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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. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
dany rok i Rozporządzenie 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. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

3.

Art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia osoby
uznane są 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 zalicza się bezrobotnych:
9 do 25 roku życia;
9 długotrwale;
9 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
9 powyżej 50 roku życia;
9 bez kwalifikacji zawodowych;
9 bez doświadczenia zawodowego;
9 bez wykształcenia średniego;
9 samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
9 którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
9 niepełnosprawnych.

4.

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

5.

W tablicach przedstawiających dane w procentach ze względu na elektroniczną
technikę zaokrągleń w niektórych rubrykach nie zachodzą zgodności matematyczne.
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KOMENTARZ
Sytuacja na rynku pracy w Polsce do końca 2008 r. pozostawała korzystna.
Czynnikiem temu sprzyjającym był nadal wysoki wzrost gospodarczy, choć tempo
wzrostu było niższe niż rok wcześniej.
Utrzymał się zapoczątkowany w 2003 r. proces spadku z roku na rok liczby
zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych. Jednak dynamika spadku
znacznie zwolniła w porównaniu z 2007 r. W końcu 2008 r. w ewidencji
bezrobotnych znajdowało się 1473,8 tys. osób. Poziom bezrobocia był wprawdzie
o 272,8 tys. osób niższy niż rok wcześniej, ale dynamika spadku bezrobocia była
znacznie niższa niż w 2007 r. i wyniosła 15,6%. Względny spadek poziomu
bezrobocia w końcu 2008 r. był o 8,8 punktu procentowego niższy niż notowany
w 2007 r. (24,4% wobec 15,6%).
Niemniej jednak liczba bezrobotnych była 2-krotnie niższa niż w latach 2001 -2004.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2008 r. wyniosła 9,5% i była
o 1,7 punktu procentowego niższa niż w końcu 2007 r. Po raz ostatni stopę na tym
samym poziomie notowano w końcu sierpnia 1998 r. Spadek stopy bezrobocia
w skali roku był ponad połowę słabszy niż odnotowany w końcu 2007 r.
Nadal wysoki pozostaje stopień terytorialnego zróżnicowania bezrobocia. Jest to
wynikiem zarówno nierównomiernego rozwoju społeczno – gospodarczego regionów,
jak i ich położenia geograficznego. Niestety temat różnic na rynku pracy pozostaje
słabo rozpoznany, co przede wszystkim związane jest z wysoką pracochłonnością
analizowania zmian na rynku pracy na poziomie województw, czy powiatów. Często
specyfika danego terenu wynikająca np. 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.
Obserwowane w ostatnich latach korzystne zmiany na rynku pracy dotyczyły
w zasadzie wszystkich powiatów i województw, ale stopień zmian w znacznej części
uzależnia fakt znajdowania się powiatu w kręgu oddziaływania wielkiej aglomeracji.
Ma to coraz większe znaczenie i wpływa na możliwość podejmowania pracy.
Z drugiej strony akcesja do UE spowodowała otwarcie rynku pracy i zwiększyła
możliwości podejmowania zatrudnienia również poza granicami kraju. Powoduje to,
że fakt zamieszkiwania na obszarze danego powiatu nie ogranicza jej mieszkańców
do poszukiwania zatrudnienia tylko w najbliższej okolicy. W tym miejscu jednak
w wielu przypadkach istotne stają się czynniki społeczne oraz demograficzne.
Najczęściej na poszukiwanie pracy poza najbliższą okolicą decydują się przede
wszystkim osoby młode i lepiej wykształcone lub posiadające zawody poszukiwane
na rynku pracy.
Poziom zróżnicowania sytuacji na rynku pracy najczęściej określany jest za pomocą
stopy bezrobocia, gdyż rozkład liczby bezrobotnych jest 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
