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INFORMACJE SYGNALNE 

19.03.2020 r. Bezrobocie rejestrowane w województwie  
wielkopolskim w 2019 r. 
 

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach 
pracy w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 
2019 r. stanowili 2,8% cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo, tj. najmniej w kraju. Wiekszość nie miała 
prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały 
osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz 
kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko 
długotrwałego bezrobocia, pomimo spadku liczebności 
w tej grupie i jej udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych. 

 

Ogólna charakterystyka zarejestrowanych bezrobotnych 

W końcu grudnia 2019 r. ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopol-
skim obejmowała 46,3 tys. bezrobotnych, co – podobnie jak przed rokiem – stanowiło 5,3% 
ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. W porównaniu z poprzednim rokiem popula-
cja ta zmniejszyła się o 4,6 tys. osób, tj. o 9,0%, przy spadku w kraju o 10,6%. Najwięcej bezro-
botnych (w liczbach bezwzględnych) było zarejestrowanych w powiecie konińskim (3,8 tys.) 
i w Poznaniu (3,7 tys.), jednak odniesienie tych wielkości do liczby mieszkańców obu powia-
tów daje całkowicie różny obraz bezrobocia na tych obszarach. W powiecie konińskim udział 
bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli stopa bezrobocia rejestrowa-
nego, był największy, natomiast w Poznaniu – najmniejszy. Ponadto po ok. 2,0 tys. bezrobot-
nych było zarejestrowanych w powiatach: pilskim i poznańskim oraz w Koninie. Najmniej bez-
robotnych obejmowały rejestry urzędów pracy w powiatach: wolsztyńskim, śremskim i kępiń-
skim (ok. 0,5 tys. osób).  

W większości powiatów bezrobocie zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Wzrost tego zjawiska odnotowało tylko 6 powiatów: wolsztyński (o 11,7%), pleszewski (o 9,8%), 
średzki (o 9,3%), chodzieski (o 5,7%) i śremski (o 3,8%) oraz minimalnie (o 0,1%) nowotomyski. 
Największy względny spadek wystąpił w powiatach: gnieźnieńskim (gdzie liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się o 23,5%), wągrowieckim (o 21,0%), grodziskim (o 19,1%), obornickim (o 18,7%), 
szamotulskim (o 18,5%) i poznańskim (o 17,9%).  

Kobiety stanowiły 60,4% wszystkich bezrobotnych w województwie, tj. o 1,4 p.proc. mniej niż 
w 2018 r., ale o 5,1 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju. Największy udział kobiet wśród bez-
robotnych zanotowano w powiatach: międzychodzkim (68,1%), kościańskim (67,8%) i szamo-
tulskim (67,6%). Najbardziej wyrównane proporcje w zbiorowości bezrobotnych według płci 
obserwowano natomiast w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (gdzie kobiety stanowiły 
53,2% ogółu bezrobotnych), a także w Poznaniu (53,8%) oraz Kaliszu (54,4%). W skali roku 
liczba bezrobotnych kobiet w województwie zmniejszyła się o 11,0%, podczas gdy w przy-
padku mężczyzn spadek wyniósł 5,6%. 

Wśród bezrobotnych przeważały osoby poprzednio pracujące (90,0% wobec 87,3% w kraju), 
a 5,6% stanowili w tej grupie zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W kraju udział 
zwalnianych osób kształtował się na poziomie 4,6%. 

Większość bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku; w końcu grudnia 2019 r. było ponad 
37,2 tys. takich osób, stanowiących 80,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, o 3,2 p.proc. 
mniej niż przeciętnie w kraju. W stosunku do poprzedniego roku udział ten zmniejszył się 
o 0,3 p.proc. Największy odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku stwierdzono w Koninie 
(86,9%) oraz w powiecie słupeckim (86,5%). 

 

 

Liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w powiatowych 
urzędach pracy zmniejszyła 
się w ciągu roku o 9,0% 

Wśród bezrobotnych nadal 
było więcej kobiet niż męż-
czyzn, ale ich odsetek zmniej-
szył się o 1,4 p.proc., przy 
spadku liczebności o 11,0% 

 
 

2,8% 

Stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

Większość bezrobotnych nie 
miała prawa do zasiłku  
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Tablica 1.  Bezrobotni zarejestrowani w 2019 r. 
    Stan w końcu miesiąca 

