskim i opolskim liczba wolnych miejsc
pracy była najniższa, a do tego znaczną część ofert stanowiły oferty subsydiowanego
zatrudnienia (w świętokrzyskim 61,6% ogółu zgłoszonych ofert). W kraju udział ofert
pracy subsydiowanej w ogólnej liczbie ofert jakimi dysponowały urzędy pracy
wynosił 34,8% i kształtował się w przedziale od 23,4% w wielkopolskim do 61,6%
w świętokrzyskim. Nadal oferty pracy subsydiowanej stanowiły znikomy odsetek
w tzw. powiatach grodzkich i znajdujących się w okolicach oddziaływania dużych
miast, niemniej jednak w województwie mazowieckim w powiatach makowskim
i przysuskim oferty pracy subsydiowanej to ponad 90% ofert jakimi w całym 2014 r.
dysponowały tamtejsze urzędy pracy. Trudno wskazać przyczyny takiej sytuacji, czy
to tereny, na których nie powstają nowe miejsca pracy, nie przyciągające
inwestorów, słabo skomunikowane, czy raczej pracodawcy nie są zainteresowani
zgłaszaniem ofert pracy do urzędów pracy, a może, skoro mogą liczyć oni na
subsydiowanych pracowników, nie widzą sensu tworzenia niesubsydiowanych
miejsc pracy. Są to jednak z całą pewnością powiaty o bardzo trudnej sytuacji
o czym świadczy bardzo wysokie natężenie bezrobocia, ale też fakt, że w końcu
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2014 r. w urzędach pracy w wymienionych powiatach wykorzystane zostały
wszystkie oferty pracy. W przypadku natomiast M. Wrocław, gdzie o pracę
zdecydowanie łatwiej, liczba niewykorzystanych w końcu roku ofert przekroczyła
1 200, a w M. st. Warszawa nawet 2 400 ofert. Oznacza to, że na trudnych rynkach
pracy nawet oferty w ciężkich warunkach i z niskim wynagrodzeniem są częściej
akceptowane.
Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w całym 2014 r. wystarczyłyby dla ok.
45% zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Wskaźnik określający stosunek
napływu ofert pracy do napływu bezrobotnych był wysoce zróżnicowany. Na
poziomie województw oferty pracy zgłoszone w województwie opolskim
wystarczyłyby dla 55,5% zarejestrowanych w 2014 r. bezrobotnych, podczas gdy
w świętokrzyskim wskaźnik ten wynosił 34,5%. Najlepszą sytuację zanotowano
w M. Świętochłowice i M. Opole, gdzie napływ ofert stanowił odpowiednio 149,9%
oraz 114,3% napływu bezrobotnych, w sytuacji gdy w powiecie tatrzańskim
(małopolskie) było to 10,9%.
Zmiany wielkości populacji zarejestrowanych bezrobotnych i zgłaszanych ofert
wpłynęły na spadek liczby bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy2 do
16 osób w 2014 r. wobec 22 osób w 2013 r., ale 12 osób w 2008 r.
W województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim, śląskim i wielkopolskim na
1 ofertę pracy zgłoszoną do urzędów pracy w 2014 r. przypadało
12 zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w świętokrzyskim aż 24 osoby.
W M. Świętochłowice na 1 ofertę przypadały 3 osoby bezrobotne, a po przeciwnej
stronie znajdowały się powiaty: przemyski z 88 bezrobotnymi, ostrołęcki - 80 osób
i radomski z 73 osobami bezrobotnymi.
Powyższe potwierdza, że przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy
pozostaje bardzo wysokie, ale poza liczbą bezrobotnych, stopą bezrobocia i liczbą
zgłaszanych ofert pracy sytuacja na rynku pracy jest także zróżnicowana ze względu
na strukturę bezrobotnych, co z kolei również może wpływać na trudności
w uzyskaniu zatrudnienia.
Analiza bezrobocia rejestrowanego według płci pokazuje, że do końca 2007 r.
zdecydowanie szybciej zmniejszała się liczba bezrobotnych mężczyzn niż kobiet.
W 2014 r. spadek liczby bezrobotnych mężczyzn wyniósł 16,3%, natomiast wśród
kobiet 14,5%. Tym samym zwiększył się udział kobiet wśród bezrobotnych z 51,0%
w końcu 2013 r. do 51,5% w końcu 2014 r. Najwyższe udziały kobiet notowano
w województwie wielkopolskim (56,6%), zaś najniższe w podlaskim (45,5%). Różnica
pomiędzy najniższą i najwyższą wartością procentowego udziału kobiet w ogólnej
liczbie zarejestrowanych zwiększyła się zarówno na poziomie województw, jak
i powiatów. W końcu 2014 r. najwyższy udział kobiet odnotowano w powiecie
sztumskim (64,5%), oraz powiecie rypińskim (64%), a najniższy w powiecie
sejneńskim (37,3%).
Kolejnym czynnikiem różnicującym jest miejsce zamieszkania. W końcu 2014 r.
w urzędach pracy zarejestrowanych było 812,1 tys. osób zamieszkałych na wsi
i 1 013,1 tys. zamieszkałych w mieście. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi
zmniejszyła się o 14,9% wobec spadku liczby bezrobotnych zamieszkałych w mieście
o 15,8%. Spowodowało to wzrost odsetka zamieszkałych na wsi wśród ogółem
bezrobotnych z 44,2% w końcu 2013 r. do 44,5% w końcu 2014 r.
W województwach południowo – wschodniej Polski wysokie pozostają udziały osób
2