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zarejestrowanych. Tylko w przypadku poziomu bezrobocia, napływu i odpływu
bezrobotnych oraz ofert pracy dane zaprezentowane na kartogramach
przedstawione są w tysiącach lub liczbach bezwzględnych.
W końcu 2008 r. poziom bezrobocia w województwach kształtował się w przedziale
od 35,7 tys. osób w województwie opolskim do 178 tys. w mazowieckim, w którym
liczba bezrobotnych była niemal 5-krotnie wyższa niż w opolskim. W przypadku
powiatów różnica była zdecydowanie bardzie zauważalna, tj. najniższy poziom
bezrobocia wystąpił, podobnie jak przed rokiem w M. Sopot (337 osób) wobec
75 razy wyższego poziomu w M. Łódź (22,5 tys. osób). Wynika to z sytuacji na
danym rynku pracy, ale też w pewnej mierze z poziomu zaludnienia.
Spadek poziomu bezrobocia w końcu 2008 r. w porównaniu do stanu z końca
2007 r. miał miejsce we wszystkich województwach, ale nie dotyczył wszystkich
powiatów. Najbardziej zmniejszyła się liczba bezrobotnych w województwach
śląskim, pomorskim i zachodniopomorskim, w których spadek wyniósł ponad 20%.
W województwach podlaskim, świętokrzyskim i podkarpackim spadek poziomu
bezrobocia nie przekraczał 8,5%. Na poziomie powiatów zmniejszenie się liczby
bezrobotnych odnotowano w 340 jednostkach - spadek bezrobocia wyniósł 0,2%
w powiecie buskim (świętokrzyskie) wobec 48,4% w powiecie mikołowskim (śląskie)
i 46,2% w poznańskim. Ponad 40%, spadek poziomu bezrobocia w końcu 2008 r.
w porównaniu do stanu z końca 2007 r. odnotowano również w powiatach: łódzkim
wschodnim, tczewskim (pomorskie), bieruńsko – lędzińskim (śląskie), M. Katowice,
pszczyńskim (śląskie) i międzychodzkim (wielkopolskie). Na 8 powiatów
o najwyższym, ponad 40%, spadku bezrobocia połowa znajdowała się
w województwie śląskim. W 39 powiatach liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu 2008 r. była wyższa niż przed rokiem, przy czym w 7 powiatach wzrost
przekraczał 10%, a mianowicie: oleckim (warmińsko-mazurskie), tureckim,
krotoszyńskim
i
wolsztyńskim
(wielkopolskie),
hajnowskim
(podlaskie),
świebodzińskim (lubuskie) oraz żywieckim (śląskie).
Dynamika spadku bezrobocia związana była m.in. z ilością ofert pracy, jakie
pojawiły się na danym rynku. W czołówce pod względem ilości ofert pracy będących
w dyspozycji urzędów pracy znalazły się województwa z dużymi aglomeracjami, jak:
śląskie, mazowieckie, dolnośląskie oraz pomorskie. Z kolei w województwach
wschodniej Polski liczba wolnych miejsc pracy była znacznie niższa, a do tego
znaczą część ofert stanowiły tam oferty subsydiowanego zatrudnienia
(w świętokrzyskim aż 74,6% ogółu zgłoszonych ofert). O trudnej sytuacji na tych
terenach świadczy również fakt, że o ile mówi się o wzroście liczby ofert pracy
niewykorzystywanych w końcu danego okresu, to oferty takie w znikomej ilości
pozostają w powiatach usytuowanych na wschodzie kraju, a przede wszystkim są
one niewykorzystane w okolicach dużych miast, gdzie sytuacja na rynku pracy jest
najkorzystniejsza. Fakt ten może świadczyć o niskiej jakości tych ofert ze względu
np. na ciężkie warunki pracy i niskie wynagrodzenie, albo też są to oferty dla
wysokiej klasy specjalistów, a zarejestrowani bezrobotni nie spełniają stawianych
przez pracodawców wymagań. Niemniej jednak oferty, nawet nieatrakcyjne, są
akceptowane na terenach, gdzie sytuacja na rynku pracy pozostaje trudna.
Oferty pracy zgłoszone w 2008 r. wystarczyłyby dla ok. 46% zarejestrowanych
w tym okresie bezrobotnych, przy czym w 2007 r. wskaźnik ten był korzystniejszy
gdyż ofert wystarczyłoby dla ok. połowy bezrobotnych zarejestrowanych w 2007 r.
Wynika to z nieznacznego spadku napływu bezrobotnych i niemal 100 tys. spadku
napływu ofert w 2008 r. w zestawieniu z rokiem wcześniejszym. W 2008 r. do
urzędów pracy wpłynęło 1142,7 tys. ofert pracy, tj. o 8,0% mniej niż rok wcześniej.
