
Tabl. 1. Bezrobotni zarejestrowani według płci
Stan w końcu grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

O G Ó Ł E M  ................................... 106667 114644 107,5
Mężczyźni  ....................................... 46078 51807 112,4

Kobiety ............................................ 60589 62837 103,7

Bezrobotni zarejestrowani w powiato-
wych urzędach pracy w końcu grudnia 
2012 r. stanowili 13,4% cywilnej ludności 
aktywnej zawodowo (przed rokiem odpo-
wiednio 12,5%).

W populacji bezrobotnych dominowały kobiety. 
W końcu grudnia 2012 r., udział kobiet w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wyniósł 54,8% (wobec 
56,8% w grudniu 2011 r.). Największy udział 
kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano 
w powiecie gdańskim (59,8%), w Gdyni (57,9%) 
oraz w powiecie wejherowskim (57,2%), natomiast 
najmniejszy – w powiecie puckim (51,1%) 
i słupskim (51,2%) .

Większość bezrobotnych rejestrują-
cych się w urzędach pracy posiadało 
stosunkowo niski poziom wykształcenia. 
Najliczniejszymi grupami bezrobotnych 
były osoby posiadające wykształcenie 
zawodowe oraz gimnazjalne, podstawo-
we i niepełne podstawowe (58,1% ogółu 
bezrobotnych). Populacja bezrobotnych 
kobiet charakteryzowała się odmienną 
strukturą niż mężczyźni. Wykształcenie 
zawodowe, gimnazjalne, podstawowe 
i niepełne podstawowe posiadało 49,4% 
kobiet bezrobotnych, natomiast wykształ-
cenie średnie, policealne i wyższe 50,6% 
kobiet, podczas gdy odsetek mężczyzn 
wyniósł odpowiednio 68,6% i 31,4%.

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2012 r.

Urz d Statystyczny w Gda sku
OPRACOWANIA  SYGNALNE

luty 2013

BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI
I  STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO  

W 2012  R.

M
aj

%

0

2

4

6

8

10

12

14

0

20

40

60

80

100

120

140

Wiek:

24 lata i mniej
Gimnazjalne, 
podstawowe

podstawowe

24 - 34

35 - 44

45 - 54

zawodowe

zawodowe

28,4%

29,7%

11,3%

20,5%

10,1%

28,8%

29,7%

11,3%

20,6%

9,6%

22,1%

28,5%

18,9%

19,2%

11,4%

2011 

 

20,6%

28,8%

19,7%

18,6%

12,3%

2012 2011 2012 

STRUKTURA  BEZROBOTNYCH  ZAREJESTROWANYCH



Tabl. 3. Odpływ bezrobocia według wybranych przyczyn (w ciągu roku)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

O G Ó Ł E M  ..................................... 154685 151212 97,8
w tym:

Podjęcie pracy  .................................. 66681 64953 97,4

Niepotwierdzenie gotowości do pracy 54991 48836 88,8

W 2012 r. do powiatowych urzędów 
pracy wpłynęła większa liczba ofert pra-
cy niż w analogicznnym okresie 2011 r. 
(odpowiednio 54,0 tys. wobec 49,0 tys. 
ofert). Jednocześnie w końcu 2012 r. na 
jedną ofertę pracy przypadały 102 osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne (przed 
rokiem 93 osoby).

Tabl. 4. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy
Stan w końcu grudnia

BEZROBOTNI Ogółem Mężczyźni Kobiety

2012

Do 25 roku życia  ............................. 23629 10409 13220

Długotrwale bezrobotni  ................... 52301 20125 32176

Powyżej 50 roku życia  .................... 25722 15043 10679

Bez kwalifi kacji zawodowych  .......... 35076 14667 20409

Samotnie wychowujący co najmniej 
1 dziecko do 18 roku życia  ......... 12191 1583 10608