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w danym roku liczona jest ze wzoru:
(bezrobotni według stanu w końcu poprzedniego roku + bezrobotni w końcu danego roku)/2
(oferty pracy zgłoszone w roku/12 + oferty pracy na koniec poprzedniego roku)
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zamieszkałych na wsi wśród bezrobotnych, bo są to też tereny gdzie dominuje
ludność zamieszkała na wsi. Na poziomie województw odsetek zamieszkałych na wsi
kształtował się w przedziale od 22,0% w śląskim do 63,1% w podkarpackim.
W przypadku powiatów rozpiętość pozostawała znacznie wyższa. Nawet pomijając
powiaty tzw. grodzkie udział osób zamieszkałych na wsi wśród zarejestrowanych
kształtował się w przedziale od 9,8% w powiecie mikołowskim (śląskie) do 100%
w powiatach: skierniewickim (łódzkie), przemyskim (podkarpackie) i suwalskim
(podlaskie).
Istotne czynniki decydujące niejednokrotnie o łatwości w uzyskaniu pracy poza
samą sytuacją na danym rynku to wiek, wykształcenie, czy posiadanie
doświadczenia zawodowego bądź też kwalifikacji zawodowych. Dlatego też
w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wyszczególnione zostały grupy osób uznanych za będące w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, do których w 2014 r. zaliczano m.in.: bezrobotnych do 25 roku życia;
bezrobotnych długotrwale; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka; bezrobotnych powyżej 50 roku życia; bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; bez wykształcenia średniego; itd.
Niestety tak szeroki katalog powoduje, że 90% bezrobotnych spełnia kryteria by
znaleźć się choćby w jednej grupie w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ostatnich latach notuje się wyższą dynamikę wzrostu liczby bezrobotnych
w starszych grupach wiekowych, co powoduje zmiany struktury wiekowej
bezrobotnych. W końcu 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 302 tys.
osób do 25 roku życia, czyli o 24,7% mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie
liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmalała o 9,5% do 474,9 tys. osób.
W ciągu ostatniego roku odsetek bezrobotnych do 25 roku życia zmniejszył się
z 18,6% w końcu 2013 r. do 16,5% w końcu 2014 r. Rozpiętość odsetka
bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych kształtowała się
w przedziale od 12,7% w województwie dolnośląskim do 20,7% w województwie
małopolskim. Na poziomie powiatów najniższe udziały osób młodych notowano
w powiatach tzw. grodzkich (M. Wrocław – 5,7%, M. Sopot – 6,4%, M. St. Warszawa
– 6,4%), zaś najwyższe w powiecie proszowickim (małopolskie – 33,3%).
W przypadku powiatów różnica pomiędzy wskaźnikiem najwyższym i najniższym
zmniejszyła się z 30,1 p. p. do 27,6 p. p.
Odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia zwiększył się z 24,3% w końcu 2013 r.
do 26% w końcu 2014 r. Najwyższy był udział bezrobotnych powyżej 50 r. ż. wśród
bezrobotnych w województwach dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim
i łódzkim, przy czym zdecydowanie wyższe udziały osób pow. 50 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych występowały w powiatach grodzkich.
W M. Jelenia Góra osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 43,3% zarejestrowanych,
a w M. Wrocław 39,1%.
Jednym z najgroźniejszych zjawisk na rynku pracy jest długotrwałe pozostawanie
bez pracy. W końcu 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 054 tys.
osób długotrwale bezrobotnych3, tj. o 9,0% mniej niż w końcu 2013 r. Odsetek
długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych zwiększył się z 53,7%
w końcu 2013 r. do 57,7% w końcu 2014 r. Najwyższy odsetek długotrwale
3

