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

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2011

w liczbach bezwzględnych 2010 = 100

O G Ó Ł E M  ................................... 104694 106667 101,9
Mężczyźni  ....................................... 48905 46078 94,2

Kobiety ............................................ 55789 60589 108,6

Tabl. 2. Napływ bezrobocia (w ciągu roku)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2011

w liczbach bezwzględnych 2010 = 100

Bezrobotni nowo zarejestrowani 178725 156658 87,7
w tym:

Powracający do rejestracji  .............. 138281 121288 87,7

Dotychczas niepracujący  ................ 34793 28684 82,4

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzę-
dach pracy w końcu grudnia 2011 r. stanowili 
12,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo 
(przed rokiem odpowiednio 12,3%).
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Bezrobotni Stopa bezrobocia

W końcu grudnia 2011 r. 85,7 tys. osób nie po-
siadało prawa do zasiłku, co stanowiło 80,3% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych wobec 
83,6 tys. (79,9%) przed rokiem.
Większość populacji bezrobotnych stanowiły 
kobiety. W końcu grudnia 2011 r. udział kobiet 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 56,8% 
i był o 3,5 pkt procentowego wyższy w porów-
naniu z analogicznym okresem 2010 r. Najwyż-
szy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 
zanotowano w powiatach: gdańskim – 62,6%, 
sztumskim – 62,0% i kartuskim – 59,6%, nato-
miast najniższy – w mieście na prawach powiatu 
Sopocie – 51,5% i powiecie puckim – 53,1%.

Bezrobotne kobiety charakteryzowały się od-
mienną strukturą wykształcenia niż mężczyź-
ni. Wykształcenie średnie i wyższe posiadało 
49,7% kobiet bezrobotnych, podczas gdy od-
setek mężczyzn z tym poziomem wykształce-
nia wyniósł 31,2%.
Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesię-
cy częściej dotyka kobiet. W końcu grud-
nia 2011 r. 33,1% kobiet zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy poszukiwa-
ło zatrudnienia przez okres powyżej 1 roku. 
Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 
24,7%.

W 2011 r. 55,0 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 35,6% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych 
z ewidencji bezrobotnych (w 2010 r. odpowiednio 58,1 tys. osób i 33,3%). Wśród pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia 
należy wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 9,1 tys. (przed rokiem 24,4 tys.), dobrowolną rezygnację 
ze statusu bezrobotnego – 8,7 tys. (przed rokiem 7,7 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzymanie zasiłku lub 
świadczenia przedemerytalnego – po 1,2 tys. osób (wobec odpowiednio 0,9 tys. i 0,8 tys. przed rokiem).



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

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2011

w liczbach bezwzględnych 2010 = 100

O G Ó Ł E M  ..................................... 174298 154685 88,7
w tym:

Podjęcie pracy  .................................. 68161 66681 97,8

Niepotwierdzenie gotowości do pracy 58084 54991 94,7

W końcu grudnia 2011 r. zarejestrowanych było 
97 bezrobotnych cudzoziemców (w tym 90,7% 
nie posiadało prawa do zasiłku), z których blisko 
60% stanowiły kobiety.

W 2011 r. do powiatowych urzędów pracy 
wpłynęła mniejsza liczba ofert pracy niż 
w 2010 r. (odpowiednio 49,0 tys. i 61,5 tys. 
ofert). W końcu grudnia 2011 r. na jedną 
ofertę pracy przypadały 93 osoby zareje-
strowane jako bezrobotne (przed rokiem 
63 osoby).
Zwolnienia grupowe z przyczyn dotyczą-
cych zakładów pracy na koniec grudnia 
2011 r. zadeklarowało 8 zakładów, co 
oznacza zwolnienia około 140 pracowni-
ków (przed rokiem odpowiednio 2 zakłady 
i 40 osób).

Tabl. 4. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy w 2011 r.
Stan w końcu grudnia

BEZROBOTNI Ogółem Mężczyźni Kobiety

Do 25 roku życia  ............................. 23586 9698 13888

Długotrwale bezrobotni  ................... 47059 18043 29016

Powyżej 50 roku życia  .................... 23472 13347 10125

Bez kwalifi kacji zawodowych  .......... 33415 13079 20336

Samotnie wychowujący co najmniej 
1 dziecko do 18 roku życia  ......... 10885 1269 9616

Niepełnosprawni  ............................. 6515 3023 3492

Tabl. 5. Aktywne formy pomocy osobom zarejestrowanym w powiatowych 
urzędach pracy (w ciągu roku)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2011

w liczbach bezwzględnych 2010 = 100

Skierowani na szkolenie  ......................... 13738 4574 33,3

Zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 3331 2142 64,3

Zatrudnieni przy robotach publicznych  ... 2160 515 23,8

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w 2011 r. 
wyniosły 356,8 mln zł, z czego na zasiłki dla bezro-
botnych przeznaczono 200,8 mln zł (56,3%), prace 
interwencyjne i roboty publiczne stanowiły odpo-
wiednio 3,1% i 0,8% ogólnej wysokości wydatków.
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