Wskaźnik określający stosunek napływu ofert pracy do napływu bezrobotnych był
wysoce zróżnicowany. Na poziomie województw oferty pracy zgłoszone
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w województwach świętokrzyskim i podkarpackim wystarczyłyby dla nieco ponad
30% zarejestrowanych w 2008 r. bezrobotnych, podczas gdy w śląskim i pomorskim
dla ponad 60% rejestrujących się. Wśród powiatów znalazły się takie, w których
liczba ofert pracy zdecydowanie przewyższała napływ bezrobotnych. W grupie tej
dominowały powiaty grodzkie lub znajdujące się w pobliżu dużych miast, tj.
M. Opole, łódzki wschodni, tczewski, M. Gdynia, M. Świętochłowice, M. Piekary
Śląskie, M. Rzeszów, M. Bielsko – Biała i powiat mikołowski.
Nadal wysoka liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy i systematyczny
spadek bezrobocia powodowały, że z roku na rok notowany był spadek liczby
Liczba
bezrobotnych
bezrobotnych
przypadających
na 1 ofertę
pracy1.
przypadających na 1 ofertę pracy w 2008 r. wyniosła 12 osób, wobec 15 osób
w 2007 r. Wskaźnik ten wykazywał ogromne zróżnicowanie. W województwie
śląskim na 1 ofertę pracy zgłoszoną do urzędów pracy przypadało
6 zarejestrowanych bezrobotnych, a w świętokrzyskim aż 28 osób. W M. Piekary
Śląskie w 2008 r. na 1 ofertę przypadała 1osoba bezrobotna, z kolei w M. Tychy,
M. Gdynia, M. Świętochłowice, M. Opole, powiecie wrocławskim, M. Wrocławiu
i M. Gdańsku na 1 ofertę pracy przypadało 2 bezrobotnych. Drastycznie gorzej
wyglądała sytuacja w powiatach brzozowskim (podkarpackie – 52 osoby na 1 ofertę),
łańcuckim (podkarpackie – 52 osoby), kieleckim (56 osób), zwoleńskim (mazowieckie
– 57 osób), czy ostrołęckim (mazowieckie - 62 osoby)
Rozpiętość wskaźnika bezrobocia zarówno na poziomie województw, jak i powiatów
zmniejszała się, ale nadal dysproporcje są bardzo wysokie. Oznacza to, że mamy
powiaty z nadal bardzo wysoką stopą bezrobocia. W końcu 2008 r. różnica
pomiędzy najniższą i najwyższą stopą bezrobocia w województwach wynosiła
10,4 punktu procentowego (wielkopolskie – 6,4%, warmińsko – mazurskie – 16,8%).
Terytorialne zróżnicowanie na poziomie województw zmniejszyło się o 0,5 punktu
procentowego w porównaniu z końcem 2007 r. (10,9 punktu proc.). Zróżnicowanie
stopy bezrobocia na poziomie powiatów zmniejszyło się z 31,2 pkt. proc w końcu
2007 r. do 29,5 pkt. proc. w końcu 2008 r. Najniższą stopę bezrobocia w końcu
2008 r. odnotowano w M. Poznań (1,7%) oraz powiecie poznańskim (1,8%). Stopę
poniżej 2% odnotowano również w M. St. Warszawa, M. Sopot i M. Katowice.
Natomiast najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w powicie szydłowieckim
(31,2%) oraz bartoszyckim (30,9%). Najwyższe wskaźniki bezrobocia notowane są
w północnej Polsce, przede wszystkim w powiatach usytuowanych w województwach
warmińsko –mazurskim i zachodniopomorskim.
Poza liczbą bezrobotnych, stopą bezrobocia i liczbą zgłaszanych ofert pracy sytuacja
na rynku pracy jest także zróżnicowana ze względu na strukturę bezrobotnych oraz
uczestnictwo w aktywnych programach rynku pracy.
Nieznacznie, ale jednak, w strukturze zarejestrowanych wzrastał odsetek osób
poprzednio pracujących, choć nadal był on niski przede wszystkim we wschodniej
Polsce. Wynika to zapewne z faktu, że na terenach tych wysoki pozostaje odsetek
młodych bezrobotnych. W lubelskim osoby poprzednio pracujące stanowiły 66,2%
zarejestrowanych bezrobotnych, a w pomorskim 83,8%. Równocześnie w niektórych
powiatach w centrum kraju wysoki pozostawał odsetek osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy. W województwie mazowieckim 4,3% bezrobotnych
stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy wobec 1,5%
w kujawsko-pomorskim. W końcu 2008 r. ponad 10% udział zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy odnotowano w powiatach: grójeckim,
M. Radom, kępińskim (wielkopolskie) i myszkowskim (śląskie).
1