Niepełnosprawni  ............................. 6978 3317 3661

2011=100

Do 25 roku życia  ............................. 100,2 107,3 95,2

Długotrwale bezrobotni  ................... 111,1 111,5 110,9

Powyżej 50 roku życia  .................... 109,6 112,7 105,5

Bez kwalifi kacji zawodowych  .......... 105,0 112,1 100,4

Samotnie wychowujący co najmniej 
1 dziecko do 18 roku życia  ......... 112,0 124,7 110,3

Niepełnosprawni  ............................. 107,1 109,7 104,8

Tabl. 2. Napływ bezrobocia (w ciągu roku)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

Bezrobotni nowo zarejestrowani 156658 159189 101,6
w tym:

Powracający do rejestracji  .............. 121228 122986 101,4

Dotychczas niepracujący  ................ 28684 26954 94,0

W 2012 r. gotowości do podjęcia pracy nie po-
twierdziło 48,8 tys. osób, co stanowiło 32,3% ogól-
nej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji bez-
robotnych (w 2011 r. odpowiednio 55,0 tys. osób 
i 35,6%). Wśród pozostałych przyczyn odpływu 
z bezrobocia należy wymienić: rozpoczęcie szko-
lenia lub stażu u pracodawcy – 13,7 tys. (przed 
rokiem 9,1 tys.), dobrowolną rezygnację ze statu-
su bezrobotnego – 8,6 tys. (przed rokiem 8,7 tys.), 
nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzy-
manie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego 
– odpowiednio 1,4 tys. i 1,7 tys. osób (w 2011 r. po 
1,2 tys. osób).

Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesię-
cy częściej dotyka kobiet. W końcu 2012 r. 
zatrudnienia przez okres powyżej 1 roku po-
szukiwało 36,4% kobiet zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy (przed rokiem 
33,1%). Analogiczny odsetek dla mężczyzn 
wyniósł 24,9% (przed rokiem 24,7%).

dł b h ( i k )

W końcu grudnia 2012 r. prawa do zasiłku 
nie posiadało 92,6 tys. (80,8%) zarejestrowa-
nych bezrobotnych (przed rokiem odpowiednio 
85,7 tys. i 80,3%). Spośród 122 bezrobotnych 
cudzoziemców, wśród których 61,5% stano-
wiły kobiety, prawa do zasiłku nie posiadało 
86,1% osób.
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Tabl. 5. Aktywne formy pomocy osobom zarejestrowanym w powiatowych 
urzędach pracy (w ciągu roku)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

Skierowani na szkolenie  ......................... 4574 6252 136,7

Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 2142 2617 122,2

Zatrudnieni przy robotach publicznych  ... 515 954 185,2

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w 2012 r. wyniosły 396,5 mln zł (o 11,1% więcej niż w 2011 r.), w tym na zasiłki dla 
bezrobotnych przeznaczono 213,2 mln zł (53,8%). Z kolei prace interwencyjne i roboty publiczne stanowiły odpowiednio 2,6% 
i 1,1% ogólnej wysokości wydatków.

Opracowanie: Magdalena Poleszuk - Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.
Skład komputerowy: Magdalena Wojdyńska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.

Zwolnienia grupowe z przyczyn dotyczących zakładów pracy na koniec grudnia 2012 r. zadeklarowało 31 zakładów, co ozna-
cza zwolnienia około 569 pracowników (przed rokiem odpowiednio 16 zakładów i 304 osoby).
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Stopa bezrobocia w województwie pomor-
skim w grudniu 2012 r. wynosiła 13,4% i wzro-
sła w ujęciu rocznym o 0,9 p.proc. W porów-
naniu z grudniem 2011 r. stopa bezrobocia 
wzrosła w 19 powiatach, a w największym 
stopniu w powiecie kwidzyńskim (o 2,0 p.proc.) 
oraz w gdańskim (o 1,7 p.proc.). Zmniejszenie 
stopy bezrobocia odnotowano jedynie w powie-
cie człuchowskim (o 0,1 p.proc.).