Dane dotyczące osób długotrwale bezrobotnych według definicji zawartej w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmują szerszą grupę osób niż tylko pozostających bez
pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym długotrwale była osoba pozostająca
w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
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bezrobotnych w końcu 2014 r. odnotowano w województwie lubelskim (62,5%), zaś
najmniej w ogólnej liczbie bezrobotnych było długotrwale bezrobotnych
w województwie wielkopolskim (51,7%). Długotrwale bezrobotnymi było 32,6%
zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie nowotomyskim (wielkopolskie) wobec
71,4% w M. Włocławek i powiecie hrubieszowskim.
Jednak najliczniejszą grupę bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
stanowiły osoby bez wykształcenia średniego – 1 006,8 tys. osób, tj. 15,7% mniej
niż przed rokiem. Najmniej bezrobotnych legitymowało się wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym w województwie lubelskim,
gdzie osoby bez wykształcenia średniego stanowiły 48,7% ogółu zarejestrowanych.
Najwięcej takich osób znajdowało się w ewidencji bezrobotnych w województwach
kujawsko - pomorskim (62,9%) oraz warmińsko-mazurskim (60,9%), a pamiętać
należy, że to województwa o jednych z najwyższych wskaźników bezrobocia w kraju.
Generalnie należy wskazać, że w województwach o najwyższej stopie bezrobocia
notuje się również najwyższe odsetki osób bez wykształcenia średniego w strukturze
zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza, że posiadane wykształcenie istotnie
wpływa na fakt pozostawania w rejestrach urzędów pracy, choć nie jest to jedyny
czynnik decydujący o powodzeniu na rynku pracy. W sytuacji, gdy wyższe
wykształcenie uzyskuje coraz więcej młodych ludzi również ta grupa osób, wcześniej
w ograniczonym stopniu reprezentowana wśród osób bezrobotnych i ciesząca się
zainteresowaniem pracodawców, odczuwa podobne problemy jak pozostali
bezrobotni. W końcu 2003 r. osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 4,4%
zarejestrowanych bezrobotnych, a w końcu 2014 r. udział ten wzrósł do 12,4%.
Bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowili 8,2% zarejestrowanych
w województwie kujawsko – pomorskim, natomiast najwięcej osób w omawianej
grupie zarejestrowanych było w świętokrzyskim (15,2%). Najwyższe odsetki
bezrobotnych z wyższym wykształceniem występują w powiatach tzw. grodzkich,
gdzie dostęp do uzyskania dyplomu wyższej uczelni pozostaje łatwiejszy –
w czołówce nieodmiennie znajduje się M. Sopot, gdzie w końcu 2014 r.
wykształceniem wyższym legitymowało się aż 30% bezrobotnych, podczas gdy
w powiecie grudziądzkim (kujawsko-pomorskie) tylko 4,3% zarejestrowanych.
Nadal jednak znaczna część bezrobotnych legitymuje się niskim poziomem
wykształcenia lub nie ma kwalifikacji do wykonywania zawodu. Powoduje to, że
osobom tym znacznie trudniej jest znaleźć zatrudnienie i borykają się
z długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Kwalifikacji brakuje trzem na dziesięciu
bezrobotnych, a doświadczenia nie ma co czwarty bezrobotny (niemal co
9 w powiecie dzierżoniowskim i kamiennogórskim, oraz co drugi w kazimierskim
i krasnostawskim).
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Kartogram 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu w końcu 2014 r. (w tysiącach osób)

