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INFORMACJE SYGNALNE 

28.03.2018 r. Bezrobocie rejestrowane w województwie  
wielkopolskim w 2017 r. 
 

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy 
w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2017 r. 
stanowili 3,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. 
najmniej w kraju. Wiekszość bezrobotnych nie miała 
prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały 
osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz 
kolejny. Wśród osób wyłączonych z rejestru przeważali 
wyrejestrowani wskutek podjęcia pracy. Pomimo spadku 
liczby osób długotrwale pozostających bez pracy, ich 
udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wciąż jest duży 

i wynosi 47,6%. Skala bezrobocia nie jest jednakowa w całym województwie. Przy podobnej 
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w Poznaniu i powiecie konińskim sytuacja na rynku 
pracy w tych dwóch powiatach jest całkowicie różna, co potwierdzają m.in. skrajne wartości 
stopy bezrobocia, a także wskaźnik bezrobotnych na 1 ofertę pracy, który w powiecie 
konińskim był 20-krotnie większy niż w Poznaniu.  

 

Ogólna charakterystyka zarejestrowanych bezrobotnych 

W końcu grudnia 2017 r. ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim 
obejmowała 58,9 tys. bezrobotnych, co stanowiło 5,4% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych 
w Polsce. W porównaniu z poprzednim rokiem populacja ta zmniejszyła się o 18,8 tys. osób, tj. 
o 24,2%, przy spadku w kraju o 19,0%. Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w Pozna-
niu oraz w powiecie konińskim. W obu powiatach ich liczba była podobna (5,0 tys. osób), jednak 
w odniesieniu do liczby mieszkańców dawało to całkowicie różny obraz bezrobocia na tych 
obszarach; w powiecie konińskim udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo 
(stopa bezrobocia rejestrowanego) był największy, podczas gdy w Poznaniu – najmniejszy. Po 
ok. 3,0 tys. bezrobotnych było zarejestrowanych w powiatach: poznańskim, gnieźnieńskim, pil-
skim i złotowskim oraz w Koninie. Najmniej bezrobotnych obejmowały rejestry urzędów pracy 
w powiatach: wolsztyńskim (ok. 0,5 tys. osób) oraz międzychodzkim, śremskim i kępińskim (ok. 
0,6 tys. osób).  

W ciągu roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich powiatach, a największy względny spa-
dek odnotowano w powiatach: wrzesińskim (gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się 
o 44,5%), kolskim (o 39,8%), obornickim (o 38,4%) i śremskim (o 34,6%). Najmniejsze zmiany 
zaobserwowano pod tym względem w powiecie kępińskim, gdzie spadek wyniósł 8,0% (w licz-
bach bezwzględnych oznaczało to o 53 bezrobotnych mniej niż w końcu 2016 r.), a także w zło-
towskim i międzychodzkim (spadek odpowiednio o 12,1% i o 13,5%). 

Kobiety stanowiły 60,8% wszystkich bezrobotnych w województwie, tj. o 2,0 p.proc. więcej niż 
w 2016 r. i o 5,7 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju. Największy udział kobiet wśród bezro-
botnych zanotowano w powiatach: międzychodzkim (68,5%), kościańskim (68,2%) i ostrzeszow-
skim (67,2%). Najbardziej wyrównane proporcje w zbiorowości bezrobotnych według płci ob-
serwowano natomiast w powiecie wolsztyńskim, gdzie kobiety stanowiły 53,7% ogółu bezro-
botnych, a także w Kaliszu (54,5%), Poznaniu (55,1%) oraz powiecie nowotomyskim (55,7%). 
W skali roku liczba bezrobotnych kobiet w województwie zmniejszyła się o 21,8%. W przypadku 
mężczyzn spadek był większy i wyniósł 27,8%. 

Wśród bezrobotnych przeważały osoby poprzednio pracujące (89,2% wobec 86,1% w kraju), 
a 6,1% z nich stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Przed rokiem 
udział zwalnianych osób był nieco większy i kształtował się na poziomie 6,9%. 

 

Zmniejsza się liczba bezrobot-
nych zarejestrowanych w po-
wiatowych urzędach pracy  

Wśród bezrobotnych jest wię-
cej kobiet niż mężczyzn, a ich 
odsetek zwiększa się, pomimo 
spadku liczebności 

3,7% 
 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w województwie wielko-
polskim kształtuje się na naj-
niższym poziomie w kraju i na-
dal wykazuje tendencję male-
jącą 
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Tablica 1.  Bezrobotni zarejestrowani w 2017 r. 
                  Stan w końcu miesiąca 