Miesiące Ogółem 

Z liczby ogółem 

mężczyźni kobiety 

zwolnieni  
z przyczyn  

dotyczących  
zakładu 
pracy 

z prawem  
do zasiłku 

I 54069 21121 32948 2871 10746 

II 54016 21395 32621 2886 10730 

III 52506 20739 31767 2784 10190 

IV 49776 19396 30380 2620 9839 

V 48081 18598 29483 2574 9457 

VI 46220 17696 28524 2520 9332 

VII 46118 17374 28744 2489 9263 

VIII 46192 17145 29047 2460 9054 

IX 45114 16965 28149 2370 8398 

X 44850 17005 27845 2330 8505 

XI 45368 17524 27844 2316 8714 

XII 46313 18327 27986 2330 9081 
 

 

Liczba bezrobotnych mieszkających na wsi w końcu grudnia 2019 r. wyniosła 22,2 tys. i w po-
równaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 9,0%. W zbiorowości bezrobotnych ogółem 
ich udział utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym i wyniósł 47,9% wobec 46,8% w kraju 
(wzrost o 0,6 p.proc.). 

Ruch bezrobotnych w ciągu roku 

W całym roku 2019 powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim zarejestrowały 
łącznie 103,8 tys. nowych bezrobotnych, którzy stanowili 6,9% wszystkich rejestrujących się  
w kraju. Liczba ta była o 7,8% mniejsza niż przed rokiem. Wśród bezrobotnych rejestrujących 
się w kolejnych miesiącach 2019 r. zwykle więcej było kobiet. Największą przewagę obserwo-
wano w lipcu, sierpniu i we wrześniu, gdy stanowiły one ponad 56% bezrobotnych, natomiast 
najbardziej wyrównane udziały zanotowano w grudniu (49,9% wobec 50,1%), gdy pierwszy raz 
od wielu miesięcy (od lutego 2017 r.) zarejestrowało się więcej mężczyzn niż kobiet.  

Większość bezrobotnych (79,1%) stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Wśród nowo 
zarejestrowanych 46,0% zamieszkiwało na wsi, 10,8% dotychczas nie pracowało, a 9,4% sta-
nowili absolwenci. W 2019 r. najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych dokonano w styczniu 
(10,9 tys.), a najmniej w czerwcu (7,2 tys.). 

Wśród osób rejestrujących się jako bezrobotne w 2019 r. znalazło się też 277 cudzoziemców. 
Miesięcznie do ewidencji powiatowych urzędów pracy trafiały średnio 23 takie osoby. Najwię-
cej cudzoziemców zarejestrowało się w marcu – 33 osoby i we wrześniu – 31 osób. Na koniec 
roku w ewidencji bezrobotnych w województwie ujętych było 122 cudzoziemców (w końcu 
2018 r. 104 osoby). 

W kolejnych miesiącach 2019 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono w sumie 108,4 tys. osób 
(6,8% wszystkich wyrejestrowanych w kraju), o 10,2% mniej niż w poprzednim roku. Prawie 
połowa z nich (53,3 tys. osób, tj. 49,2%) została wyrejestrowana na skutek podjęcia pracy 
(przed rokiem udział tej grupy wynosił 48,7%). Wskutek niepotwierdzenia gotowości do pod-
jęcia pracy wykreślono 19,2 tys. osób, tj. 17,7% (o 0,7 p.proc. mniej niż w 2018 r.). W związku 
z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców wyrejestrowano 10,7 tys. bezrobotnych, 
czyli 9,9% (o 0,8 p.proc. mniej niż przed rokiem), w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego – 7,6 tys. osób, tj. 7,0% (o 0,2 p.proc. mniej), w efekcie nabycia praw do świad-
czenia przedemerytalnego – 1,0 tys. osób, tj. 0,9% (podobnie jak w 2018 r.), a praw emerytal-
nych lub rentowych – 0,4 tys. osób, tj. 0,4% (0,1 p.proc. mniej).  

 

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

Dla blisko połowy wyrejestro-
wanych przyczyną wyłączenia  
z ewidencji bezrobotnych było 
podjęcie przez nich pracy 
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Wykres 1.  Napływ i odpływ bezrobotnych w 2019 r.  
    W miesiącu sprawozdawczym 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w kwietniu (10,8 tys. osób), kiedy liczba wykreślo-
nych z ewidencji o 2,7 tys. przewyższyła liczbę bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a także 
we wrześniu (10,6 tys. osób) i marcu (10,4 tys. osób). Najmniej osób wykreślono z rejestru 
bezrobotnych w grudniu (6,6 tys. osób). Wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem 
liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych, w 2019 r. wyniósł 51,4% i był o 0,8 p.proc. niższy od wskaźnika zanotowanego 
w poprzednim roku. 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2019 r. stanowili 
81,0% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem ich odsetek zmniejszył 
się o 1,2 p.proc., a liczba zmalała o 10,3%, przy czym spadek liczebności dotyczył wszystkich 
kategorii. Największe zmiany zaobserwowano w grupie długotrwale bezrobotnych. Ich liczba 
w ciągu roku spadła o 17,0%, a udział w ogólnej liczbie bezrobotnych obniżył się o 3,8 p.proc. 
Pomimo tego spadku, wśród zarejestrowanych ogółem osoby długotrwale pozostające bez 
pracy nadal stanowiły grupę najbardziej liczną (39,1%). 