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w danym miesiącu liczona jest ze wzoru:
(bezrobotni według stanu w końcu poprzedniego miesiąca + bezrobotni w końcu danego miesiąca) /2
(oferty pracy zgłoszone w miesiącu + oferty pracy na koniec poprzedniego miesiąca)
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W końcu 2008 r. prawo do zasiłku posiadało 18,4% zarejestrowanych bezrobotnych
wobec 14,3% w końcu 2007 r. Zróżnicowanie procentowego udziału bezrobotnych
z prawem do zasiłku w końcu 2008 r. w porównaniu do stanu z końca 2007 r.,
zarówno na poziomie województw, jak i powiatów jest bardzo wysokie i wzrasta.
Najniższy odsetek osób z prawem do zasiłku odnotowano w województwach
lubelskim i podlaskim, a najwyższe w pomorskim, lubuskim i warmińskomazurskim. W powiecie kazimierskim (świętokrzyskie) tylko 4,8% bezrobotnych
posiadało prawo do zasiłku, podczas gdy w kwidzyńskim (pomorskie) aż 36,6%.
Analiza bezrobocia rejestrowanego według płci pokazuje, że na przestrzeni ostatnich
kilku lat zdecydowanie szybciej zmniejszała się liczba bezrobotnych mężczyzn niż
kobiet, choć tendencja ta odwróciła się w 2008 r. Tym samym zmniejszył się
odsetek kobiet wśród ogółu zarejestrowanych. W końcu 2007 r. kobiety
zarejestrowane w urzędach pracy stanowiły 58,2%, a w końcu 2008 r. 56,6%.
Najwyższe udziały kobiet notowano w województwach wielkopolskim i pomorskim,
zaś najniższe w podlaskim, mazowieckim i łódzkim. Różnica pomiędzy najniższą
i najwyższą
wartością procentowego
udziału
kobiet w ogólnej
liczbie
zarejestrowanych zmniejszyła się zarówno na poziomie województw, jak i powiatów.
W końcu 2008 r. najwyższy udział kobiet odnotowano w M. Żory (76,1%),
a najniższy w powiecie rawskim (łódzkie - 42,0%).
W końcu 2008 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 670,4 tys. osób
zamieszkałych na wsi i 803,3 tys. zamieszkałych w mieście. Notowany w ostatnich
latach spadek poziomu bezrobocia dotyczył w znacznie wyższym zakresie
mieszkańców miast. W końcu 2008 r., w porównaniu do stanu z końca 2007 r.,
liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi zmniejszyła się o 14,7% wobec spadku
zamieszkałych w mieście o 16,4%. Wyższy spadek liczby bezrobotnych
zamieszkałych w mieście powoduje, że systematycznie wzrasta odsetek
zamieszkałych na wsi wśród ogółem zarejestrowanych – od 41,7% w końcu 2003 r.
do 45,5% w końcu 2008 r. W województwach południowo – wschodniej Polski
wysokie pozostają udziały osób zamieszkałych na wsi wśród bezrobotnych. Na
poziomie województw odsetek zamieszkałych na wsi kształtował się w przedziale od
21,3% w śląskim do 62,8% w podkarpackim. W przypadku powiatów rozpiętość
pozostawała znacznie wyższa, nawet pomijając powiaty tzw. grodzkie (65 powiatów),
wyniosła ona od 9,6% w powiecie mikołowskim (śląskie) do 100% w powiatach:
skierniewickim, przemyskim i suwalskim.
W 2008 r. wyhamowało tempo starzenia się populacji bezrobotnych. W końcu roku
w urzędach pracy zarejestrowanych było 304,6 tys. osób do 25 roku życia,
a dynamika spadku w odniesieniu do stanu z końca 2007 r. była zdecydowanie
niższa niż dla bezrobotnych ogółem i wyniosła 8,5%. W ciągu ostatniego roku
odsetek bezrobotnych do 25 roku życia zwiększył się z 19,0% w końcu 2007 r. do
20,7% w końcu 2008 r. Rozpiętość odsetka bezrobotnych do 25 roku życia w ogólnej
liczbie zarejestrowanych kształtowała się w przedziale od 17,4% w województwie
dolnośląskim do 25,8% w województwie małopolskim. Na poziomie powiatów
najniższe udziały osób młodych notowano w powiatach tzw. grodzkich (M. St.
Warszawa -7,5%, M. Wrocław – 7,8%), zaś najwyższe w powiatach proszowickim
i bocheńskim (małopolskie – odpowiednio 39,7% i 36,1%). Należy zauważyć, że
różnica pomiędzy najniższą i najwyższą wartością omawianego wskaźnika na
poziomie województw pozostała identyczna jak w końcu 2007 r., a na poziomie
powiatów zwiększyła się.
Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych zmniejszył sie
z 21,7% w końcu 2007 r. do 21,6% w końcu 2008 r. Różnice pomiędzy najniższą
i najwyższą wartością tego wskaźnika, zarówno na poziomie województw, jak
i powiatów zmniejszyły się. Najwięcej bezrobotnych w tej grupie wiekowej notowano
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w województwach dolnośląskim, łódzkim i śląskim, przy czym zdecydowanie wyższe
udziały osób pow. 50 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych występowały
w powiatach grodzkich. W M. Wrocław osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 42%
zarejestrowanych wobec 10,9% w powiecie dąbrowskim (małopolskie).
W końcu 2008 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 753,8 tys. osób
długotrwale bezrobotnych2, tj. o ponad 340 tys. mniej niż w końcu 2007 r.
Dynamika spadku liczby długotrwale bezrobotnych była 2-krotnie wyższa niż
bezrobotnych ogółem. Pozwoliło to na spadek odsetka długotrwale bezrobotnych
w ogólnej liczbie zarejestrowanych z 62,6% w końcu 2007 r. do 51,1% ogółu zarejestrowanych w końcu 2008 r. Najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych w końcu
2008 r. odnotowano w województwie świętokrzyskim (59,1%), zaś najmniej
w ogólnej liczbie bezrobotnych było długotrwale bezrobotnych w województwach
wielkopolskim, pomorskim i lubuskim. Terytorialne zróżnicowanie rozkładu odsetka
długotrwale bezrobotnych, w porównaniu z końcem 2007 r., zwiększyło się, co
oznacza, że pogłębiły się dysproporcje w czasie pozostawania bez pracy. W końcu
2008 r. długotrwale bezrobotnymi było 23,8% zarejestrowanych w M. Gorzów
Wielkopolski wobec 73% w powiecie opolskim (lubelskie).