Miesiące Ogółem 

Z liczby ogółem 

mężczyźni kobiety 

zwolnieni  

z przyczyn  

dotyczących  

zakładu 

pracy 

z prawem  

do zasiłku 

I 81710 34482 47228 4881 13467 

II 81547 34516 47031 4782 13333 

III 77562 32442 45120 4535 12560 

IV 72294 29730 42564 4341 11640 

V 69010 27856 41154 4125 11033 

VI 65767 26186 39581 4064 11056 

VII 65253 25402 39851 3900 10960 

VIII 64645 24610 40035 3723 10684 

IX 63222 24326 38896 3554 9872 

X 59603 22847 36756 3332 9549 

XI 58854 22759 36095 3243 9767 

XII 58857 23091 35766 3219 10069 
 

Większość bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku; w końcu grudnia 2017 r. w rejestrze 
powiatowych urzędów pracy było blisko 50,0 tys. takich osób, stanowiących 82,9% ogółu zare-
jestrowanych bezrobotnych, tj. o 2,3 p.proc. mniej niż przeciętnie w kraju. W stosunku do po-
przedniego roku udział ten zmniejszył się o 1,2 p.proc. Największy odsetek bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku stwierdzono w Koninie (89,5%) oraz w powiecie słupeckim (88,9%). 

Liczba bezrobotnych mieszkających na wsi w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 28,3 tys. i w po-
równaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 24,6%. Udział mieszkańców wsi w zbiorowości 
bezrobotnych ogółem utrzymał się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w 2016 r. i wyniósł 
48,0% (spadek o 0,2 p.proc.) wobec 45,6% w kraju. 
 

Ruch bezrobotnych w ciągu roku 

W całym roku 2017 urzędy pracy w województwie wielkopolskim zarejestrowały łącznie  
131,5 tys. nowych bezrobotnych, którzy stanowili 6,9% wszystkich rejestrujących się w kraju. 
Liczba ta była o 16,3% mniejsza niż przed rokiem, a podobny spadek liczebności dotyczył obu 
płci, stąd wśród nowych bezrobotnych odnotowano dość wyrównany odsetek kobiet i męż-
czyzn, z niewielką przewagą kobiet (52,1%). Zdecydowaną większość (79,3%) stanowiły osoby 
rejestrujące się po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 46,8% zamieszkiwało na wsi, 
12,1% dotychczas nie pracowało, a 11,1% stanowili absolwenci rejestrujący się w okresie 12 mie-
sięcy od ukończenia nauki. Najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych dokonano w styczniu 
(13,6 tys.), a najmniej w kwietniu (9,1 tys.). Rejestrujących się po raz pierwszy najwięcej było we 
wrześniu (3,8 tys.), natomiast najmniej takich osób zgłosiło się w urzędach pracy w grudniu 
(1,4 tys.). 

W 2017 r. z rejestru bezrobotnych w województwie wielkopolskim wyłączono 150,3 tys. osób 
(6,9% wszystkich wyrejestrowanych w kraju), o 13,0% mniej niż w poprzednim roku. Prawie po-
łowa z nich (73,5 tys. osób) została wyrejestrowana na skutek podjęcia pracy (przed rokiem 
udział tej grupy był o 4,6 p.proc. większy i wynosił 53,5%). Wskutek niepotwierdzenia gotowości 
do podjęcia pracy z ewidencji bezrobotnych wyłączono w ciągu roku łącznie 25,7 tys. osób, tj. 
17,1% (o 0,5 p.proc. więcej niż w 2016 r.). W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pra-
codawców wyrejestrowano 15,9 tys. bezrobotnych, czyli 10,6% (o 1,1 p.proc. więcej niż przed 
rokiem), w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego wyłączono 10,2 tys. osób, 
tj. 6,8% (o 0,7 p.proc. więcej niż przed rokiem), a w efekcie nabycia praw emerytalnych lub 
rentowych 1,9 tys. osób, tj. 1,2% (0,5 p.proc. więcej niż w poprzednim roku).  

Wśród rejestrujących się bez-
robotnych przeważają osoby 
trafiające do ewidencji po raz 
kolejny 

Większość bezrobotnych nie 
ma prawa do zasiłku  

Dla blisko połowy wyrejestro-
wanych przyczyną wyłączenia 
z ewidencji bezrobotnych jest 
podjęcie przez nich pracy 
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Tablica 2. Napływ  i  odpływ  bezrobotnych  w  2017 r.  
                  W miesiącu sprawozdawczym 

Miesiące 

Napływ Odpływ 

Przyrost (+)  

lub ubytek (-)  

bezrobotnych ogółem 

w tym bezro-

botni zareje-

strowani po 

raz pierwszy 

ogółem 

w tym bezro-

botni, którzy 

podjęli pracę 

I 13611 2566 9598 5341 +4013 

II 10595 2204 10758 5436 -163 

III 11291 2164 15276 7312 -3985 

IV 9099 1563 14367 6882 -5268 

V 9707 2267 12991 6034 -3284 

VI 9748 2017 12991 5721 -3243 

VII 10873 2240 11387 5044 -514 

VIII 10786 2275 11394 5192 -608 

IX 12769 3838 14192 7749 -1423 

X 11783 2711 15402 7166 -3619 

XI 10849 2017 11598 5890 -749 

XII 10362 1354 10359 5728 +3 
 
 
 

Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w październiku i marcu (odpowiednio 15,4 i 15,3 tys. 
osób), a najmniej w styczniu (9,6 tys. osób), kiedy liczba nowo zarejestrowanych o 4,0 tys. prze-
wyższała liczbę bezrobotnych wykreślonych z ewidencji. Wskaźnik płynności rynku pracy, bę-
dący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie do liczby nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych, w 2017 r. wyniósł 55,9% i był o 2,9 p.proc. niższy od wskaźnika 
zanotowanego w 2016 r. 
 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2017 r. stanowili 
84,3% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 84,6%). Udział długotrwale1 bezrobotnych, stanowią-
cych najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem, w skali roku zmniejszył się 
o 1,4 p.proc. i wyniósł 47,6%. Zmalał również odsetek bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku 
życia (o 0,8 p.proc. do 28,2%, w tym udział osób w wieku poniżej 25 roku życia zmniejszył się 
o 0,5 p.proc. i wyniósł 14,1%) oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,7 p.proc. do 26,3%).  

 

Tablica 3. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
                   Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni zarejestrowani  
2016 2017 

w % ogółu bezrobotnych 

Do 30 roku życia  29,0 28,2 

w tym do 25 roku życia 14,6 14,1 

Powyżej 50 roku życia 27,0 26,3 

Długotrwale  49,0 47,6 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 2,4 3,5 

Posiadający co najmniej jedno dziecko:   

do 6 roku życia  19,7 22,4 

niepełnosprawne do 18 roku życia 0,2 0,2 

Niepełnosprawni  7,8 7,9 

                                                           
1 Do długotrwale bezrobotnych zalicza się 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. 

Najliczniejszą grupą wśród za-
rejestrowanych ogółem pozo-
stają, pomimo spadku udziału, 
długotrwale bezrobotni 
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W porównaniu z 2016 r. zwiększył się udział bezrobotnych posiadających co najmniej jedno 
dziecko w wieku do 6 roku życia (o 2,7 p.proc. do 22,4%), korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej (o 1,1 p.proc. do 3,5%) oraz niepełnosprawnych (o 0,1 p.proc. do 7,9%). Na poziomie 
zbliżonym do notowanego przed rokiem pozostał udział bezrobotnych posiadających dziecko 
niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia (0,2%).  

Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji w skali roku zmniejszyła się we wszyst-
kich wymienionych kategoriach, z wyjątkiem korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Największy spadek dotyczył liczby bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku 
życia oraz długotrwale bezrobotnych (wszystkie kategorie o 26,4%). 
 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

W końcu grudnia 2017 r. udział liczby bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, 
oznaczający stopę bezrobocia rejestrowanego, w województwie wielkopolskim wyniósł 3,7%, tj. 
o 1,2 p.proc. mniej niż przed rokiem. Od 2010 r. stopa bezrobocia utrzymuje się tu na najniższym 
poziomie w kraju; w 2017 r. kształtowała się o 2,9 p.proc. niżej niż przeciętnie w Polsce  
i o 8,0 p.proc. poniżej poziomu tego wskaźnika zanotowanego dla województwa warmińsko- 
-mazurskiego. 

 
Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
                   Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w województwie wielko-
polskim utrzymuje się na naj-
niższym poziomie w kraju 
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Natężenie bezrobocia nie jest jednakowe w całym województwie; największe obserwuje się 
w jego wschodniej i północnej części. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: 
konińskim (11,1% wobec 14,1% w grudniu 2016 r.), złotowskim (8,4% wobec 9,6%) oraz słupeckim 
(8,2% wobec 9,5%). Najniższym poziomem stopy bezrobocia charakteryzował się Poznań (1,4% 
wobec 1,9% przed rokiem) oraz powiaty: wolsztyński (1,7% wobec 2,5%), poznański (1,8% wobec 
2,2%) i kępiński (1,9% wobec 2,1%). 
 

Struktura bezrobotnych 

Jakkolwiek na poziomie województwa skala bezrobocia w regionie wydaje się stosunkowo nie-
wielka, o czym świadczy najniższa stopa bezrobocia w kraju, to znacznie mniej jednoznaczny 
obraz pokazuje strukturalne ujęcie tego zjawiska. Poziom bezrobocia jest zróżnicowany nie 
tylko terytorialnie, ale także ze względu na warianty cech demograficznych i społecznych osób, 
takich jak płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy czy okres pozostawania bez pracy. 

Bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. 
W końcu grudnia 2017 r. zarejestrowani bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stanowili 
14,1% (przed rokiem 14,6%.), a odsetek osób w wieku 25–34 lata wyniósł 29,0% (w przypadku 
kobiet 35,0%), czyli wielkość zbliżoną do zanotowanej rok wcześniej (28,9%). Udział osób 
w wieku 35–44 lata kształtował się na poziomie 22,6% (przed rokiem 21,5%), bezrobotnych 
z grupy wiekowej 45–54 lata – 17,0% (przed rokiem 17,1%), a w wieku 55 lat i więcej – 17,4% 
(przed rokiem 17,9%). W porównaniu z 2016 r. liczebność bezrobotnych zmniejszyła się we 
wszystkich grupach wiekowych, najbardziej w najmłodszej – poniżej 25 lat i najstarszej – 55 lat 
i więcej (odpowiednio o 27,1% i 26,6%), natomiast największy wzrost udziału w liczbie bezro-
botnych ogółem dotyczył grupy wiekowej 35–44 lata (o 1,1 p.proc.). Najtrudniejszą sytuację na 
rynku pracy mieli młodzi ludzie z powiatów słupeckiego i konińskiego, gdzie osoby w wieku 
poniżej 35 roku życia stanowiły ponad połowę ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

