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  Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2007 r. 

 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2007 r. 

wyniosła 102,9 tys. osób (w tym 65,9 tys. kobiet) i była niŜsza od odnotowanej w czerwcu 2006 r. 

o 39,1 tys. osób (o 27,5%). 

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do czerwca 2006 r. dotyczył w większym stopniu popula-

cji męŜczyzn niŜ kobiet. Liczba męŜczyzn zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmniej-

szyła się o 21,2 tys. osób, tj. o 36,4%, a liczba kobiet o 17,9 tys., tj. o 21,4%. 

Bezrobotni zarejestrowani w powiato-

wych urzędach pracy w końcu czerwca 

2007 r. stanowili 12,9% cywilnej ludności 

aktywnej zawodowo (przed rokiem 17,2%). 

W dalszym ciągu utrzymywało się bardzo 

duŜe terytorialne zróŜnicowanie bezrobo-

cia. NajwyŜszą stopę bezrobocia w końcu 

czerwca 2007 r. odnotowano w powiatach: 

nowodworskim – 29,5%, bytowskim – 26,6% 

i malborskim – 24,2%. Stosunkowo niską stopą bezrobocia charakteryzowały się trzy powiaty 

grodzkie: sopocki – 3,8%, gdyński – 4,5% i gdański – 4,7%. 

W końcu czerwca 2007 r. 

prawa do zasiłku nie posia-

dało 85,8 tys. osób, co sta-

nowiło 83,4% ogółu zareje-

strowanych bezrobotnych, 

wobec 118,8 tys. (83,7%) 

przed rokiem. 

Większość populacji bez-

robotnych stanowiły kobiety. 

W końcu czerwca 2007 r. 

udział kobiet w ogólnej licz-

bie bezrobotnych wyniósł 

64,0% i był o 5,0 pkt pro-

centowego wyŜszy w porów-

naniu z analogicznym okresem 

2006 r. NajwyŜszy udział ko-

biet w ogólnej liczbie bezro-

botnych zanotowano w powiatach: sztumskim – 72,9%, gdyńskim – 70,9%, wejherowskim i kartuskim 

– odpowiednio po 70,6%, natomiast najniŜszy w człuchowskim – 59,5% i kwidzyńskim - 59,6%. 

TABL. 1. BEZROBOTNI  WEDŁUG  PŁCI 
Stan w końcu czerwca 

2006 2007 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 

O G Ó Ł E M ...................  141931 102866 72,5 

MęŜczyźni .......................  58183 37001 63,6 

Kobiety ............................  83748 65865 78,6 



 

 

Bezrobotni męŜczyźni byli starsi niŜ kobiety, bowiem w populacji męŜczyzn osoby w wieku powy-

Ŝej 45 lat stanowiły 41,3%, natomiast w populacji kobiet – 29,4%. 

Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu czerwca 2007 r. najliczniejszą 

grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 28,0 tys., a udział ich w ogólnej 

liczbie bezrobotnych wyniósł 27,2%. 
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 poniŜej oraz zasadnicze zawodowe (odpowiednio 32,9% i 31,4% 

ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych pod koniec czerwca 2007 r.), które łącznie stanowiły 

64,3% ogólnej liczby bezro-

botnych. 

Bezrobotne kobiety cha-

rakteryzowały się odmienną 

strukturą wykształcenia niŜ 

męŜczyźni, bowiem 40,7% ko-

biet bezrobotnych posiadało 

wykształcenie średnie i wyŜ-

sze, podczas gdy odsetek 

męŜczyzn o tym poziomie 

wykształcenia wyniósł 26,8%. 
Liczba osób poszukują-

cych pracy przez okres po-

wyŜej 12 miesięcy według 

stanu na koniec czerwca 

2007 r. wyniosła 49,9 tys., 

(48,5% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) i zmniejszyła się w porównaniu z analogicz-

nym okresem 2006 r. o 20,5 tys. osób. 

Bezrobocie powyŜej 12 miesięcy częściej występuje wśród kobiet. Ponad połowa (53,5%) kobiet 

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2007 r. poszukiwała zatrudnienia 

przez okres powyŜej 1 roku. Analogiczny odsetek dla męŜczyzn wynosił 39,6%. 

