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  Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2009 r. 
 
 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2009 r. 
wyniosła 81,9 tys. osób (w tym 46,0 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w czerwcu 2008 r. 
o 11,5 tys. osób (o 16,3%). 
Struktura przyrostu liczby bezrobotnych w stosunku do czerwca 2008 r. według płci wyglądała na-
stępująco: liczba mężczyzn zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zwiększyła się 
o 47,5%, natomiast liczba kobiet zmniejszyła się o 0,2%. 

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2009 r. stanowili 
10,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem – 8,7%). 

W dalszym ciągu utrzymywało się bardzo duże 
terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyż-
szą stopę bezrobocia w końcu czerwca 2009 r. 
odnotowano w powiatach: sztumskim – 23,4%, 
człuchowskim – 22,0%, i bytowskim – 21,8%.  
Stosunkowo niską stopą bezrobocia charaktery-
zowały się trzy powiaty grodzkie: sopocki – 2,3%, 
gdyński – 3,1% i gdański – 3,5%. 

W końcu czerwca 2009 r. prawa do zasiłku nie 
posiadało 58,9 tys. osób, co stanowiło 71,9% ogó-

łu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 56,7 tys. (80,5%) przed rokiem. 
Większość populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. W końcu czerwca 2009 r. udział kobiet 

w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 56,1% i był o 9,3 pkt procentowego niższy w porównaniu 
z analogicznym okresem 2008 r. Najwyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowa-
no w powiatach: wejherowskim – 61,2%, starogardzkim – 59,9% i lęborskim – 58,7%, natomiast naj-
niższy w gdańskim (grodzkim) – 50,8% i nowodworskim – 52,2%.  

Bezrobotni mężczyźni byli starsi niż kobiety, bowiem w populacji mężczyzn osoby w wieku powy-
żej 45 lat stanowiły 51,5%, natomiast w populacji kobiet – 48,5%. 

Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu czerwca 2009 r. najliczniejszą 
grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 23,5 tys., a udział ich w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wyniósł 28,7%. 

Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby o stosun-
kowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby posia-
dające wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz zasadnicze zawodowe (odpowiednio 29,6% i 30,3% 
ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2009 r.), które łącznie stanowiły 
59,9% ogólnej liczby bezrobotnych. 

Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bo-
wiem 47,2% kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek 
mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 31,0%. 

TABL. 1. BEZROBOTNI  WEDŁUG  PŁCI 
Stan w końcu czerwca 

2008 2009 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2008 = 100 

O G Ó Ł E M .......................  70418 81897 116,3 
Mężczyźni ...........................  24361 35932 147,5 
Kobiety ................................  46057 45965 99,8 
    



 

 

BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI  
WEDŁUG  PŁCI  I  CZASU  POZOSTAWANIA  BEZ  PRACY  W  2009  R.
Stan w końcu czerwca

MĘŻCZYŹNI                            KOBIETY

Czas pozostawania bez pracy:

do 1 miesiąca

1-3

3-6

6-12

12-24

powyżej 24 miesięcy

16,5%

23,5%

28,6%

18,0%

7,2%
6,2%

12,9%

17,5%

22,0%

21,6%

12,3%

13,7%

 
Liczba osób poszukujących pracy przez okres powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec 

czerwca 2009 r. wyniosła 16,8 tys., (20,5% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) 
i zmniejszyła się w porównaniu z analo-
gicznym okresem 2008 r. o 10,6 tys. osób. 

Bezrobocie powyżej 12 miesięcy czę-
ściej występuje wśród kobiet – 26,1% ko-
biet zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy w końcu czerwca 2009 r. 
poszukiwało zatrudnienia przez okres po-
wyżej 1 roku. Analogiczny odsetek dla 
mężczyzn wynosił 13,5%. 

W I półroczu 2009 r. w powiatowych 
urzędach pracy całego województwa zare-
jestrowano 85,6 tys. osób, tj. o 22,4 tys. 
więcej niż w analogicznym okresie 2008 r.  

 
Najwięcej nowych rejestracji 

bezrobotnych miało miejsce w stycz-
niu (17,3 tys.), a najmniej w kwietniu 
(13,0 tys.). Wśród ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych w I półroczu 2009 r. 
67,5 tys. stanowiły osoby, które po raz 
kolejny znalazły się w ewidencji urzędów 
pracy (ich udział w ogólnej liczbie nowo 
zarejestrowanych wynosił 78,9%, przed 
rokiem – 81,4%), zaś 16,1 tys. osób 

(18,8%) nowo rejestrujących się dotychczas nie pracowało (w 2008 r. – 22,2%). 
W I półroczu 2009 r. liczba osób wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy wyniosła 

71,4 tys. (przed rokiem – 79,7 tys.), w tym 37,7 tys. kobiet. Najwięcej osób wyrejestrowano 
w czerwcu – 15,6 tys., najmniej w lutym – 8,0 tys. 

Najczęstszą przyczyną odpływu z bez-
robocia było podjęcie pracy. W I półroczu 
2009 r. pracę podjęło 25,7 tys. bezrobot-
nych, tj. 35,9% ogólnej liczby osób wyre-
jestrowanych z ewidencji powiatowych 
urzędów pracy, wobec 31,1 tys. (39,1%) 
przed rokiem. 