 

Tablica 2.  Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
    Stan w dniu 31 grudnia 

Bezrobotni  2018 2019 

Do 30 roku życia  14019 12842 

w tym do 25 roku życia 6867 6382 

Powyżej 50 roku życia 13127 11994 

Długotrwalea  21825 18111 

Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 1845 1596 

Posiadający co najmniej jedno dziecko:     

do 6 roku życia  11791 10172 

niepełnosprawne do 18 roku życia 135 130 

Niepełnosprawni  4072 3930 

a Pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 
czasu odbywania stażu i przygotowania zawodowego. 

 

W pozostałych kategoriach bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy zmiany udziałów były dużo mniejsze. Zmalał odsetek bezrobotnych posiadających co 
najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (z 23,2% do 22,0%) i korzystających ze świad-

Pomimo spadku udziału, naj-
liczniejszą grupą wśród zareje-
strowanych ogółem pozosta-
wali długotrwale bezrobotni 
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czeń pomocy społecznej (z 3,6% do 3,4%). Zwiększyły się natomiast udziały bezrobotnych nie-
pełnosprawnych (z 8,0% do 8,5%), osób w wieku poniżej 30 roku życia (z 27,6% do 27,7%, 
w tym poniżej 25 roku życia z 13,5% do 13,8%) oraz powyżej 50 roku życia (z 25,8% do 25,9%). 
Na poziomie ubiegłorocznym pozostał udział bezrobotnych posiadających dziecko niepełno-
sprawne w wieku do 18 roku życia (0,3%).  

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

W końcu grudnia 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim wyniosła 2,8%,  
tj. o 0,4 p.proc. mniej niż przed rokiem. Od lat wskaźnik ten kształtuje się na najniższym  
poziomie w kraju (w końcu grudnia 2019 r. był o 2,4 p.proc. niższy niż przeciętnie w Polsce 
i o 6,2 p.proc. niższy aniżeli w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia 
jest wciąż najwyższa). 

 
Mapa 1.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 
 

 

 

Natężenie bezrobocia nie jest jednakowe w całym województwie; największe obserwuje się 
w jego wschodniej i północnej części. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: 
konińskim (8,5% wobec 8,9% w grudniu 2018 r.), chodzieskim (7,0% wobec 6,8%) i słupeckim 
(6,8 wobec 7,7%), a najniższą w Poznaniu (1,1% wobec 1,2% przed rokiem), poznańskim (1,1% 
wobec 1,3%), wolsztyńskim (1,6% wobec 1,4%) oraz kępińskim (1,6% wobec 1,8%).  

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w skali roku obniżyła się 
o 0,4 p.proc. i pozostała naj-
niższa w kraju, kształtując się 
o 2,4 p.proc. poniżej wskaźnika 
ogólnopolskiego 

Największe bezrobocia utrzy-
mywało się we wschodniej  
i północnej części wojewódz-
twa wielkopolskiego 
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Struktura bezrobotnych 

Jakkolwiek na poziomie województwa skala bezrobocia wydaje się stosunkowo niewielka, 
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, ta-
kich 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 2019 r. zarejestrowani bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stano-
wili 13,8% wobec 13,5% przed rokiem, a odsetek osób w wieku 25–34 lata wyniósł 28,4% wo-
bec 29,0% (w przypadku kobiet udział był większy i wyniósł 34,2%; przed rokiem 34,8%). 
Udział osób w wieku 35–44 lata kształtował się na poziomie 23,4% (w 2018 r. 23,5%), bezrobot-
nych z grupy wiekowej 45–54 lata – 17,1% (tak samo jak przed rokiem), a w wieku 55 lat i wię-
cej – 17,3% (przed rokiem 17,0%). W porównaniu z 2018 r. liczebność bezrobotnych zmniejszyła 
się we wszystkich grupach wiekowych, najbardziej w grupie od 25 do 34 lat – o 10,7%. 
W 2019 r. najtrudniejszą sytuację na rynku pracy mieli młodzi ludzie z powiatów rawickiego 
i ostrzeszowskiego, gdzie osoby w wieku poniżej 35 roku życia stanowiły połowę ogółu zareje-
strowanych bezrobotnych. 