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

249 777

283 196

48 840

54 842

Najniższa wartość

42 361

51 636

766

916

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

207 416

231 560

48 074

53 926

Średnia wartość

114 074

134 868

4 803

5 679
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Kartogram 2. Wzrost /spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu 2014 r. w porównaniu do stanu z końca 2013 r. (w procentach)

Wzrost /spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu
okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie
Najwyższy wzrost / najniższy
spadek w %
Najniższy wzrost / najwyższy
spadek w %
Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych
Średnia wartość w %

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

-10,6

4,1

-4,8

15,4

-21,2

-2,4

-40,4

-16,5

10,4

6,5

35,6

31,9

-15,9

0,8

-16,0

0,8
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Kartogram 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego
według stanu w końcu 2014 r. (w procentach)

Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.*

2014 r.

2013 r.*

Najwyższa wartość w %

18,9

21,7

34,7

38,9

Najniższa wartość w %

7,8

9,6

3,2

4,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

11,1

12,1

31,5

34,8

Średnia wartość w %

12,5

14,6

14,3

16,6

* po korekcie GUS
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Kartogram 4. Wzrost /spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w końcu
2014 r. w porównaniu do stanu z końca 2013 r. (w pkt. procentowych)

Wzrost / spadek stopy bezrobocia rejestrowanego według stanu w końcu
okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie
Najwyższy wzrost / najniższy
spadek w punktach proc.
Najniższy wzrost /
najwyższy spadek
w punktach procentowych
Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych
Średni wzrost /spadek
w punktach procentowych

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.*

2014 r.

2013 r.*

-1,3

0,5

-0,5

2,0

-2,9

- 0,3

-5,2

- 2,3

1,6

0,8

4,7

4,3

-2,1

0,1

-2,2

0,1

* po korekcie GUS
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Kartogram 5. Udział osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

88,0

86,9

94,1

93,0

Najniższa wartość w %

73,6

72,1

53,0

52,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

14,4

14,8

41,1

40,9

Średnia wartość w %

82,9

81,9

82,4

81,3
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Kartogram 6. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w liczbie bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu 2014 r.
(w procentach)

Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w liczbie
bezrobotnych poprzednio pracujących według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

7,4

7,3

18,6

16,0

Najniższa wartość w %

3,4

3,6

0,1

0,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,0

3,7

18,5

15,9

Średnia wartość w %

5,1

5,1

5,1

5,1
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Kartogram 7. Udział osób z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

16,7

16,7

24,7

30,3

Najniższa wartość w %

8,0

8,2

2,8

4,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,7

8,5

21,9

26,0

Średnia wartość w %

13,4

13,9

13,4

13,7
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Kartogram 8. Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według stanu
w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

56,6

55,1

64,5

63,1

Najniższa wartość w %

45,5

45,6

37,3

37,6

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

11,1

9,5

27,2

25,5

Średnia wartość w %

51,6

51,1

52,0

51,4
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Kartogram 9. Udział osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