 
Wykres 2. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wieku 
                 Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najmocniej zagrożone bezrobociem są osoby legitymujące się niskim poziomem wykształce-
nia. W 2017 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób z wykształceniem za-
sadniczym zawodowym (29,0%; w przypadku mężczyzn 34,5%) oraz gimnazjalnym i niższym 
(26,6%; w przypadku mężczyzn 32,3%). Największy odsetek bezrobotnych z wykształceniem gim-
nazjalnym lub niższym odnotowano w powiatach międzychodzkim i średzkim (po 34,1% ogółu 
zarejestrowanych), złotowskim (33,7%) oraz w Kaliszu (33,4%). Najmniej liczną zbiorowość bez-
robotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
(9,5%) oraz wyższym (13,6%), jednak w obu przypadkach odsetek takich osób był większy niż 
w 2016 r. (odpowiednio o 0,6 p.proc. i o 0,3 p.proc.). Dla porównania, odsetek bezrobotnych 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmniejszył się w ciągu roku o 0,6 p.proc., a police-
alnym i średnim zawodowym zmalał o 0,2 p.proc. Relatywnie najwięcej bezrobotnych z wyż-
szym wykształceniem było w Poznaniu i powiecie poznańskim, gdzie stanowili odpowiednio 
29,5% oraz 20,2% wszystkich bezrobotnych. 

Największe bezrobocie wystę-
puje we wschodniej i północ-
nej części województwa wiel-
kopolskiego 

Najliczniejszą grupę bezrobot-
nych tworzą osoby w wieku po-
niżej 35 lat 

Najczęściej bezrobocie dotyka 
osób z niskim poziomem wy-
kształcenia 
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Wykres 3. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wykształcenia 
                 Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dużym problemem jest ciągle zjawisko długotrwałego bezrobocia. W końcu grudnia 2017 r. naj-
liczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych tworzyły osoby niepracujące przez po-
nad 1 rok – 34,6% (przed rokiem 35,0%), w tym 19,6% stanowili pozostający bez pracy dłużej niż 
24 miesiące. Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet; odsetek kobiet pozosta-
jących bez pracy ponad 2 lata wyniósł 21,6%, podczas gdy wśród bezrobotnych mężczyzn od-
setek ten wyniósł 16,5% (przed rokiem odpowiednio 22,0% i 16,2%). Najmniej liczna była grupa 
bezrobotnych pozostających bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca – 12,2% (przed 
rokiem 11,5%). Problem długotrwałego bezrobocia najbardziej dotykał mieszkańców Konina, 
gdzie bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 12 miesięcy stanowili 45,4%, a także powia-
tów konińskiego – 44,4% i chodzieskiego – 44,0%. 

 
Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w % bezrobotnych  
    ogółem według powiatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad jedna trzecia zareje-
strowanych bezrobotnych po-
zostaje bez pracy dłużej niż 
rok, a jedna piąta – ponad dwa 
lata 
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Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby bez 
stażu pracy lub ze stażem do 1 roku. W 2017 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych osoby 
z najmniejszym dorobkiem zawodowym stanowiły 27,4% i był to udział zbliżony do zanotowa-
nego przed rokiem (27,5%), przy czym odsetek osób bez stażu w skali roku zmniejszył się 
o 0,6 p.proc., a udział bezrobotnych ze stażem do 1 roku wzrósł o 0,5 p.proc. Największy pro-
blem z zatrudnieniem dla tej kategorii bezrobotnych obserwowano w powiecie słupeckim, 
gdzie osoby z najmniejszym doświadczeniem zawodowym lub nie posiadające go w ogóle sta-
nowiły 35,4% ogółu zarejestrowanych tam bezrobotnych, a także w kaliskim – 33,4% i kolskim 
– 33,0%. W porównaniu z 2016 r. zwiększył się odsetek bezrobotnych posiadających staż od 1 do 
5 lat (o 0,8 p.proc. do 25,6%), a nieznacznie (o 0,2 p.proc.) wzrósł również udział osób z do-
świadczeniem zawodowym od 5 do 10 lat i od 10 do 20 lat. Mniejszy niż przed rokiem był nato-
miast odsetek osób z najdłuższym – ponad 20 letnim – stażem (o 1,0 p.proc. do 14,6%).  