Wraz ze zwiększaniem się liczby wyższych uczelni w Polsce, rozszerzeniem oferty
edukacyjnej i łatwiejszym dostępem absolwentów szkół średnich do kontynuowania
nauki znacznie zwiększyła się liczba studentów uczelni wyższych i absolwentów
legitymujących się wyższym wykształceniem. Ta liczna grupa osób, wcześniej
w ograniczonym stopniu reprezentowana wśród osób bezrobotnych i ciesząca się
zainteresowaniem pracodawców, odczuwa podobne problemy jak pozostała
bezrobotna młodzież. W końcu 2003 r. osoby z wyższym wykształceniem stanowiły
4,4% zarejestrowanych bezrobotnych, a w końcu 2008 r. udział ten wzrósł do 8,5%.
Bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowili 5,5% zarejestrowanych w kujawsko
–pomorskim i 11,2% w lubelskim. Generalnie najwyższe odsetki bezrobotnych
z wyższym wykształceniem występują w powiatach tzw. grodzkich, gdzie dostęp do
uzyskania dyplomu wyższej uczelni pozostaje łatwiejszy. 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.
Najwyższe udziały bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w końcu 2008 r.
notowano w województwach opolskim (33,2% bezrobotnych) i kujawsko-pomorskim
(33,1%). Z kolei w województwach podkarpackim (21,8%) oraz małopolskim (24,5%)
udziały takich bezrobotnych w strukturze zarejestrowanych były najniższe. Osoby
bez kwalifikacji stanowiły 11% bezrobotnych w powiecie łańcuckim (podkarpackie)
i aż 43,5% w piskim (warmińsko –mazurskie).
Istotnym powodem utrudniającym znalezienie zatrudnienia jest brak doświadczenia
zawodowego. Najwięcej bezrobotnych bez doświadczenia w końcu 2008 r. było
w lubelskim (39,2%), zaś najmniej w pomorskim (21,5%). Doświadczenia nie
posiadało 10,6% zarejestrowanych w powiecie bielskim (śląskie) wobec ponad 57%
w powiecie kazimierskim (świętokrzyskie).
W latach 2007-2008, liczba bezrobotnych ukształtowała się pod wpływem zarówno
zmniejszonego napływu, jak i spadku odpływu bezrobotnych. W 2008 r. napływ
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 w miejscu pracy.
2
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bezrobotnych wyniósł 2476,6 tys. osób (spadek o 0,6%), a z ewidencji urzędów
pracy wyłączono 2749,4 tys. osób (spadek o 10%). Najniższy napływ i odpływ
bezrobotnych odnotowano w województwach opolskim, podlaskim i świętokrzyskim,
zaś w śląskim, mazowieckim i dolnośląskim, wystąpił zarówno najwyższy napływ,
jak i odpływ bezrobotnych.
Spadek odpływu z bezrobocia w ubiegłym roku w pewnym stopniu wynikał
z mniejszej liczby wyłączeń z powodu podjęcia pracy. W 2008 r. liczba wyłączonych
z ewidencji z powodu podjęcia pracy wyniosła 1052,1 tys. osób i była o 16,9% niższa
niż w 2007 r. W 2008 r. pracę podjęło 38,3% bezrobotnych wyłączonych z ewidencji
w tym okresie, wobec 41,5% w 2007 r. Najwyższy odsetek wyłączonych z powodu
podjęcia pracy wystąpił w województwie łódzkim (43,1%) zaś najniższy w śląskim
(34,0%). Zaledwie w 6 powiatach odsetek podjęć pracy w odpływie był wyższy niż
50% (brzozowski, chełmiński, działdowski, kutnowski, krotoszyński, opoczyński).
Stosunkowo niski był udział podjęć pracy sezonowej (2,4% w 2008 r. wobec 2,8%
odpływu w 2007 r.) i przyjął najwyższe wartości w powiatach województw
zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Jednak w sytuacji poprawy sytuacji na
rynku pracy podjęcia pracy sezonowej nie wzbudzają zainteresowania bezrobotnych
poszukujących stałego zatrudnienia.
W 2008 r. subsydiowane zatrudnienie podjęło 186,7 tys. osób, tj. o 0,5% więcej niż
rok wcześniej. Wysokie pozostaje zróżnicowanie odsetka podejmujących
subsydiowane zatrudnienie. W województwach świętokrzyskim, kujawskopomorskim i warmińsko-mazurskim odsetek podjęć pracy subsydiowanej był
najwyższy i wynosił od 8,3% do 8,9% odpływu, podczas gdy w śląskim zaledwie
4,1%. W M. Świnoujście podjęcia pracy subsydiowanej stanowiły zaledwie 1,4%
odpływu bezrobotnych, a w powiecie wolsztyńskim (wielkopolskie) aż 20,1%.
Różnego rodzaju aktywnymi programami rynku pracy w 2008 r. objętych zostało
668,1 tys. bezrobotnych, co stanowiło 24,3% odpływu bezrobotnych w tym okresie
(wobec 22,1% w 2007 r.). Korzystanie z aktywnych programów rynku pracy
uzależnione jest od sytuacji na lokalnym rynku pracy. W województwach, w których
sytuacja ta pozostaje trudniejsza bezrobotni częściej uczestniczą w różnego rodzaju
działaniach aktywizujących. W województwach o stosunkowo młodej strukturze
bezrobotnych utrzymuje się wyższy odsetek osób rozpoczynających staże.
W przypadku szkoleń najczęściej podejmowali je bezrobotni w województwach
opolskim i pomorskim. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy najczęściej
rozpoczynali bezrobotni w województwie świętokrzyskim i lubelskim (4,6% odpływu
bezrobotnych w tych województwach), a najrzadziej w pomorskim (1,5%). W wielu
powiatach usytuowanych w okolicach dużych miast ta forma aktywizacji była
rzadko wykorzystywana, podczas gdy w powiecie łobeskim rozpoczęło ją aż 18,3%
odpływu bezrobotnych.
Sytuacja na rynku pracy w Polsce mimo dynamicznej poprawy nadal pozostaje
wysoce zróżnicowana i dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami kraju
ciągle się utrzymują, a w przypadku niektórych wskaźników charakteryzujących
populację bezrobotnych nawet pogłębiają się. Jednak zróżnicowanie wskaźnika
bezrobocia w Polsce w 2008 r. nadal zmniejszało się, choć nie zmienia to faktu, że
mamy powiaty o znikomym wskaźniku bezrobocia i takie, gdzie ponad 30% ludności
aktywnej zawodowo jest bezrobotna.
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Kartogram 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu w końcu 2008 r. (w tysiącach osób)

