Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach
objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej.
Lata 2012-2013
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Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach
subregionu
południowego
ukształtował
się
na koniec grudnia 2013 roku na następujących poziomach:

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

11,1%
w woj. śląskim

11,2%
w woj. śląskim

miasto Bielsko-Biała – 6,4 %
powiat bielski
– 10,6 %
powiat cieszyński
– 11,0 %
powiat żywiecki
– 15,8 %
powiat pszczyński –
7,1 %
Według stanu na 31 grudnia 2013 roku wysokość stopy
bezrobocia na Śląsku wynosiła 11,2% (kraj 13,4%).
W ciągu roku wysokość stopy bezrobocia wzrosła
w województwie o 0,1 punktu procentowego.

Liczba bezrobotnych
ogółem

32 087
osób

31 472
osoby

17 047
osób

16 036
osób

53,1% ogółu
bezrobotnych
na rynku
lokalnym

51% ogółu
bezrobotnych
na rynku
lokalnym

Bezrobotne kobiety

W ciągu roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w
lokalnych powiatowych urzędach pracy zmalała o 615 osób
osób (tj. o 1,9%). Dla porównania w grudniu 2012 roku,
bezrobocie w ujęciu rocznym wzrosło o ponad 3,4 tys. osób (tj.
o 11,7%).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w całym województwie
śląskim liczba bezrobotnych – w ujęciu rocznym – nieznacznie
wzrosła (dynamika wzrostu + 1,4 proc.).
Według
stanu
na
31.12.2013r.
najwyższą
liczbę
zarejestrowanych odnotowano w powiecie żywieckim (8347
osób), najmniej w powiecie pszczyńskim (3321 osób).
W pozostałych powiatach odnotowano: w cieszyńskim 7711
bezrobotnych, w bielskim 5816 osób, a w Bielsku-Białej 6277
bezrobotnych. W ciągu ostatniego roku największy, sięgający
4,4 proc. spadek bezrobotnych miał miejsce w Bielsku-Białej
oraz w powiecie żywieckim (o 4 proc.). Tylko w powiecie
cieszyńskim odnotowano wzrost bezrobotnych o 3,4 proc.
W ciągu poszczególnych miesięcy 2013 roku największą liczbę
bezrobotnych w tym obszarze odnotowano w powiecie
żywieckim - na koniec lutego ich liczba wynosiła 9808 osób,
najmniejszą w powiecie pszczyńskim na koniec września (3088
osób).
W końcu 2013 r. wśród zarejestrowanych 51% stanowiły
bezrobotne kobiety. W ciągu roku liczba bezrobotnych kobiet
zmalała o ponad 1,0 tys. osób, a ich udział wśród ogółu
bezrobotnych zmniejszył się o 5,9%. W zbiorowości mężczyzn
liczba zaewidencjonowanych wzrosła o 396 osób (31.12.2012 r.
– 15040 mężczyzn; 31.12.2013 r. – 15436 mężczyzn).
Najtrudniejszą sytuację kobiet odnotowano w powiecie
żywieckim, który w większości zajmują tereny wiejskie - ich
liczba na koniec 2013 roku wyniosła prawie 4,1 tys. pań i była
wśród powiatów ziemskich najwyższa na Śląsku. Wśród kobiet
w powiecie żywieckim tylko 183 posiadało gospodarstwo rolne.
Najmniej bezrobotnych kobiet odnotowano w powiecie
pszczyńskim (1,9 tys. osób).
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Na terenach wiejskich problem bezrobocia nadal dotyka głównie
mieszkańców powiatu żywieckiego, bielskiego i pszczyńskiego,
gdzie udział osób zamieszkałych na wsi wśród ogółu
bezrobotnych należy do najwyższych w województwie śląskim
(odpowiednio 80,9%, 70,3% oraz 70,4%).