 
Wykres 5. Bezrobotni zarejestrowani o stażu pracy do 1 roku lub bez stażu w % bezrobotnych  
    ogółem według powiatów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Według stanu na koniec 2017 r. najwięcej bezrobotnych, przed zwolnieniem, pracowało w prze-
twórstwie przemysłowym (10,7 tys. osób, tj. 18,2%) oraz w sekcji handel; naprawa pojazdów 
samochodowych (10,0 tys. osób, tj. 17,0%). Jedna trzecia tych osób pozostawała bez pracy po-
nad rok. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy do ewidencji bezrobotnych trafiło 9,0% spośród 
osób poprzednio zatrudnionych w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego i 6,8% 
pracujących w przedsiębiorstwach handlowych.  
 

Oferty pracy 

W całym roku 2017 powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim przedstawiły łącz-
nie 124,1 tys. ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 8,5 tys., tj. 6,8%, 
zgłoszonych przez jednostki sektora publicznego. W skali kraju propozycje zatrudnienia z wiel-
kopolskich urzędów pracy stanowiły 7,3%. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba spa-
dła o 6,9%, a udział w krajowej puli ofert zmniejszył się o 1,6 p.proc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najmniej zagrożone bezrobo-
ciem są osoby o długim – ponad 
20 letnim – stażu pracy 

Wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej zgło-
szone w województwie wielko-
polskim stanowią ponad 7% 
krajowej puli ofert pracy 
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Tablica 4. Oferty pracy zgłoszone według miesięcy w 2017 r.  
                   W miesiącu sprawozdawczym 

Miesiące Ogółem 

Z liczby ogółem 

staże 

przygotowa-

nie  

zawodowe 

dorosłych 

prace  

społecznie 

użyteczne 

dla nie-

pełno- 

sprawnych 

dla osób  

w okresie do  

12 miesięcy 

od dnia  

ukończenia  

nauki 

I 9602 584 – 53 450 13 

II 9124 1497 1 228 430 36 

III 12617 1959 5 279 466 41 

IV 9952 1291 12 182 290 179 

V 11581 1090 3 63 399 9 

VI 11619 1151 – 129 516 27 

VII 10473 853 1 58 336 24 

VIII 11338 1011 – 63 404 23 

IX 11632 715 1 65 362 45 

X 10748 558 – 33 360 20 

XI 9340 412 – 4 350 4 

XII 6120 229 – – 179 4 

 

Najwięcej propozycji zgłoszono w marcu (12,6 tys.), a najmniej w grudniu (6,1 tys.). Spośród 
wszystkich ofert 9,1% dotyczyło staży, 3,7% – osób niepełnosprawnych, a 0,3% – osób, które 
w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W końcu grudnia 2017 r. powiatowe urzędy 
pracy w województwie wielkopolskim dysponowały ofertą 4,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej, w tym 1,2 tys. miejsc niewykorzystanych przez okres dłuższy niż miesiąc. 
Na 1 ofertę przypadało średnio 14 osób, tj. o 1 więcej niż przed rokiem, ale o 2 mniej niż prze-
ciętnie w kraju. Najkorzystniej sytuacja kształtowała się w powiatach: nowotomyskim, gdzie na 
1 ofertę przypadało 3 bezrobotnych, szamotulskim – 4 bezrobotnych i kościańskim – 5 bezro-
botnych oraz w Kaliszu – 5 bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych na 1 ofertę pracy zanoto-
wano w powiecie konińskim (202 osoby). 

 

Wydatki Funduszu Pracy 

W 2017 r. wydatki Funduszu Pracy wyniosły 433,6 mln zł i były o 10,2% mniejsze niż rok wcze-
śniej. Na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych rozdysponowano 130,7 mln zł, tj. 30,1% tej kwoty. 
Na realizację programów promocji zatrudnienia wydatkowano w sumie 277,3 mln zł, czyli 64,0% 
ogółu wydatków Funduszu Pracy. Z tej kwoty 28,6% przeznaczono na refundację wynagrodzeń 
osób do 30 roku życia, 22,5% – na dofinansowanie stażów, 20,3% – na dofinansowanie podej-
mowania działalności gospodarczej, 5,9% – na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy dla bezrobotnego, 5,9% – na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pra-
cowników i pracodawców (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), 5,0% – na pokrycie kosztów szkoleń, 
a 3,4% na roboty publiczne. W ogólnej kwocie wydatków Funduszu Pracy rozdysponowanych 
w 2017 r. 39,3% dotyczyło bezrobotnych do 30 roku życia (z tego 24,2% do 25 roku życia), a 4,6% 
– osób powyżej 50 roku życia. 

 

 

W końcu grudnia na 1 ofertę 
pracy w województwie przypa-
dało przeciętnie 14 bezrobot-
nych, a w najbardziej dotknię-
tym bezrobociem powiecie ko-
nińskim – 202 osoby

Prawie dwie trzecie wydatków 
Funduszu Pracy przeznaczane 
jest na realizację programów 
promocji zatrudnienia 
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Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców 

W drugim półroczu 2017 r. w województwie wielkopolskim wydano 10,4 tys. pozwoleń na pracę 
dla cudzoziemców, tj. o 60,7% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wśród osób składają-
cych wnioski zdecydowanie przeważali obywatele Ukrainy (88,6%). Pozwolenia na pracę uzy-
skali w tym czasie również m.in. obywatele Mołdawii (311 osób), Nepalu (200 osób), Białorusi 
(162 osoby), Indii (84 osoby) i Uzbekistanu (78 osób). Wydawane zezwolenia kierowane były 
przede wszystkim do pracowników wykonujących prace proste (44,0%), a także do robotników 
przemysłowych i rzemieślników (24,4%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń 
(23,2%), zatrudnianych głównie w przetwórstwie przemysłowym (22,4%), transporcie i gospo-
darce magazynowej (18,1%) oraz w budownictwie (17,8%). Najczęściej przyznawano je na okres 
od 1 roku do 2 lat (73,0%). 