63,1

63,2

100,0
ziemskie

100,0
ziemskie

Najniższa wartość w %

22,0

22,1

0,0 grodzkie

0,0 grodzkie

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

41,1

41,1

100,0

100,0

Średnia wartość w %

45,1

44,9

50,0

49,7
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Kartogram 10. Udział osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r.
(w procentach)

Udział osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

6,6

7,8

9,8

11,9

Najniższa wartość w %

3,4

4,1

1,7

2,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,2

3,7

8,1

9,8

Średnia wartość w %

4,7

5,6

5,0

6,0
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Kartogram 11. Udział osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

20,7

23,3

33,3

37,2

Najniższa wartość w %

12,7

15,0

5,7

7,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,0

8,3

27,6

30,1

Średnia wartość w %

16,6

18,7

17,7

20,0
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Kartogram 12. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

62,5

59,4

71,4

68,8

Najniższa wartość w %

51,7

47,1

32,6

30,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

10,8

12,3

38,8

38,8

Średnia wartość w %

57,5

53,6

56,8

53,0
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Kartogram 13. Udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

15,0

13,2

23,4

20,6

Najniższa wartość w %

9,0

7,9

5,7

5,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

6,0

5,3

17,7

15,3

Średnia wartość w %

12,5

5,3

12,8

11,5
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Kartogram 14. Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

31,9

29,6

43,3

39,7

Najniższa wartość w %

20,6

19,1

13,9

12,6

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

11,3

10,5

29,4

27,1

Średnia wartość w %

26,2

24,4

25,4

23,5
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Kartogram 15. Udział osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

34,5

34,0

62,5

62,6

Najniższa wartość w %

24,2

23,7

10,4

9,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

10,3

10,3

52,1

52,7

Średnia wartość w %

30,1

29,9

29,9

29,6
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Kartogram 16. Udział osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

35,4

36,5

54,3

55,0

Najniższa wartość w %

17,6

18,3

10,6

11,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

17,8

18,2

43,7

43,6

Średnia wartość w %

23,5

24,3

24,1

25,0
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Kartogram 17. Udział osób bez wykształcenia średniego w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

62,9

63,0

71,1

70,6

Najniższa wartość w %

48,7

48,2

30,3

32,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

14,2

14,8

40,8

38,3

Średnia wartość w %

55,7

55,7

56,3

56,4
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Kartogram 18. Udział osób samotnie wychowujących co najmniej
1 dziecko do 18 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

14,4

14,1

20,5

18,0

Najniższa wartość w %

5,7

5,4

2,9

2,7

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,7

8,7

17,6

15,3

Średnia wartość w %

10,2

9,7

9,9

9,5
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Kartogram 19. Udział osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęły zatrudnienia w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według stanu
w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

3,2

2,9

5,9

6,1

Najniższa wartość w %

1,4

1,2

0,4

0,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

1,8

1,7

5,5

5,8

Średnia wartość w %

2,4

2,2

2,3

2,1
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Kartogram 20. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

9,1

8,1

17,3

16,3

Najniższa wartość w %

4,2

3,8

1,1

1,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,9

4,3

16,2

15,2

Średnia wartość w %

6,2

5,6

6,0

5,3
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Kartogram 21. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

15,2

15,1

30,0

29,1

Najniższa wartość w %

8,2

7,8

4,3

3,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

7,0

7,3

25,7

25,2

Średnia wartość w %

12,1

11,8

11,3

11,0
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Kartogram 22. Udział osób pozostających bez pracy powyżej
12 miesięcy od momentu zarejestrowania się w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu
zarejestrowania się w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według
stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

46,4

44,2

57,9

55,9

Najniższa wartość w %

34,3

30,3

20,7

16,8

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

12,1

13,9

37,2

39,1

Średnia wartość w %

41,0

37,6

40,3

37,2
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Kartogram 23. Udział osób bez stażu pracy w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2014 r. (w procentach)