Bezrobotni
zamieszkali na wsi

Bezrobotni z prawem
do zasiłku

17 572
osoby

6 243
osoby

17 189
osób

4 836
osób

Bezrobotni poprzednio
pracujący

28 258
osoby

27 689
osób

Zwolnieni z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy

1 876
osób

2 395
osób

Jeśli chodzi o wszystkie powiaty objęte działaniem Filii WUP
w Bielsku-Białej, to mieszkańcy terenów wiejskich w końcu
grudnia 2013 roku stanowili ponad połowę (54,6%) ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych w lokalnych urzędach pracy.
W porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy spadek
udziału tej grupy bezrobotnych o 0,2 punktu proc. (w roku 2012
wynosił 54,8%). Tylko 15,6% bezrobotnych z terenów wiejskich
miało prawo do zasiłku, natomiast tylko 3,2% posiadało
gospodarstwo rolne.
Udział kobiet zamieszkałych obszary wiejskie jest także bardzo
wysoki i na koniec 2013 roku wyniósł 54,9%.
Zdecydowana większość zarejestrowanych nie pobiera zasiłku
dla bezrobotnych.
W końcu grudnia 2013 roku na rynku lokalnym prawo do
zasiłku dla bezrobotnych posiadało 4,8 tys. osób tj. 15,3% ogółu
zaewidencjonowanych. Najmniejszy udział osób pobierających
zasiłek odnotowano w powiecie pszczyńskim i żywieckim,
gdzie uprawnionych było 14,5%.
Największy udział
uprawnionych do pobierania zasiłku odnotowano w BielskuBiałej i powiecie bielskim, gdzie co szósty bezrobotny był
uprawniony do otrzymania wsparcia pieniężnego.
Udział kobiet wśród bezrobotnych pobierających zasiłek
wynosił 48,5%, i był niższy niż udział mężczyzn.
Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w powiecie
pszczyńskim, gdzie ponad 54,1% kobiet spośród ogółu
bezrobotnych z prawem do tego wsparcia pobierało zasiłek.
Najmniejszy udział kobiet uprawnionych do zasiłku na koniec
2013 roku odnotowano w powiecie żywieckim (41,3% ogółu
zasiłkobiorców).
Większość bezrobotnych na tutejszym rynku pracy to osoby
legitymujące się stażem pracy (według stanu na 31.12.2013 r. –
27,7 tys. osób, tj. 88,0% ogółu). Pozostali – 3,8 tys. osób nie
posiada doświadczeń zawodowych.
W ciągu roku liczba bezrobotnych poprzednio pracujących
spadła o 0,5 tys., a w porównaniu z poprzednim rokiem ich
udział procentowy utrzymał się na tym samym poziomie – 88%.
W populacji bezrobotnych mężczyzn aż 87% z nich wcześniej
pracowało, a wśród ogółu bezrobotnych
poprzednio
pracujących kobiety stanowiły większość (ponad 50,4%).
W końcu 2013 roku w lokalnych powiatowych urzędach pracy
zarejestrowanych było 2,4 tys. osób zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy. Najwięcej osób zwolniono w powiecie
żywieckim (752 osoby) oraz w Bielsku-Białej (613 osób).
W ciągu roku liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy na opisywanym terenie wzrosła o 0,5 tys. osób)
i stanowi 7,6% ogółu bezrobotnych.
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Kobiety stanowiły większość wśród osób zwolnionych
z przyczyn zakładu pracy. Ich udział na koniec 2013 r. wyniósł
52,4% i był o 2,3 punkty procentowe niższy niż w roku
poprzednim.
W końcu grudnia liczba długotrwale bezrobotnych na rynku
lokalnym wzrosła o ponad 1 tys. osób. Do grupy bezrobotnych
długotrwale zaliczane są osoby pozostające w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów
odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
Długotrwale bezrobotni

Bezrobotni poniżej
25 roku życia

13 968
osób

6 196
osoby

14 995
osób

5 538
osób

W ciągu roku udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie
zaewidencjonowanych wzrósł o 4,1%. (w grudniu 2012 r.
wynosił 43,5%, a w grudniu 2013 roku 47,6%).
Wśród długotrwale bezrobotnych dominują kobiety (54,1%),
według stanu na koniec grudnia 2013 roku odnotowano ponad
8,1 tys. kobiet. Najwięcej pań długotrwale bezrobotnych
odnotowano w powiecie żywieckim (2328), najmniej
w pszczyńskim (817).
Na koniec grudnia 2013 roku na lokalnym rynku bez pracy
pozostawało 5,5 tys. bezrobotnych poniżej 25 roku życia.
Na przestrzeni roku liczba bezrobotnych z najmłodszej grupy
wiekowej zmalała o 658 osób, tj. o 10,6%. Jednocześnie
nastąpił niewielki spadek udziału tych osób wśród ogółu
bezrobotnych (o 1,7 punktu proc.).
Według stanu na 31.12.2013 r. bezrobotna młodzież stanowiła
17,6% ogółu zarejestrowanych - tyle samo co w całym
województwie.
W końcu 2013r. najwyższy udział bezrobotnej młodzieży
odnotowano w powiecie pszczyńskim (24,8%), nieco niższy
w cieszyńskim (19,8%) i żywieckim (19,3%). W Bielsku-Białej
odnotowano najniższy udział bezrobotnych do 25 lat wśród
ogółu zarejestrowanych w tym mieście – 10,9%.
Na rynku lokalnym tylko co siedemnasty zarejestrowany do 25
roku życia miał prawo do zasiłku.
W końcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych powyżej 50 roku
życia wyniosła ponad 8,2 tys. osób, a ich udział wśród ogółu
zarejestrowanych wynosił 26,3% i był nieco wyższy od
wskaźnika dla województwa (udział osób po 50-tce w
województwie wyniósł 25,8%).