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

Wyszczególnienie

Poziom województw

13

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

219 924

178 028

31 934

22 548

Najniższa wartość

43 338

35 698

418

337

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

176 586

142 330

31 516

22 211

Średnia wartość

109 161

92 110

4 608

3 889

Kartogram 2. Wzrost /spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu 2008 r. w porównaniu do stanu z końca 2007 r. (w procentach)

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

Poziom województw

14

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższy wzrost / spadek
w%

-33,3

-26,0

-58,4

18,7

Najniższy wzrost / spadek
w%

-13,0

-6,1

-2,8

-48,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

20,3

19,9

55,6

67,1

Średnia wartość w %

-24,1

-14,8

-24,1

-14,5

Kartogram 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego
według stanu w końcu 2008 r. (w procentach)

Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w końcu okresu
sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

15

Poziom powiatów

2007 r.*

2008 r.

2007 r.*

2008 r.

Najwyższa wartość w %

18,7

16,8

33,6

31,2

Najniższa wartość w %

7,8

6,4

2,4

1,7

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

10,9

10,4

31,2

29,5

Średnia wartość w %

12,3

10,6

14,1

12,3

* po korekcie GUS

Kartogram 4. Wzrost /spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w końcu
2008 r. w porównaniu do stanu z końca 2007 r. (w punktach
procentowych)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.*

2008 r.

2007 r.*

2008 r.

Najwyższy wzrost /spadek
w punktach procentowych

-5,2

-3,0

-9,2

2,5

Najniższy wzrost /spadek
w punktach procentowych

-2,2

-0,6

-0,6

-7,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,0

2,4

8,6

9,6

Średni wzrost /spadek
w punktach procentowych

-3,8

-1,7

-3,9

-1,8

* po korekcie GUS

Kartogram 5. Udział osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

83,5

83,8

92,3

93,6

Najniższa wartość w %

65,2

66,2

47,3

49,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

18,3

17,7

45,0

44,6

Średnia wartość w %

77,1

77,9

76,2

77,3

Kartogram 6. Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu
pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r.
(w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

4,7

4,3

12,1

13,7

Najniższa wartość w %

1,6

1,5

0,0

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,1

2,9

12,1

13,7

Średnia wartość w %

2,9

2,6

2,9

2,6

Kartogram 7. Udział osób z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r.

