Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w rejonie działania WUP Katowice
Filia w Bielsku-Białej
według stanu na 30 listopada 2014 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na rynku lokalnym
w końcu listopada 2014 roku wyniosła 25 984 osób i w porównaniu z końcem października nie
zmieniła się. W odniesieniu do sytuacji sprzed roku (listopad 2013 roku) liczba bezrobotnych jest
mniejsza o ponad 5,1 tys. osób.
Liczba bezrobotnych na rynku lokalnym.
Stan w końcu miesiąca
(powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, miasto Bielsko-Biała)
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2014 r. w województwie śląskim wynosiła
9,6% (kraj 11,3%). Zgodnie z danymi nadal utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia
bezrobocia w naszym regionie. Na koniec października najniższą stopę bezrobocia odnotowano w
Bielsku-Białej – 5,2%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie żywieckim, gdzie
wysokość tego wskaźnika osiągnęła wartość 13,5%.
Szczegółowe dane dotyczące stopy bezrobocia na rynku lokalnym przedstawia wykres poniżej.
Wysokość stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach.
Stan na koniec października 2014 roku1
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Wysokość stopy bezrobocia za miesiąc listopad 2014 roku zostanie podana po ogłoszeniu przez Główny Urząd
Statystyczny

1

W końcu miesiąca sprawozdawczego na rynku lokalnym bez zatrudnienia pozostawało
13,6 tys. kobiet, co stanowiło ponad 52,2% wszystkich osób zarejestrowanych na tym obszarze.
W ujęciu miesięcznym udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,3 punktu
proc. Liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w końcu miesiąca
sprawozdawczego zmniejszyła się. W listopadzie zasiłek otrzymało 3 656 osób – w porównaniu z
październikiem obserwujemy spadek o niepełny punkt proc. Udział osób pobierających zasiłek
wśród wszystkich bezrobotnych na rynku lokalnym nieznacznie zmniejszył się i wyniósł 14,1%.
Porównując do wskaźnika wojewódzkiego był wyższy o 1,6 punktu procentowego
(w województwie śląskim udział proc. osób uprawnionych do zasiłku wynosił 12,5%).
Zdecydowana większość zarejestrowanych to osoby, które pracowały przed nabyciem statusu
bezrobotnego, pozostali bezrobotni to osoby bez stażu pracy.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich w listopadzie
nieznacznie się zmniejszyła – wg stanu na koniec miesiąca zaewidencjonowanych było niemal
14,1 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Na tym samym poziomie utrzymuje się udział
bezrobotnych zamieszkałych na wsi, którzy są właścicielami gospodarstwa rolnego – tylko 3%
bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich posiada gospodarstwo rolne. Najwięcej
bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich odnotowano w powiecie żywieckim (5,5 tys.
osób). W skali całego województwa powiat żywiecki znajduje się w czołówce, po powiecie
częstochowskim pod względem liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi.
Na koniec listopada 2014 roku liczba w poszczególnych kategoriach bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy nie uległa większym zmianom. Wśród bezrobotnych
najliczniejszą grupą są bezrobotni bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotni.
Dokładne dane dotyczące osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zawarto w tabeli
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* dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się, gdyż jeden bezrobotny może kwalifikować się do kilku kategorii równocześnie;
** wśród ogółu bezrobotnych kobiet.

2

W listopadzie w lokalnych urzędach pracy zarejestrowano 3046 bezrobotnych „napływ” 2,
o 486 osób mniej niż w październiku. Większość z nich to osoby rejestrowane jako bezrobotne po
raz kolejny, po raz pierwszy zarejestrowano 623 osoby.
Wśród osób rejestrujących się jako bezrobotne na rynku lokalnym w ogólnej liczbie napływu
obserwujemy taką samą ilość kobiet i mężczyzn (50%).
Z rejestrów powiatowych urzędów pracy wyłączono tyle samo osób co zarejestrowano - 3046
osób, o 902 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu (w październiku liczba wyłączeń wyniosła
3948 osób).
Największą grupę, która utraciła status bezrobotnego stanowią osoby, które podjęły pracę
– 1534 osoby; w tym 97 osób uruchomiło własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem
dotacji ze środków Funduszu Pracy).
Inne ważne przyczyny „odpływu”3 to:
- brak potwierdzenia gotowości do pracy – 716 osób;
- rozpoczęcie szkolenia lub stażu – 421 osób;
- dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 131 osób;
- odmowa bez uzasadnienia przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej formy
pomocy – 43 osoby.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca zobowiązany jest zgłosić
zamiar zwolnień grupowych do właściwego, ze względu na siedzibę firmy, urzędu pracy.
W listopadzie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym nie odnotowano żadnych zgłoszeń
o zwolnieniach.
W listopadzie 2014 r. do lokalnych urzędów pracy trafiły 1042 informacje o wolnych miejscach
pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 924 ofert mniej niż w miesiącu poprzednim
(w październiku odnotowano 1966 ofert).
Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej pojawiło się w Bielsku-Białej- 470
ofert, w powiecie żywieckim – 194, w bielskim – 140, w powiecie pszczyńskim- 120. Najmniej
ofert odnotowano w powiecie cieszyńskim - 118.
W listopadzie na rynku lokalnym zgłoszono 31 miejsc z tytułu przyjęć na staże, w ramach prac
społecznie użytecznych – 1 zgłoszenie, a w ramach przygotowania zawodowego dorosłych nie
odnotowano ofert.
Dla osób niepełnosprawnych w ciągu całego miesiąca zgłoszono 84 wolne miejsca pracy
i aktywizacji zawodowej- o 9 ofert pracy mniej niż w poprzednim miesiącu.
Wydział Statystyki, Badań i Analiz
Bielsko-Biała, Grudzień 2014 r.
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Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np.
miesiącu) zostali zarejestrowani w urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz
pierwszy bądź po raz kolejny. W grupie bezrobotnych nowo rejestrujących się możemy wyróżnić osoby
napływające z zatrudnienia stałego, po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby
napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.
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Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z
różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej
lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz z przejściem do bierności zawodowej.
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