W I półroczu 2007 r. w powiatowych urzędach pracy całego województwa zarejestrowano 

65,8 tys. osób, tj. o 8,3 tys. mniej niŜ w analogicznym okresie 2006 r. Najwięcej nowych rejestracji 

bezrobotnych miało miejsce w styczniu (14,5 tys.), najmniej w kwietniu (9,8 tys.). Wśród ogółu bez-

robotnych zarejestrowanych w I półroczu 2007 r. 53,4 tys. stanowiły osoby, które po raz kolejny 

znalazły się w ewidencji urzędów pracy (ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wynosił 

81,0%, przed rokiem – 78,9%), zaś 

14,1 tys. osób (21,4%) nowo rejestru-

jących się dotychczas nie pracowało 

(w 2006 r. – 24,1%). 

W I półroczu 2007 r. liczba osób 

wyłączonych z ewidencji powiatowych 

urzędów pracy wyniosła 88,9 tys. (przed 

rokiem – 92,1 tys.), w tym 44,8 tys. 

kobiet. Najwięcej osób wyrejestrowano 

w kwietniu – 17,0 tys., najmniej w styczniu – 11,8 tys. 

Najczęstszą przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W I półroczu 2007 r. pracę 

podjęło 39,2 tys. bezrobotnych, tj. 44,1% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji powia-

towych urzędów pracy, wobec 43,8 tys. (47,5%) przed rokiem. 

TABL. 2. NAPŁYW  BEZROBOCIA  

2006 2007 
Bezrobotni nowo zarejestrowani 

I półrocze I półrocze 
2006 = 100 

O G Ó Ł E M ............................  74085 65829 88,9 

z liczby ogółem:    

Powracający do rejestracji .......  58456 53350 91,3 

Dotychczas nie pracujący ........  17835 14067 78,9 



 

 

Drugą przyczyną pod wzglę-

dem częstotliwości występo-

wania było skreślenie z ewi-

dencji z powodu nie potwier-

dzenia gotowości do podjęcia 

pracy. W I półroczu 2007 r. 

27,5 tys. osób nie potwierdziło 

gotowości do podjęcia pracy, 

co stanowiło 31,0% ogólnej 

liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych (w I półroczu 2006 r. odpowiednio 28,4 tys. 

osób i 30,8%). Pozostałe przyczyny odpływu z bezrobocia to m.in.: rozpoczęcie szkolenia lub staŜu 

u pracodawcy – 8,6 tys. (przed rokiem 8,2 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego           

– 3,9 tys. (przed rokiem 3,8 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzymanie zasiłku lub 

świadczenia przedemerytalnego 

– odpowiednio 556 i  139 osób 

(wobec 732 i 168 przed rokiem).  

Do osób w szczególnej sy-

tuacji na rynku pracy naleŜą 

między innymi długotrwale bez-

robotni, których udział w bez-

robotnych zarejestrowanych ogó-

łem wyniósł w końcu czerwca 

2007 r. 64,1% (66,0 tys. osób). 

Osoby poniŜej 25 roku Ŝycia 

stanowiły 19,8% bezrobotnych 

ogółem (20,4 tys. osób), a powyŜej 50 roku Ŝycia – 21,2% (21,8 tys. osób). 

Kwalifikacji zawodowych nie posiadało 29,5% zarejestrowanych bezrobotnych (30,3 tys.), 6,1% 

samotnie wychowywało małe dzieci (6,3 tys.), a 3,8% stanowiły osoby niepełnosprawne (3,9 tys. osób). 

W końcu czerwca 2007 r. zarejestrowanych było 68 bezrobotnych cudzoziemców, z których 

91,2% nie posiadało prawa do zasiłku (większość stanowiły kobiety – 75,0%). 

Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących sklasyfikowanych według zawodu wykonywanego 

(zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności), wskazanego przez nich jako podstawowy przy po-

szukiwaniu pracy, największa 

liczba bezrobotnych w końcu 

czerwca 2007 r. kwalifikowała 

się do grupy „robotnicy przemy-

słowi i rzemieślnicy” – 24,0 tys. 

W stosunku do czerwca 2006 r. 

we wszystkich grupach zawo-

dowych nastąpił spadek liczby 

bezrobotnych, największy w gru-

pie „pracownicy przy pracach 

prostych” (o 37,8%), najmniej-

szy zaś w grupie specjaliści 

(o 18,2%). 