Jako osoby bezrobotne w 2017 r. w powiatowych urzędach pracy miesięcznie rejestrowało się 
około 16 cudzoziemców (najwięcej w maju – 24 osoby i w lutym – 23 osoby). Na koniec roku 
rejestr bezrobotnych w województwie wielkopolskim obejmował 79 cudzoziemców (w poprzed-
nim roku 99). 

 

 

Tablica 5. Bezrobotni zarejestrowani według podregionów i powiatów w 2017 r. 
    Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

Z liczby ogółem 

kobiety 
bez prawa 

do zasiłku 

zwolnieni 

z przyczyn 

dotyczą-

cych 

zakładu 

pracy 

zamiesz-

kali na wsi 

dotych-

czas nie-

pracujący 

Województwo  58857 35766 48788 3219 28267 6335 

Podregion kaliski 9726 5915 7951 688 4626 1111 

Powiaty:       

jarociński 1241 740 953 117 730 125 

kaliski 905 539 768 62 823 120 

kępiński 606 370 501 45 384 58 

krotoszyński 1304 839 1066 92 421 129 

ostrowski 2166 1288 1745 142 1024 230 

ostrzeszowski 1095 736 937 69 673 194 

pleszewski 911 586 706 50 571 136 

Miasto na prawach powiatu       

Kalisz 1498 817 1275 111 – 119 

Podregion koniński 17394 10636 14869 513 9460 1889 

Powiaty:       

gnieźnieński 3102 1944 2601 143 1054 312 

kolski  1989 1259 1709 97 1218 252 

koniński 5038 3030 4284 31 4344 654 

słupecki  1848 1127 1643 77 1345 185 

turecki  1607 1066 1322 99 952 139 

wrzesiński 1145 716 924 43 547 119 

Miasto na prawach powiatu       

Konin  2665 1494 2386 23 – 228 

Najwięcej wniosków o pozwo-
lenie na pracę składają oby-
watele Ukrainy 
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Tablica 5. Bezrobotni zarejestrowani według podregionów i powiatów w 2017 r. (dok.) 
    Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

Z liczby ogółem 

kobiety 
bez prawa 

do zasiłku 

zwolnieni 

z przyczyn 

dotyczą-

cych 

zakładu 

pracy 

zamiesz-

kali na wsi 

dotych-

czas nie-

pracujący 

Podregion leszczyński  9082 5541 7385 568 4714 828 

Powiaty:       

gostyński  1984 1220 1623 80 1088 172 

grodziski  1006 575 811 116 664 101 

kościański  1024 698 838 84 548 70 

leszczyński  736 484 591 59 694 56 

międzychodzki  577 395 461 7 338 56 

nowotomyski  714 398 544 85 447 46 

rawicki 1267 752 1059 58 574 107 

wolsztyński 488 262 382 10 361 58 

Miasto na prawach powiatu       

Leszno  1286 757 1076 69 – 162 

Podregion pilski  10011 6056 8382 407 4922 1141 

Powiaty:       

chodzieski  1482 929 1267 74 700 146 

czarnkowsko-trzcianecki 1609 949 1266 83 891 184 

pilski  2829 1701 2374 50 1034 363 

wągrowiecki 1513 963 1258 118 916 148 

złotowski  2578 1514 2217 82 1381 300 

Podregion poznański  7596 4835 6116 717 4545 863 

Powiaty:       

obornicki  853 561 674 101 449 91 

poznański  3249 2040 2553 243 2057 289 

szamotulski  1415 914 1170 172 799 146 

średzki  1485 938 1260 156 957 279 

śremski  594 382 459 45 283 58 

Podregion m. Poznań 5048 2783 4085 326 – 503 

Miasto na prawach powiatu       

Poznań  5048 2783 4085 326 – 503 
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Tablica 6. Bezrobotni zarejestrowani, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracya według 
    podregionów i powiatów w 2017 r. 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 

