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

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

O G Ó Ł E M  ............................. 66896 52198 78,0
Mężczyźni  ................................. 27364 20214 73,9
Kobiety ...................................... 39532 31984 80,9

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych 
urzędach pracy w końcu czerwca 2017 r. 
stanowili 5,9% cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo (przed rokiem odpowiednio 7,6%).

W populacji bezrobotnych zarejestrowanych 
przeważały kobiety, których udział w końcu 
czerwca 2017 r. wyniósł 61,3% (wobec 59,1% 
w czerwcu 2016 r.). Największy odsetek kobiet 
w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych 
według powiatów zanotowano w powiecie 
sztumskim (70,3%) i gdańskim (68,7%), natomiast 
najmniejszy – w Sopocie (49,5%) oraz w Słupsku 
(55,3%).

Większość bezrobotnych rejestrujących się w po-
wiatowych urzędach pracy posiadało stosunkowo 
niski poziom wykształcenia. Wśród bezrobot-
nych zarejestrowanych najwięcej było osób 
posiadających wykształcenie zawodowe oraz 
gimnazjalne, podstawowe i niepełne podsta-
wowe, które stanowiły 52,8%. Populacja bez-
robotnych kobiet charakteryzowała się odmienną 
strukturą niż mężczyzn. Wykształcenie zawodo-
we, gimnazjalne, podstawowe i niepełne pod-
stawowe posiadało 46,0% kobiet bezrobotnych, 
podczas gdy odsetek mężczyzn o takim poziomie 
wykształcenia wyniósł odpowiednio 63,5%.
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Tabl. 3. Bezrobotni wyrejestrowani według wybranych przyczyn

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

I półrocze
w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

O G Ó Ł E M  ............................... 72528 65941 90,9
w tym:

Podjęcie pracy  ............................ 36092 30502 84,5
Niepotwierdzenie gotowości do 

pracy  ....................................... 16865 14621 86,7

W I półroczu 2017 r. do powiatowych urzędów 
pracy wpłynęła większa liczba ofert pracy niż 
w analogicznnym okresie 2016 r. (62,6 tys. wo-
bec 56,3 tys.). Jednocześnie w końcu czerw-
ca 2017 r. na jedną ofertę pracy przypadało 
6 osób zarejestrowanych jako bezrobotne 
(przed rokiem 8 osób).

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

BEZROBOTNI Ogółem Mężczyźni Kobiety

2017
Do 25 roku życia  .............. 7124 2190 4934
Długotrwale bezrobotni  .... 24977 8178 16799
Powyżej 50 roku życia  ..... 14601 8347 6254
Niepełnosprawni  .............. 4238 1946 2292

2016 = 100
Do 25 roku życia  .............. 78,0 69,0 82,9
Długotrwale bezrobotni  .... 71,7 65,0 75,6
Powyżej 50 roku życia  ..... 79,0 78,7 79,3
Niepełnosprawni  .............. 79,3 78,5 80,0

Tabl. 2. Bezrobotni nowo zarejestrowani

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

I półrocze
w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

O G Ó Ł E M  ................................... 61762 54007 87,4
w tym:

Powracający do rejestracji  .............. 50085 43571 87,0
Dotychczas niepracujący  ................ 8374 6334 75,6

W I pólroczu 2017 r. gotowości do podjęcia pracy nie po-
twierdziło 14,6 tys. osób, co stanowiło 22,2% ogólnej liczby 
osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych (w I półro-
czu 2016 r. odpowiednio 16,9 tys. osób i 23,3%). Wśród pozo-
stałych przyczyn odpływu z bezrobocia rejestrowanego należy 
wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy 
– 5,8 tys. (przed rokiem 6,3 tys.), dobrowolną rezygnację 
ze statusu bezrobotnego – 4,8 tys. (przed rokiem 5,3 tys.), 
nabycie praw emerytalnych lub rentowych oraz nabycie 
praw do świadczenia przedemerytalnego – 1,2 tys. osób 
(w 2016 r. – 1,3 tys. osób). 

Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesięcy częściej 
dotyka kobiet. W końcu czerwca 2017 r. zatrudnienia 
przez okres powyżej 1 roku poszukiwało 40,2% kobiet 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (przed 
rokiem 41,2%). Analogiczny odsetek dla mężczyzn 
wyniósł 27,9% (przed rokiem 31,1%).

W końcu czerwca 2017 r. prawa do za-
siłku nie posiadało 42,6 tys. (81,7%) 
bezrobotnych zarejestrowanych 
(przed rokiem odpowiednio 55,9 tys. 
i 83,6%). Spośród 127 bezrobotnych 
cudzoziemców, wśród których 65,4% 
stanowiły kobiety, prawa do zasiłku nie 
posiadało 81,1% osób.
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Tabl. 5. Aktywne formy pomocy osobom zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy

WYSZCZEGÓLNIENIE
2016 2017

I półrocze
w liczbach bezwzględnych 2016 = 100

Skierowanie na szkolenie  ................................. 2378 2084 87,6
Skierowanie na staż u pracodawcy  .................. 3946 3762 95,3
Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych  ..... 1452 1435 98,8
Zatrudnienie przy robotach publicznych  ........... 833 688 82,6

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w I półroczu 2017 r. wyniosły 173,7 mln zł, o 6,8% więcej niż w I półroczu 2016 r. 
Zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 34,1% ogólnej wysokości wydatków, a prace interwencyjne i roboty publiczne 
odpowiednio 2,2% i 2,6%.

Zwolnienia grupowe z przyczyn dotyczących zakładów pracy na koniec czerwca 2017 r. zadeklarowało 11 zakładów, co 
oznacza zwolnienia około 163 pracowników (przed rokiem odpowiednio 17 zakładów i 443 osoby).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w wo-
jewództwie pomorskim w czerwcu 2017 r. 
wyniosła 5,9% i zmniejszyła się w ujęciu 
rocznym o 1,7 p.proc. W analizowanym 
okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się 
we wszystkich powiatach, a najbardziej 
w powiecie malborskim i nowodworskim 
(o 5,0 p.proc.).

Opracowanie i skład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.
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