 
Wykres 2.  Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wieku w 2019 r. 
    Stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najmocniej zagrożone bezrobociem są osoby legitymujące się niskim poziomem wykształce-
nia. W 2019 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (28,7%; w przypadku mężczyzn 34,7%) oraz gimnazjalnym i niższym 
(24,9%; w przypadku mężczyzn 30,3%). Największy odsetek bezrobotnych z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym odnotowano w powiatach: grodziskim (41,5% ogółu zarejestrowa-
nych) i chodzieskim (39,7%), a z gimnazjalnym i niższym – w międzychodzkim (35,0%) i złotow-
skim (34,9%). Najmniej liczną zbiorowość bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym (10,2%) oraz wyższym (14,3%), ale w obu przypadkach odsetek ta-
kich osób był większy niż w poprzednim roku (odpowiednio o 0,2 p.proc. i o 0,4 p.proc.). Naj-
więcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem było w Poznaniu i powiecie poznańskim, 
gdzie stanowili oni odpowiednio 32,2% oraz 24,7% wszystkich bezrobotnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najliczniejszą grupę bezrobot-
nych tworzyły osoby poniżej 
35 roku życia 

Najczęściej bezrobocie doty-
kało osób o niskim poziomie 
wykształcenia 
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Wykres 3.  Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wykształcenia w 2019 r. 
    Stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wciąż duży problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia. W końcu grudnia 2019 r. naj-
liczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych tworzyły osoby niepracujące przez 
ponad 1 rok – 27,5% (przed rokiem 30,9%), w tym 14,8% stanowili pozostający bez pracy dłużej 
niż 24 miesiące. Odsetek kobiet pozostających bez pracy ponad 2 lata wyniósł 16,5%, podczas 
gdy wśród bezrobotnych mężczyzn odsetek ten wyniósł 12,2% (przed rokiem odpowiednio 
19,8% i 14,6%). Najmniej liczna była grupa bezrobotnych pozostających bez pracy stosunkowo 
krótko, tj. do 1 miesiąca – 13,9% (tak samo jak przed rokiem). Problem długotrwałego bezro-
bocia najmocniej dotykał mieszkańców powiatów: gostyńskiego (gdzie bezrobotni pozosta-
jący bez pracy dłużej niż 12 miesięcy stanowili 36,6%), słupeckiego (35,8%), kępińskiego 
(35,0%), ostrzeszowskiego (34,8%) oraz Leszna (34,6%). 

 
Wykres 4.  Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok w % bezrobotnych  
    ogółem według powiatów w 2019 r. 
    Stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blisko 30% zarejestrowanych 
bezrobotnych pozostawało 
bez pracy dłużej niż rok, 
w tym niemal 15% – 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 2019 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych osoby 
z najkrótszym stażem stanowiły 26,1%, tj. o 0,1 p.proc. mniej niż przed rokiem. Największe za-
grożenie bezrobociem w tej kategorii bezrobotnych obserwowano w powiecie słupeckim, gdzie 
osoby z najmniejszym doświadczeniem zawodowym lub nieposiadające go w ogóle stanowiły 
32,9% ogółu zarejestrowanych tam bezrobotnych, a także w kaliskim – 32,3%. Stosunkowo naj-
rzadziej bezrobocie dotyka osoby legitymujące się długim stażem pracy. Średnio w wojewódz-
twie bezrobotni z ponad 20 letnim stażem stanowili 14,3% ogółu zarejestrowanych, tj. 
o 0,1 p.proc. mniej niż w 2018 r. (w tym ze stażem 30 lat i więcej – 4,7%). Udział tej grupy w struk-
turze bezrobotnych wahał się od 7,8% w powiecie konińskim do 20,2% w poznańskim. 

 
Wykres 5.  Bezrobotni zarejestrowani o stażu pracy do 1 roku lub bez stażu w % bezrobotnych  
    ogółem według powiatów w 2019 r. 
    Stan w dniu 31 grudnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Według stanu na koniec 2019 r., wśród bezrobotnych poprzednio pracujących najwięcej osób 
pracowało przed zwolnieniem w jednostkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 
(8,9 tys. osób, tj. 21,3%) oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych (8,2 tys. osób, tj. 
19,6%). Blisko 30% bezrobotnych związanych z tymi dwoma sekcjami pozostawało bez pracy 
ponad rok. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy do ewidencji bezrobotnych trafiło 7,7% spo-
śród osób poprzednio zatrudnionych w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego 
oraz 6,6% pracujących w przedsiębiorstwach handlowych.  