Do 30 

roku  

życia 

Powyżej 

50 roku 

życia 

Długo-

trwale 

bezro-

botnib 

Korzysta-

jący ze 

świad-

czeń  

pomocy 

społecz-

nej 

Posiadający co naj-

mniej jedno dziecko 

Nie- 

pełno-

sprawni do 6 roku 

życia 

niepeł-

nospra- 

wne do 

18 roku 

życia 

Województwo  16569 15457 28021 2042 13211 144 4645 

Podregion kaliski 2809 2621 4253 193 2279 60 949 

Powiaty:        

jarociński 391 310 463 – 288 15 101 

kaliski 287 239 442 – 219 9 90 

kępiński 196 182 267 21 160 – 56 

krotoszyński 402 329 570 19 309 3 115 

ostrowski 569 598 874 97 517 1 228 

ostrzeszowski 354 280 526 54 294 1 56 

pleszewski 316 198 345 – 181 17 80 

Miasto na prawach  

powiatu 
       

Kalisz 294 485 766 2 311 14 223 

Podregion koniński 5412 3848 9035 196 3851 13 1181 

Powiaty:        

gnieźnieński 784 880 1483 – 772 4 243 

kolski  701 402 908 7 434 – 171 

koniński 1794 891 2952 3 1234 2 211 

słupecki  645 370 942 30 289 2 77 

turecki  518 371 711 156 347 2 128 

wrzesiński 357 275 390 – 190 – 150 

Miasto na prawach  

powiatu 
       

Konin  613 659 1649 – 585 3 201 

Podregion leszczyński  2748 2412 4121 487 2156 34 833 

Powiaty:        

gostyński  648 491 980 – 361 9 89 

grodziski  322 269 442 53 271 6 98 

kościański  277 287 497 51 263 4 120 

leszczyński  226 191 321 37 192 1 60 

międzychodzki  183 144 201 110 150 2 48 

nowotomyski  221 185 246 43 161 – 64 

rawicki 434 327 566 2 298 9 158 

wolsztyński 142 165 202 – 113 2 74 

Miasto na prawach  

powiatu 
       

Leszno  295 353 666 191 347 1 122 

a  W podziale na kategorie bezrobotnych ta sama osoba może być wykazana więcej niż jeden raz.  b 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. 
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Tablica 6. Bezrobotni zarejestrowani, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracya według 
    podregionów i powiatów w 2017 r. (dok.) 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 

Do 30 

roku  

życia 

Powyżej 

50 roku 

życia 

Długo-

trwale 

bezro-

botnib 

Korzysta-

jący ze 

świad-

czeń  

pomocy 

społecz-

nej 

Posiadający co naj-

mniej jedno dziecko 

Nie- 

pełno- 

sprawni do 6 roku 

życia 

niepeł-

nospra- 

wne 

do 18 

roku  

życia 

Podregion pilski  2758 2811 4784 650 2337 20 810 

Powiaty:        

chodzieski  367 416 844 231 335 2 106 

czarnkowsko- 

-trzcianecki 

 

436 

 

469 615 195 394 3 

 

121 

pilski  768 848 1303 82 634 7 330 

wągrowiecki 443 352 692 38 366 2 88 

złotowski  744 726 1330 104 608 6 165 

Podregion poznański  1885 2189 3622 255 1740 17 541 

Powiaty:        

obornicki  243 222 374 – 293 3 74 

poznański  694 1008 1478 153 613 7 175 

szamotulski  389 383 716 67 343 3 137 

średzki  391 403 797 1 323 3 67 

śremski  168 173 257 34 168 1 88 

Podregion m. Poznań 957 1576 2206 261 848 – 331 

Miasto na prawach  

powiatu 
       

Poznań   957 1576 2206 261 848 – 331 

a  W podziale na kategorie bezrobotnych ta sama osoba może być wykazana więcej niż jeden raz.  b 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. 
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Tablica 7. Bezrobotni zarejestrowani według wieku oraz podregionów i powiatów w 2017 r. 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

W wieku 

24 lata  

i mniej 
25–34 35–44 45–54 

55 lat  

i więcej 

Województwo  58857 8283 17088 13282 9983 10221 

Podregion kaliski 9726 1433 2745 2159 1685 1704 

Powiaty:       

jarociński 1241 205 362 270 184 220 

kaliski 905 140 277 180 151 157 

kępiński 606 115 174 100 105 112 

krotoszyński 1304 205 387 283 215 214 

ostrowski 2166 268 601 514 408 375 

ostrzeszowski 1095 197 320 227 175 176 

pleszewski 911 176 274 197 138 126 

Miasto na prawach powiatu       

Kalisz 1498 127 350 388 309 324 

Podregion koniński 17394 2827 5261 3983 2925 2398 

Powiaty:       

gnieźnieński 3102 394 845 740 540 583 

kolski  1989 358 616 448 323 244 

koniński 5038 1017 1573 1150 763 535 

słupecki  1848 365 596 372 290 225 

turecki  1607 241 547 329 260 230 

wrzesiński 1145 182 339 247 188 189 

Miasto na prawach powiatu       

Konin  2665 270 745 697 561 392 

Podregion leszczyński  9082 1423 2703 1875 1482 1599 

Powiaty:       

gostyński  1984 339 616 398 306 325 

grodziski  1006 171 303 190 165 177 

kościański  1024 121 320 212 185 186 

leszczyński  736 129 211 150 118 128 

międzychodzki  577 90 177 125 89 96 

nowotomyski  714 118 204 153 122 117 

rawicki 1267 235 364 260 171 237 

wolsztyński 488 69 146 82 68 123 

Miasto na prawach powiatu       

Leszno  1286 151 362 305 258 210 
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Tablica 7. Bezrobotni zarejestrowani według wieku, podregionów i powiatów w 2017 r. (dok.) 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