Bezrobotni powyżej
50 roku życia

7 748
osób

8 281
osób

Udział kobiet wśród osób pozostających bez zatrudnienia w tej
grupie jest niższy niż udział mężczyzn i na koniec 2013 roku
wyniósł 40,6%.
Najwięcej bezrobotnych z grupy 50+ odnotowano w Bielsku –
Białej (2077 osób), najmniej w powiecie pszczyńskim (691
osób).
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Bezrobotni bez
kwalifikacji
zawodowych

8 242
osób

8 195
osób

Bezrobotni
niepełnosprawni

2 289
osób

2 472
osoby

Bezrobotni z wyższym
wykształceniem

3 899
osób
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3 869
osób

Bezrobotni
z wykształceniem
policealnym
i średnim zawodowym

7 318
osób

7 036
osób

Bezrobotni
z wykształceniem
średnim
ogólnokształcącym

3 078
osób

2 933
osoby

Bezrobotni
z wykształceniem
zasadniczym
zawodowym

10 244
osoby

10 159
osoby

Na koniec 2013 roku 8,1 osób zaliczało się do grupy
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oznacza to bezrobotnego nie
posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu
poświadczonego
dyplomem,
świadectwem,
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej. W ciągu roku liczba
zarejestrowanych w tej grupie zmalała o 0,6 proc. (tj. o 47
osób). Kobiety w tej kategorii bezrobotnych stanowią
mniejszość, a ich udział na koniec grudnia 2013 roku wyniósł
48,7%.
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych na koniec omawianego
okresu wynosiła 2,5 tys. osób i była większa w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 183 osoby. Udział niepełnosprawnych
w liczbie bezrobotnych w porównaniu z rokiem 2012 był nieco
wyższy i wyniósł 7,9%.
Według
stanu
na
31.12.2013
r.
najwięcej
osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych było w Bielsku-Białej
(880 osób), najmniej w powiecie pszczyńskim (199 osób).
Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych przeważają mężczyźni,
ich udział wynosił 52,8%. Tylko co szósty bezrobotny
z orzeczeniem o niepełnosprawności miał prawo do
otrzymywania zasiłku.
Według stanu na koniec grudnia 2013 r. bezrobotni w wyższym
wykształceniem stanowili 12,3% ogółu zarejestrowanych na
rynku lokalnym. Prawie 2,6 tys. z nich to kobiety, a ich udział
wśród ogółu zarejestrowanych z wyższym wykształceniem
obniżył się do poziomu 66,4% ( na koniec 2012 r. wynosił
69,8%).
Największą liczbę bezrobotnych z dyplomem wyższej uczelni
na koniec 2013 r. odnotowano w Bielsku-Białej (1067 osób,
w tym 686 kobiet), najmniejszą w powiecie pszczyńskim (424
osoby, w tym 317 kobiet)
Bezrobotni
z
wykształceniem
średnim
policealnym
i zawodowym na koniec ubiegłego roku stanowili 22,4% ogółu
zarejestrowanych na rynku lokalnym. W ciągu roku udział osób
tej kategorii zmniejszył się o 0,4 punktu proc. Liczba kobiet
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym na
Podbeskidziu przekraczała 4 tys., a ich udział wśród
bezrobotnych w tej kategorii był nadal bardzo wysoki i na
koniec grudnia wyniósł 57,5%.
Według stanu na 31 grudnia 2013 r.. na rynku lokalnym bez
pracy pozostawało 2,9 tys. bezrobotnych z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym.
Nadal obserwujemy dużą nadreprezentację kobiet w tej
kategorii. Ich liczba w końcu 2013 r. sięgnęła ponad 1,9 tys.
pań, a ich udział wśród tej populacji wyniósł 66,5%.
W końcu grudnia 2013 roku liczba osób z wykształceniem
zasadniczym zawodowym wynosiła 10,2 tys. osób. Udział osób
w tej kategorii w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 32,3%
i w porównaniu z rokiem 2012 był wyższy o 0,4 punktu

Wyszczególnienie

Stan
na 31 grudnia
2012 r.