Oferty pracy 

W całym roku 2019 powiatowe urzędy pracy w województwie przedstawiły łącznie 92,3 tys. 
ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 6,9 tys. zgłoszonych przez 
jednostki sektora publicznego. W skali kraju propozycje zatrudnienia z wielkopolskiego sta-
nowiły 6,9%. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba spadła o 11,1%, ale udział w krajo-
wej puli ofert wzrósł o 0,2 p.proc.  

 

 

 

 
 

Najmniej zagrożone bezrobo-
ciem były osoby o długim stażu 
pracy 

Wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej zgło-
szone w województwie wielko-
polskim stanowiły blisko 7% 
krajowej puli ofert pracy 
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Tablica 3.  Oferty pracy zgłoszone według miesięcy w 2019 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 9516 526 – 86 249 28 

II 8642 1100 – 178 205 8 

III 8705 1032 1 194 275 22 

IV 7254 875 – 71 251 29 

V 8790 837 – 56 194 3 

VI 7288 569 – 22 189 15 

VII 7493 492 – 40 206 49 

VIII 7459 433 – 44 158 7 

IX 8519 371 – 29 240 66 

X 7056 280 – 3 231 36 

XI 6816 197 – 3 158 8 

XII 4776 131 – – 118 14 

 

Najwięcej propozycji zgłoszono w styczniu (9,5 tys.), a najmniej w grudniu (4,8 tys.). Spośród 
wszystkich ofert 7,4% dotyczyło staży, 2,7% – osób niepełnosprawnych, 0,8% – prac społecz-
nie użytecznych, a 0,3% – osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. 
W końcu grudnia 2019 r. powiatowe urzędy pracy dysponowały ofertą 3,3 tys. wolnych miejsc 
pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 0,9 tys. miejsc pozostawało niewykorzysta-
nych przez okres dłuższy niż miesiąc. Na 1 ofertę przypadało średnio 14 osób, tj. o 1 więcej niż 
przed rokiem i o 4 mniej niż przeciętnie w kraju. Najkorzystniej sytuacja kształtowała się 
w powiecie szamotulskim, gdzie na 1 ofertę przypadało 4 bezrobotnych, a także w kępińskim, 
kościańskim, Poznaniu i Kaliszu – 5 oraz śremskim – 6. Podobnie jak w poprzednim roku, naj-
wyższy wskaźnik odnotowano w powiecie konińskim, gdzie na 1 ofertę pracy przypadało 422 
bezrobotnych i Koninie – 131. 

Wydatki Funduszu Pracy 

W 2019 r. wydatki Funduszu Pracy wyniosły 300,5 mln zł i były o 20,3% mniejsze niż rok wcze-
śniej. Na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych rozdysponowano 110,6 mln zł (o 0,7% mniej), co 
stanowiło 36,8% tej kwoty. Na realizację programów promocji zatrudnienia wydatkowano 
w sumie 165,6 mln zł (o 31,7% mniej), czyli 55,1% ogółu wydatków Funduszu Pracy. Z tej kwoty 
33,4% przeznaczono na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (w 2018 r. 
23,5%), 26,3% – na dofinansowanie staży (przed rokiem 20,6%), 12,8% – na dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
(przed rokiem 4,4%), 7,3% – na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska 
pracy dla bezrobotnego (przed rokiem 7,8%), 6,7% – na pokrycie kosztów szkoleń (przed ro-
kiem 5,0%), 4,2% – na prace interwencyjne (przed rokiem 3,1%), a 3,7% – na roboty publiczne 
(przed rokiem 3,1%). W ogólnej kwocie wydatków Funduszu Pracy, rozdysponowanych 
w 2019 r. na realizację programów promocji zatrudnienia, 48,4% dotyczyło bezrobotnych do 
30 roku życia (z tego 27,2% – do 25 roku życia), a 8,6% – 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 – 422 osoby 
 

Ponad połowę wydatków Fun-
duszu Pracy przeznaczono na 
realizację programów promo-
cji zatrudnienia, z tego naj-
więcej na dofinansowanie po-
dejmowania działalności  
gospodarczej 
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Współpraca z Mediami:  
Arleta Olbrot 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 
Dyrektor Jacek Kowalewski 
tel: 61 2798 266 

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

 

Powiązane opracowania 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w grudniu 2019 r. 

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) – Rynek pracy 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Bezrobotni nowo zarejestrowani  

Bezrobotni zarejestrowani  

Bezrobotni wyrejestrowani  

Długotrwale bezrobotny według rejestru  

Fundusz pracy  

Oferta pracy  

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-grudnia-2019-r-,2,89.html
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
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http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_23,dziedzina.html
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