Za najskuteczniejszą formę 

przeciwdziałania bezrobociu 

uwaŜa się skierowanie na szko-

TABL. 3. ODPŁYW  Z  BEZROBOCIA  WEDŁUG  WYBRANYCH  PRZ YCZYN  

2006 2007 
Wyszczególnienie 

I półrocze I półrocze 
2006 = 100 

O G Ó Ł E M ........................................... 92054 88914 96,6 
w tym:    

Podjęcie pracy ........................................ 43765 39175 89,5 
Nie potwierdzenie gotowości do pracy ....  28372 27547 97,1 

TABL. 4. BEZROBOTNI  B ĘDĄCY  W  SZCZEGÓLNEJ  SYTUACJI  NA  RYNKU  
PRACY  W  2007  R. 
Stan w końcu czerwca 

Bezrobotni Ogółem MęŜczyźni  Kobiety 

Do 25 roku Ŝycia ............................................... 20397 7331 13066 
Którzy ukończyli szkołę wyŜszą – do 27 roku Ŝycia 443 126 317 
Długotrwale bezrobotni ..................................... 65950 20780 45170 
PowyŜej 50 roku Ŝycia ....................................... 21768 10582 11186 
Bez kwalifikacji zawodowych ............................ 30326 9673 20653 
Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko 

do 7 roku Ŝycia ............................................. 6288 273 6015 
Niepełnosprawni ................................................ 3916 1735 2181 

TABL. 5. BEZROBOTNI  POPRZEDNIO  PRACUJĄCY  WEDŁUG  WYKONYWANEGO  
ZAWODU a  W  OSTATNIM  MIEJSCU  PRACY 
Stan w końcu czerwca  

2006 2007 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2006 = 100 

O G Ó Ł E M ........................................... 141931 102866 72,5 
w tym:    

Specjaliści ............................................... 6604 5402 81,8 
Technicy i inny średni personel ............... 18584 14314 77,0 
Pracownicy biurowi ................................. 6186 4241 68,6 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  22782 16845 73,9 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ........ 4422 3331 75,3 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ..... 37376 24034 64,3 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5678 3955 69,7 
Pracownicy przy pracach prostych ......... 17615 10948 62,2 

a Dane opracowano na podstawie „Klasyfikacji zawodów i specjalności” wprowa-
dzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. 



 

 

lenie zawodowe oraz zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Liczba 

bezrobotnych skierowanych na szkolenie w I półroczu 2007 r. była wyŜsza niŜ w analogicznym okresie 

2006 r. W wyniku pomocy powiatowych urzędów pracy w I półroczu 2007 r. skierowano na szkolenie 

5,5 tys. osób (przed rokiem 5,0 tys.). 

Zmniejszyła się liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych, a zwiększyła się liczba osób 

skierowanych do robót publicznych. Do prac interwencyjnych skierowano 3,3 tys. osób (w I półroczu 

2006 r. 3,7 tys.), natomiast do robót publicznych 245 osób (przed rokiem 142 osoby).  

W I półroczu 2007 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęła większa liczba ofert pracy niŜ 

w analogicznym okresie 2006 r., bowiem zakłady pracy zgłosiły 51,4 tys. ofert, podczas gdy 

w I półroczu 2006 r. – 42,9 tys. Pod koniec czerwca 2007 r. na jedną ofertę pracy przypadało 

20 osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne (przed rokiem 36 

osób). 

Zgłoszenia zwolnień grupo-

wych z przyczyn dotyczących 

zakładów pracy na koniec 

czerwca 2007 r. zadeklarowa-

ło 12 zakładów, co oznacza 

zwolnienia około 222 pracow-

ników, w tym 182 osoby z sektora publicznego (przed rokiem odpowiednio 3 zakłady, 35 i 8 osób). 

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w I półroczu 2007 r. wyniosły 148,3 mln zł. Najwięcej 

środków, bo 84,2 mln zł (56,8%), przeznaczono na zasiłki dla bezrobotnych. Prace interwencyjne 

i roboty publiczne stanowiły odpowiednio 5,5% i 0,3% ogólnej wysokości wydatków. 
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TABL. 6. AKTYWNE  FORMY  POMOCY  OSOBOM  ZAREJESTROWANYM                                                     
W  POWIATOWYCH  URZĘDACH  PRACY 

2006 2007 
Wyszczególnienie 

I półrocze I półrocze 
2006 = 100 

Skierowani na szkolenie .........................  4997 5470 109,5 

Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 3735 3290 88,1 

Zatrudnieni przy robotach publicznych ....  142 245 172,5 