2013 r.

Bezrobotni
z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej

7 548
osób

7 475
osób

Liczba
zarejestrowanych
(napływ) – dane za rok

39 149
osób

41 203
osoby

Liczba wyłączonych
z ewidencji (odpływ) –
dane za rok

35 786
osób

41 818
osób

11 120
ofert

11 917
ofert

Oferty pracy /Wolne
miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej
zgłoszone w ciągu roku

Obserwatorium Rynku Pracy
Filia w Bielsku-Białej

Opis zmian

procentowego. Najwięcej bezrobotnych z wykształceniem
zawodowym odnotowano w powiecie żywieckim (2,8 tys.) oraz
w cieszyńskim (2,6 tys.), najmniej było w pszczyńskim (980
osób).
Liczba kobiet w tej kategorii wyniosła 4,4 tys., a ich udział
wśród ogółu zarejestrowanych w tej kategorii wyniósł 43,2%
i w stosunku do poprzedniego roku nieco zmalał (w 2012 r.
wynosił 45,3%).
W ciągu roku na rynku lokalnym ubyło bezrobotnych
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, w ujęciu rocznym
udział w tej kategorii obniżył się o niecały punkt proc.
Najwięcej bezrobotnych w tej kategorii odnotowano w powiecie
żywieckim (2 tys. osób) i na terenie powiatu cieszyńskiego (1,9
tys.).
Kobiety w tej populacji stanowią mniejszość, ich udział w tej
kategorii na koniec 2013 roku wynosił 41,2%.
Na przestrzeni 2013 roku w lokalnych urzędach pracy
zarejestrowano 41,2 tys. osób, co stanowi 14% całego napływu
bezrobotnych w województwie śląskim. W stosunku do roku
2012 obserwujemy wzrost liczby osób rejestrujących się jako
bezrobotne o 2 tys. osób, a dynamika wzrostu wyniosła 5,2%.
W ciągu całego 2013 roku najwięcej bezrobotnych
zarejestrowano na terenie powiatu cieszyńskiego (10,5 tys.)
i żywieckiego (10,3 tys.), najmniej w powiecie pszczyńskim
(5,2 tys.). W powiecie bielskim napływ bezrobotnych wyniósł
6,9 tys. osób, a w mieście Bielsku-Białej nieco ponad 8,3 tys.
W przeciwieństwie do poprzedniego roku to mężczyźni
stanowili ponad połowę napływu do bezrobocia. Udział kobiet
w ogólnej liczbie napływu w 2013 roku na rynku lokalnym
zmniejszył się i do poziomu 48,9% (w 2012 roku udział
napływu kobiet wynosił 52,2%).
.
W 2013 roku liczba wyłączonych z ewidencji bezrobotnych
wyniosła 41,8 tys. osób i była o ponad 6 tys. osób większa niż
rok wcześniej. Wśród wyłączonych z ewidencji dominowały
kobiety (w2013r. było to 50,5%; (w.2012 r. – 51,4%).
Prawie 21 tys. bezrobotnych (50%) wyłączono z ewidencji z
powodu podjęcia pracy, spośród nich 11 tys. to kobiety(53,1%).
W porównaniu z poprzednim rokiem, wśród ogółu wyłącznych z
tytułu rozpoczęcia zatrudnienia, mniejszy był odsetek kobiet,
(rok 2012 r. – kobiety stanowiły 54,1% wyrejestrowanych
z powodu podjęcia pracy)
W 2013 r. do lokalnych urzędów pracy wpłynęło 11,9 tys.
informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji
zawodowej, o 7,2% więcej niż w 2012 roku. W ciągu całego
roku najwięcej ofert pojawiło w Bielsku-Białej (3,5 tys.) i w
powiecie cieszyńskim (2,8 tys.), a najmniejszą ilość ofert
odnotowano w powiecie bielskim – 986 ofert i w pszczyńskim –
2,2 tys. ofert.