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

19,3

23,4

30,1

36,6

Najniższa wartość w %

9,4

11,5

3,6

4,8

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

9,9

11,9

26,5

31,8

Średnia wartość w %

14,5

18,6

14,2

18,3

Kartogram 8. Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

20

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

65,8

62,4

77,8

76,1

Najniższa wartość w %

53,1

50,4

42,6

42,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

12,7

12,0

35,2

34,1

Średnia wartość w %

58,5

56,7

58,7

57,0

Kartogram 9. Udział osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)
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Udział osób zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

63,2

62,8

100,0
ziemskie

100,0
ziemskie

Najniższa wartość w %

19,4

21,3

0,0 grodzkie

0,0 grodzkie

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

43,8

41,4

100,0

100,0

Średnia wartość w %

45,7

45,5

49,3

48,6

Kartogram 10. Udział osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r.
(w procentach)
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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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

6,1

8,0

13,0

13,6

Najniższa wartość w %

2,9

3,6

1,0

1,6

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,2

4,4

12,0

12,0

Średnia wartość w %

4,2

5,3

4,4

5,6

Kartogram 11. Udział osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)
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Udział osób do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
według stanu w końcu okresu sprawozdawczego
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

23,8

25,8

35,4

39,7

Najniższa wartość w %

15,4

17,4

6,3

7,5

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,4

8,4

29,1

32,2

Średnia wartość w %

19,3

20,9

20,2

21,8
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Kartogram 12. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

66,9

59,1

78,0

73,0

Najniższa wartość w %

59,0

43,7

38,0

23,8

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

7,9

15,4

40,0

49,2

Średnia wartość w %

62,3

50,6

61,6

49,5
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Kartogram 13. Udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu 2008 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

2008 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

13,8

20,3

Najniższa wartość w %

7,0

1,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

6,8

18,4

Średnia wartość w %

11,0

11,1

* Dane gromadzone są od 2008 r.
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Kartogram 14. Udział osób powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

27,7

27,0

44,1

42,0

Najniższa wartość w %

14,6

14,9

10,1

10,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

13,1

12,1

34,0

31,0

Średnia wartość w %

21,7

21,7

21,3

21,3
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Kartogram 15. Udział osób bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

35,0

33,2

58,8

43,5

Najniższa wartość w %

23,8

21,8

12,6

11,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

11,2

11,3

46,2

32,5

Średnia wartość w %

31,4

29,4

30,8

28,9
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Kartogram 16. Udział osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

Udział osób bez doświadczenia zawodowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych według stanu w końcu okresu sprawozdawzego *
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2008 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

39,2

57,2

Najniższa wartość w %

21,5

10,6

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

17,7

46,6

Średnia wartość w %

27,9

28,5

* Dane gromadzone są od 2008 r.
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Kartogram 17. Udział osób bez wykształcenia średniego w ogólnej
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2008 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

65,9

75,1

Najniższa wartość w %

51,9

33,5

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

13,9

41,7

Średnia wartość w %

59,3

59,4

* Dane gromadzone są od 2008 r.
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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 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2008 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

13,5

18,3

Najniższa wartość w %

5,1

1,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,3

17,2

Średnia wartość w %

8,6

8,4

* Dane gromadzone są od 2008 r.
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Kartogram 19. Udział osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności
nie podjęły zatrudnienia w ogólnej liczbie zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2008 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

1,8

4,5

Najniższa wartość w %

0,9

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

0,9

4,5

Średnia wartość w %

1,4

1,4

* Dane gromadzone są od 2008 r.
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Kartogram 20. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

6,3

7,5

15,8

21,5

Najniższa wartość w %

2,2

3,1

0,4

0,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,1

4,4

15,4

21,1

Średnia wartość w %

3,9

5,1

3,8

5,0
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Kartogram 21. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

9,4

11,2

25,9

28,5

Najniższa wartość w %

4,4

5,5

1,5

2,5

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

5,0

5,7

24,4

26,1

Średnia wartość w %

6,8

8,3

6,4

8,0
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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 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

50,2

43,2

60,3

53,1

Najniższa wartość w %

37,3

26,5

17,3

10,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

12,9

16,7

43,0

43,1

Średnia wartość w %

44,3

33,0

43,7

32,3
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Kartogram 23. Udział osób bez stażu pracy w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

34,8

33,8

52,7

51,0

Najniższa wartość w %

16,5

16,2

7,7

6,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

18,3

17,7

45,0

44,6

Średnia wartość w %

22,9

22,1

23,8

22,7
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Kartogram 24. Napływ bezrobotnych 2008 r. (w tysiącach osób)

Napływ bezrobotnych w okresie sprawozdawczym

W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

268 431

263 022

44 711

40 883

Najniższa wartość

72 439

73 281

1 130

1 083

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

195 992

189 741

43 581

39 800

Średnia wartość

155 703

154 786

6 573

6 535
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Kartogram 25. Odpływ bezrobotnych 2008 r. (w tysiącach osób)

Odpływ bezrobotnych w okresie sprawozdawczym

W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

332 290

306 234

59 180

49 173

Najniższa wartość

85 416

78 525

1 578

1 164

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

246 874

227 709

57 602

48 009

Średnia wartość

190 880

171 838

8 058

7 254
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Kartogram 26. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy w ogólnej liczbie wyłączonych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

48,1

43,1

58,6

59,0

Najniższa wartość w %

36,8

34,0

22,7

22,8

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

11,3

9,1

35,9

36,1

Średnia wartość w %

41,3

38,2

41,8

38,8
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Kartogram 27. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy sezonowej w ogólnej liczbie wyłączonych w 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