W wieku 

24 lata  

i mniej 
25–34 35–44 45–54 

55 lat  

i więcej 

Podregion pilski  10011 1398 2811 2151 1793 1858 

Powiaty:       

chodzieski  1482 192 397 344 303 246 

czarnkowsko-trzcianecki 1609 217 458 323 281 330 

pilski  2829 377 765 605 506 576 

wągrowiecki 1513 226 459 352 238 238 

złotowski  2578 386 732 527 465 468 

Podregion poznański  7596 887 2159 1771 1232 1547 

Powiaty:       

obornicki  853 118 257 203 115 160 

poznański  3249 290 899 803 527 730 

szamotulski  1415 186 430 305 231 263 

średzki  1485 202 408 339 265 271 

śremski  594 91 165 121 94 123 

Podregion m. Poznań 5048 315 1409 1343 866 1115 

Miasto na prawach powiatu    

Poznań  5048 315 1409 1343 866 1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

15 

Tablica 8. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia oraz podregionów  
    i powiatów w 2017 r. 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

Z wykształceniem 

wyższym 

policeal-

nym 

i średnim 

zawodo-

wym 

średnim 

ogólno-

kształcą-

cym 

zasadni-

czym 

zawodo-

wym 

gimnazjal-

nym, 

podsta-

wowym 

i niepeł-

nym 

podsta-

wowym 

Województwo  58857 8008 12554 5596 17045 15654 

Podregion kaliski 9726 1244 2269 945 2942 2326 

Powiaty:       

jarociński 1241 149 334 116 391 251 

kaliski 905 134 185 73 234 279 

kępiński 606 80 137 58 178 153 

krotoszyński 1304 112 343 125 429 295 

ostrowski 2166 305 466 288 655 452 

ostrzeszowski 1095 120 309 77 373 216 

pleszewski 911 104 206 101 321 179 

Miasto na prawach powiatu       

Kalisz 1498 240 289 107 361 501 

Podregion koniński 17394 2271 3778 1693 5095 4557 

Powiaty:       

gnieźnieński 3102 347 558 330 1008 859 

kolski  1989 264 504 203 535 483 

koniński 5038 574 1101 477 1537 1349 

słupecki  1848 238 416 178 581 435 

turecki  1607 301 355 147 407 397 

wrzesiński 1145 147 238 105 335 320 

Miasto na prawach powiatu       

Konin  2665 400 606 253 692 714 

Podregion leszczyński  9082 1010 1921 811 3010 2330 

Powiaty:       

gostyński  1984 162 476 192 661 493 

grodziski  1006 83 181 75 429 238 

kościański  1024 120 229 97 327 251 

leszczyński  736 107 153 68 251 157 

międzychodzki  577 48 119 44 169 197 

nowotomyski  714 90 137 61 248 178 

rawicki 1267 131 273 115 458 290 

wolsztyński 488 66 96 39 157 130 

Miasto na prawach powiatu       

Leszno  1286 203 257 120 310 396 
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Tablica 8. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia oraz podregionów  
    i powiatów w 2017 r. (dok.) 
   Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

Z wykształceniem 

wyższym 

policeal-

nym 

i średnim 

zawodo-

wym 

średnim 

ogólno-

kształcą-

cym 

zasadni-

czym 

zawodo-

wym 

gimnazjal-

nym, 

podsta-

wowym 

i niepeł-

nym 

podsta-

wowym 

Podregion pilski  10011 909 2230 787 3027 3058 

Powiaty:       

chodzieski  1482 115 319 127 535 386 

czarnkowsko-trzcianecki 1609 141 358 123 473 514 

pilski  2829 353 694 212 774 796 

wągrowiecki 1513 122 286 132 481 492 

złotowski  2578 178 573 193 764 870 

Podregion poznański  7596 1083 1448 741 2179 2145 

Powiaty:       

obornicki  853 74 178 72 287 242 

poznański  3249 655 626 368 735 865 

szamotulski  1415 147 290 126 494 358 

średzki  1485 135 232 124 488 506 

śremski  594 72 122 51 175 174 

Podregion m. Poznań 5048 1491 908 619 792 1238 

Miasto na prawach powiatu       

Poznań  5048 1491 908 619 792 1238 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot-Brzezińska 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot-brzezinska@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Emilia Bogacka 
Dział Opracowań Zbiorczych 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 355 
e-mail: e.bogacka@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: e.gruntmejer@stat.gov.pl 
e-mail: m.siniecka@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2017 r. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu 
grudnia 2017 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Bezrobotni nowo zarejestrowani  

Bezrobotni zarejestrowani  

Bezrobotni wyrejestrowani  

Długotrwale bezrobotny według rejestru  

Fundusz pracy  

Oferta pracy  

Stopa bezrobocia rejestrowanego 