Udział osób bez stażu pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

26,4

27,9

47,0

47,9

Najniższa wartość w %

12,0

13,1

5,9

7,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

14,4

14,8

41,1

40,9

Średnia wartość w %

17,1

18,1

17,6

18,7
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Kartogram 24. Napływ bezrobotnych w 2014 r. (w tysiącach osób)

Napływ bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

283 716

305 292

55 927

61 370

Najniższa wartość

69 838

76 055

1 345

1 490

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

213 878

229 237

54 582

59 880

Średnia wartość

153 303

169 340

6 455

7 130
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Kartogram 25. Odpływ bezrobotnych w 2014 r. (w tysiącach osób)

Odpływ bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

317 073

294 023

61 929

55 755

Najniższa wartość

79 113

76 194

1 495

1 431

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

237 960

217 829

60 434

54 324

Średnia wartość

174 138

168 010

7 332

7 074
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Kartogram 26. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy w ogólnej liczbie wyłączonych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy w ogólnej liczbie
wyłączonych w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

50,1

51,7

64,0

67,3

Najniższa wartość w %

42,4

43,7

30,7

28,2

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

7,7

8,0

33,3

39,1

Średnia wartość w %

46,1

46,9

46,3

47,2

42

Kartogram 27. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy sezonowej w ogólnej liczbie wyłączonych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy sezonowej
w ogólnej liczbie wyłączonych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

4,9

4,7

46,1

48,0

Najniższa wartość w %

0,1

0,2

0,0

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,8

4,5

46,1

48,0

Średnia wartość w %

2,4

2,7

2,9

3,2
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Kartogram 28. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy subsydiowanej w ogólnej liczbie wyłączonych
w 2014 r. (w procentach)

Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy subsydiowanej
w ogólnej liczbie wyłączonych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

8,4

7,7

22,8

21,5

Najniższa wartość w %

4,5

3,9

1,5

1,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,9

3,8

21,3

20,2

Średnia wartość w %

6,0

5,7

6,1

5,9
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Kartogram 29. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu
otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ogólnej
liczbie wyłączonych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu otrzymania dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej w ogólnej liczbie wyłączonych w okresie
sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

2,5

2,3

4,0

4,3

Najniższa wartość w %

1,2

0,9

0,4

0,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

1,3

1,4

3,6

4,0

Średnia wartość w %

1,8

1,7

1,9

1,8
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Kartogram 30. Odsetek osób, które rozpoczęły w 2014 r. udział
w aktywnych programach rynku pracy w odpływie bezrobotnych
w tym okresie (w procentach)

Odsetek osób, które rozpoczęły udział w aktywnych programach rynku pracy
w odpływie bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

22,6

22,9

47,6

45,0

Najniższa wartość w %

15,1

14,0

8,2

6,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

7,5

8,9

39,4

38,9

Średnia wartość w %

18,6

18,2

19,1

18,8
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Kartogram 31. Udział osób, które rozpoczęły staż pracy
w odpływie bezrobotnych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które rozpoczęły staż pracy w odpływie bezrobotnych w okresie
sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

11,9

10,5

33,7

31,3

Najniższa wartość w %

5,2

4,8

1,6

1,5

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

6,7

5,7

32,1

29,8

Średnia wartość w %

8,2

7,5

8,7

8,0
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Kartogram 32. Udział osób, które rozpoczęły szkolenie
w odpływie bezrobotnych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które rozpoczęły szkolenie w odpływie bezrobotnych w okresie
sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

4,1

4,6

10,3

11,1

Najniższa wartość w %

1,8

2,1

0,0

0,2

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

2,3

2,5

10,3

10,9

Średnia wartość w %

2,8

3,2

2,7

3,0
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Kartogram 33. Udział osób, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
w odpływie bezrobotnych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne w odpływie
bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