Drugą przyczyną pod względem czę-
stotliwości występowania było skreślenie 
z ewidencji z powodu nie potwierdzenia 
gotowości do podjęcia pracy. W I półro-
czu 2009 r. 24,7 tys. osób nie potwier-
dziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 34,6% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewi-
dencji bezrobotnych (w I półroczu 2008 r. odpowiednio 26,0 tys. i 32,7%). Pozostałe przyczyny od-
pływu z bezrobocia to m.in.: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 10,0 tys. osób (przed ro-
kiem 8,9 tys.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 3,5 tys. osób (przed rokiem 4,7 tys.), 

TABL. 2. NAPŁYW  BEZROBOCIA 

2008 2009 
Bezrobotni nowo zarejestrowani 

I półrocze I półrocze 
2008 = 100 

O G Ó Ł E M .................................  63189 85570 135,4 
z liczby ogółem:    

Powracający do rejestracji ............  51408 67518 131,3 
Dotychczas nie pracujący .............  14024 16097 114,8 

podjęcie pracy
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zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego

inne
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nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzymanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego – 
odpowiednio 296 i 205 osób 
(wobec 482 i 195 przed rokiem).  

Do osób w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy należą 
między innymi długotrwale 
bezrobotni, których udział 
w bezrobotnych zarejestrowa-
nych ogółem wyniósł w końcu 
czerwca 2009 r. 35,3% (28,9 
tys. osób). Osoby poniżej 25 
roku życia stanowiły 22,9% 
bezrobotnych ogółem (18,8 tys. 
osób), a powyżej 50 roku życia 
– 20,6% (16,9 tys. osób). 

Kwalifikacji zawodowych nie 
posiadało 28,4% (23,3 tys.) za-
rejestrowanych bezrobotnych, 
9,5% (7,7 tys.) samotnie wycho-
wywało co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, a 5,6% (4,6tys. osób) stanowiły osoby niepełnosprawne. 

W końcu czerwca 2009 r. zarejestrowanych było 52 bezrobotnych cudzoziemców, z których 
86,5% nie posiadało prawa do zasiłku (większość stanowiły kobiety – 63,5%). 

Za najskuteczniejszą formę przeciwdziałania bezrobociu uważa się skierowanie na szkolenie 
zawodowe oraz zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Liczba bezro-
botnych skierowanych na szkolenie w I półroczu 2009 r. była nieznacznie wyższa niż w analogicz-
nym okresie 2008 r. (o 30 osób).  

Zmniejszyła się liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych, a zwiększyła się liczba osób 
skierowanych do robót publicznych. Do prac interwencyjnych skierowano 1,7 tys. osób (w I półroczu 
2008 r. 2,2 tys.), natomiast do robót publicznych 769 osób (przed rokiem 666 osób).  

W I półroczu 2009 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęła mniejsza liczba ofert pracy niż 
w analogicznym okresie 2008 r., bowiem zakłady pracy zgłosiły 28,8 tys. ofert, tj. o 40,6% mniej niż 
w I półroczu 2008 r. Pod koniec czerwca 2009 r. na jedną ofertę pracy przypadało 29 osób zareje-
strowanych jako bezrobotne (przed 
rokiem 13 osób). 

Zgłoszenia zwolnień grupowych 
z przyczyn dotyczących zakładów 
pracy na koniec czerwca 2009 r. 
zadeklarowało 16 zakładów, co 
oznacza zwolnienia około 306 pra-
cowników, w tym 256 osób z sekto-
ra prywatnego (przed rokiem od-
powiednio 2 zakłady, 45 i 23 osoby). 

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w I półroczu 2009 r. wyniosły 155,5 mln zł, z czego na 
zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 79,2 mln zł (50,9%), natomiast prace interwencyjne i roboty 
publiczne stanowiły odpowiednio 3,6% i 1,7% ogólnej wysokości wydatków. 

 
 

Opracowanie, redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk, Agnieszka Sągolewska – Wydział Analiz, Opracowań Zbiorczych 
i Udostępniania Informacji. 

TABL. 3. BEZROBOTNI  BĘDĄCY  W  SZCZEGÓLNEJ  SYTUACJI  NA  RYNKU  PRACY  
W  2009  R. 
Stan w końcu czerwca 

Bezrobotni Ogółem Mężczyźni  Kobiety 

Do 25 roku życia ...................................................... 18771 8022 10749 
Którzy ukończyli szkołę wyższą – do 27 roku życia 649 231 418 
Długotrwale bezrobotni ............................................ 28872 8783 20089 
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka ................................................................ 8114 - 8114 
Powyżej 50 roku życia ............................................. 16852 9329 7523 
Bez kwalifikacji zawodowych ................................... 23265 8856 14409 
Bez doświadczenia zawodowego ............................ 16984 6241 10743 
Bez wykształcenia średniego ................................... 49080 24802 24278 
Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 

roku życia ............................................................ 7746 801 6945 
Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęli zatrudnienia ............................................. 1064 1021 43 
Niepełnosprawni ...................................................... 4627 2103 2524 

TABL. 4. AKTYWNE  FORMY  POMOCY  OSOBOM  ZAREJESTROWANYM                
W  POWIATOWYCH  URZĘDACH  PRACY 

2008 2009 
Wyszczególnienie 

I półrocze I półrocze 
2008 = 100 

Skierowani na szkolenie ................................. 5910 5940 100,5 
Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych ...... 2157 1713 79,4 
Zatrudnieni przy robotach publicznych ........... 666 769 115,5 