8,1

6,6

37,2

33,7

Najniższa wartość w %

0,1

0,1

0,0

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

8,0

6,5

37,2

33,7

Średnia wartość w %

3,0

2,5

3,4

2,8
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Kartogram 28. Udział osób wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia
pracy subsydiowanej w ogólnej liczbie wyłączonych
w 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

8,2

8,9

16,2

20,1

Najniższa wartość w %

3,5

4,1

0,5

1,4

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,7

4,7

15,7

18,7

Średnia wartość w %

6,3

7,0

6,5

7,3
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Kartogram 29. Odsetek osób, które rozpoczęły w 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

29,4

30,1

56,8

59,1

Najniższa wartość w %

19,5

20,6

9,6

10,3

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

9,9

9,5

47,2

48,9

Średnia wartość w %

22,7

25,1

22,9

25,4
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Kartogram 30. Udział osób, które rozpoczęły staż pracy
w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

8,7

10,4

12,7

17,8

Najniższa wartość w %

4,0

3,9

1,3

1,2

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

4,7

6,5

11,4

16,6

Średnia wartość w %

5,7

6,3

6,1

6,8
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Kartogram 31. Udział osób, które rozpoczęły szkolenie
w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

7,1

8,2

14,7

17,2

Najniższa wartość w %

4,1

4,6

0,6

0,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

3,0

3,6

14,1

16,3

Średnia wartość w %

5,6

6,1

5,6

6,0
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Kartogram 32. Udział osób, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

Udział osób, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
w odpływie bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

3,4

4,6

15,9

18,3

Najniższa wartość w %

1,4

1,5

0,0

0,1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

2,0

3,1

15,9

18,2

Średnia wartość w %

2,1

2,9

2,3

3,1
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Kartogram 33. Udział osób, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

12,0

10,4

44,0

44,4

Najniższa wartość w %

1,1

1,1

0,0

0,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

10,9

9,3

44,0

44,4

Średnia wartość w %

2,9

2,7

2,3

2,2
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Kartogram 34. Udział osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy
w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

35,1

36,8

54,0

51,7

Najniższa wartość w %

25,4

24,7

13,4

12,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

9,7

12,0

40,6

39,7

Średnia wartość w %

30,6

31,1

30,2

30,7
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Kartogram 35. Udział osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu
bezrobotnego w odpływie bezrobotnych w 2008 r. (w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

5,8

7,1

15,1

17,7

Najniższa wartość w %

2,9

4,4

0,4

0,7

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

2,9

2,7

14,7

17,0

Średnia wartość w %

4,5

5,6

4,5

5,7
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Kartogram 36. Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy w 2008 r.
(w tysiącach)

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

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

168 679

159 604

38 274

35 579

Najniższa wartość

27 967

26 493

343

257

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

140 712

133 111

37 931

35 322

Średnia wartość

77 638

71 416

3 278

3 015
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Kartogram 37. Napływ ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy
w stosunku do napływu bezrobotnych w 2008 r.
(w procentach)

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

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

70,3

62,7

141,0

183,9

Najniższa wartość w %

30,1

32,8

16,1

12,9

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

40,2

29,9

124,9

171,0

Średnia wartość w %

48,4

45,0

47,0

44,5
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Kartogram 38. Liczba bezrobotnych przypadających
na 1 ofertę pracy w 2008 r.

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

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

33

28

71

62

Najniższa wartość

10

6

2

1

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

23

22

69

61

Średnia wartość

17

14

23

18
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Kartogram 39. Napływ ofert pracy subsydiowanej w stosunku do ogólnej
liczby zgłoszonych do urzędów pracy ofert w 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

75,6

74,6

97,1

96,2

Najniższa wartość w %

22,8

24,6

5,4

4,6

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

52,8

50,0

91,7

91,6

Średnia wartość w %

43,5

45,5

49,0

49,9
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Kartogram 40. Napływ ofert pracy z sektora publicznego w stosunku do
ogólnej liczby zgłoszonych do urzędów pracy ofert w 2008 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

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość w %

43,0

42,3

75,6

76,9

Najniższa wartość w %

12,7

14,1

0,7

1,0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą
w punktach procentowych

30,3

28,2

74,9

75,9

Średnia wartość w %

27,4

28,3

30,1

30,5
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Kartogram 41. Oferty pracy w końcu 2008 r.
(w liczbach bezwzględnych)

Oferty pracy w końcu okresu sprawozdawczego
W liczbach bezwzględnych

Wyszczególnienie

Poziom województw

Poziom powiatów

2007 r.

2008 r.

2007 r.

2008 r.

Najwyższa wartość

11 049

7 687

4 887

2 777

Najniższa wartość

163

267

0

0

Różnica pomiędzy wartością
najwyższą i najniższą

10 886

7 420

4 887

2 777

Średnia wartość

2 780

1 878

117

79
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ANEKS STATYSTYCZNY
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