3,4

4,1

17,2

18,0

Najniższa wartość w %

0,7

0,9

0,0

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

2,7

3,2

17,2

18,0

Średnia wartość w %

1,6

1,8

1,6

1,8
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Kartogram 34. Udział osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy
w odpływie bezrobotnych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy w odpływie
bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

31,4

32,8

46,7

44,6

Najniższa wartość w %

21,0

21,0

7,2

8,5

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

10,4

11,8

39,5

36,1

Średnia wartość w %

25,8

26,3

25,4

25,9
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Kartogram 35. Udział osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu
bezrobotnego w odpływie bezrobotnych w 2014 r. (w procentach)

Udział osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego
w odpływie bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

9,3

9,4

20,1

27,8

Najniższa wartość w %

4,5

3,8

1,2

0,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,8

5,6

18,9

26,9

Średnia wartość w %

6,4

5,6

6,4

5,5
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Kartogram 36. Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w 2014 r.

Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w okresie sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

130 895

105 250

45 951

32 538

Najniższa wartość

27 824

23 087

366

395

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

103 071

82 163

45 585

32 143

Średnia wartość

68 430

54 633

2 881

2 300
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Kartogram 37. Napływ ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy
w stosunku do napływu bezrobotnych w 2014 r.
(w procentach)

Napływ ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w stosunku do napływu
bezrobotnych w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

55,5

38,6

149,9

122,1

Najniższa wartość w %

34,5

25,5

10,9

10,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

21,0

13,1

139,0

111,7

Średnia wartość w %

44,2

32,1

43,8

32,0
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Kartogram 38. Liczba bezrobotnych przypadających
na 1 ofertę pracy w 2014 r.

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w okresie
sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

24

33

88

103

Najniższa wartość

12

15

3

3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

12

18

85

100

Średnia wartość

17

24

22

29
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Kartogram 39. Napływ ofert pracy subsydiowanej w stosunku do ogólnej
liczby zgłoszonych do urzędów pracy ofert w 2014 r.
(w procentach)

Napływ ofert pracy subsydiowanej w stosunku do ogólnej liczby ofert
zgłoszonych do urzędów pracy w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

61,6

63,6

95,5

93,0

Najniższa wartość w %

23,4

27,7

0,3

3,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

38,2

35,9

95,2

90,0

Średnia wartość w %

37,5

41,6

42,6

46,5
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Kartogram 40. Napływ ofert pracy z sektora publicznego w stosunku do
ogólnej liczby zgłoszonych do urzędów pracy ofert w 2014 r.
(w procentach)

Napływ ofert pracy z sektora publicznego w stosunku do ogólnej liczby ofert
zgłoszonych do urzędów pracy w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość w %

29,6

33,9

68,2

73,6

Najniższa wartość w %

8,9

11,7

1,1

0,7

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

20,7

22,2

67,1

72,9

Średnia wartość w %

18,0

22,1

20,0

24,0
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Kartogram 41. Oferty pracy w końcu 2014 r.
(w liczbach bezwzględnych)

Oferty pracy w końcu okresu sprawozdawczego
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

7 393

5 558

2 437

1 805

Najniższa wartość

634

562

0

0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

6 759

4 996

2 437

1 805

Średnia wartość

2 479

1 914

104

81
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Kartogram 42. Zgłoszenia zwolnień grupowych w osobach w 2014 r.

Zgłoszenia zwolnień grupowych w osobach w okresie sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

20 538

28 769

19 357

27 265

Najniższa wartość

102

502

0

0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

20 436

28 267

19 357

27 265

Średnia wartość

2 620

3 971

110

167
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Kartogram 43. Zwolnienia grupowe w osobach w 2014 r.

Zwolnienia grupowe w osobach w okresie sprawozdawczym
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2014 r.

2013 r.

2014 r.

2013 r.

Najwyższa wartość

5 383

11 708

4 852

6 724

Najniższa wartość

169

423

0

0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

5 214

11 285

4 852

6 724

Średnia wartość

1 115

2 218
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ANEKS STATYSTYCZNY

61

62

