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16.03.2023 r. 

INFORMACJE SYGNALNE 

Bezrobocie rejestrowane w województwie  
wielkopolskim w 2022 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w wielkopolskim na koniec grudnia 2022 r. 
wyniosła 2,9%, co w skali roku oznacza spadek 
o 0,3 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje 
najniższy w kraju. Wiekszość bezrobotnych nie 
ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej 
trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują 
się po raz kolejny. Nadal istotny problem 
stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.  

Ogólna charakterystyka zarejestrowanych bezrobotnych 

W końcu grudnia 2022 r. ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopol-
skim obejmowała 46,3 tys. bezrobotnych, co stanowiło 5,7% ogółu zarejestrowanych w Polsce, 
o 0,1 p.proc. więcej niż w 2021 r. W ciągu roku populacja bezrobotnych w regionie zmniejszyła 
się o 3,6 tys. osób, tj. o 7,1%, przy średnim spadku w kraju o 9,3%. Największy względny spa-
dek odnotowano w powiecie poznańskim (o 37,5%) i w Poznaniu (o 36,7%), natomiast najwięk-
szy wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim (o 24,1%), 
ostrzeszowskim (o 15,3%) i kaliskim (o 14,3%). Licząc w liczbach bezwzględnych, najwięcej 
bezrobotnych było zarejestrowanych w Poznaniu oraz powiecie konińskim. Chociaż w obu po-
wiatach liczba zarejestrowanych była podobna (3,6 tys.), to obraz bezrobocia na tych obsza-
rach, ujawniający się po odniesieniu tych wielkości do liczby mieszkańców (ściślej do liczby 
cywilnej ludności aktywnej zawodowo), był całkowicie odmienny. Poznań wciąż wyróżniał się 
najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego, podczas gdy w powiecie konińskim wskaźnik ten 
ponownie przyjął wartość najwyższą. Najmniej bezrobotnych obejmowały rejestry urzędów 
pracy w powiatach: wolsztyńskim (0,5 tys.), a także w leszczyńskim, śremskim, kępińskim oraz 
międzychodzkim (po 0,6 tys.).  

Kobiety stanowiły 58,6% wszystkich bezrobotnych w województwie, tj. o 0,8 p.proc. mniej niż 
w 2021 r. i o 4,9 p.proc. więcej niż przeciętnie w kraju. We wszystkich powiatach bezrobotnych 
kobiet było więcej niż mężczyzn, a największą przewagę odnotowano w jarocińskim (gdzie ko-
biety stanowiły 66,5% ogółu bezrobotnych), kościańskim (65,0%) i kolskim (64,8%). Najbar-
dziej wyrównane proporcje w zbiorowości bezrobotnych według płci obserwowano natomiast 
w Kaliszu (gdzie udział kobiet wynosił 53,5%), Poznaniu (53,7%) oraz powiatach czarnkowsko- 
-trzcianeckim (54,1%) i śremskim (54,7%). W skali roku liczba bezrobotnych kobiet w woje-
wództwie zmniejszyła się o 8,3%, przy spadku liczebności mężczyzn o 5,5%. 

Wśród bezrobotnych przeważały osoby poprzednio pracujące (89,8% wobec 86,8% w kraju), 
a 5,0% stanowili w tej grupie zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W kraju udział 
zwalnianych osób kształtował się na poziomie 4,0%. 

Większość bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku; w końcu grudnia 2022 r. było 
38,4 tys. takich osób, co stanowiło 83,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, o 1,8 p.proc. 
mniej niż przed rokiem i o 2,8 p.proc. mniej niż przeciętnie w kraju. Największy odsetek bez-
robotnych bez prawa do zasiłku stwierdzono w Koninie (89,6%) oraz powiecie słupeckim 
(88,1%). 

Wśród bezrobotnych ciągle 
jest więcej kobiet niż męż-
czyzn. W ciągu roku ich odse-
tek zmniejszył się 
o 0,8 p.proc., przy spadku li-
czebności o 8,3% 

Większość bezrobotnych nie 
ma prawa do zasiłku  

 2,9% 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w końcu grudnia 2022 r. 
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Tablica 1. Bezrobotni zarejestrowani w 2022 r. 
 Stan w końcu miesiąca 

Miesiące Ogółem 

Z liczby ogółem 

mężczyźni kobiety 

zwolnieni  
z przyczyn  
dotyczą-

cych  
zakładu 
pracy 

z prawem  
do zasiłku 

Styczeń 52288 21531 30757 2715 8100 

Luty 52207 21606 30601 2642 8063 

Marzec 50371 20515 29856 2495 7702 

Kwiecień 48453 19563 28890 2427 7564 

Maj 46551 18529 28022 2422 7403 

Czerwiec 44161 17491 26670 2293 7273 

Lipiec 43953 17226 26727 2293 7311 

Sierpień 44295 17287 27008 2280 7374 

Wrzesień 44670 17984 26686 2252 7171 

Październik 45035 18228 26807 2186 7257 

Listopad 45625 18569 27056 2223 7509 

Grudzień 46289 19144 27145 2326 7871 

Liczba bezrobotnych mieszkających na wsi w końcu grudnia 2022 r. wyniosła 22,1 tys., tj. 
o 3,9% mniej niż przed rokiem. W zbiorowości bezrobotnych ogółem ich udział wyniósł 47,8% 
wobec 46,2% przed rokiem i 46,0% w kraju.  

Ruch bezrobotnych w ciągu roku  

W całym roku 2022 powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim zarejestrowały 
łącznie 95,7 tys. nowych bezrobotnych, którzy stanowili 7,3% wszystkich rejestrujących się 
w kraju. Liczba ta była o 9,9% większa niż rok wcześniej. Wśród bezrobotnych rejestrujących 
się w kolejnych miesiącach zwykle więcej było kobiet niż mężczyzn. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, w 2022 r. największą przewagę zanotowano w lipcu, gdy kobiety stanowiły ponad 
58% bezrobotnych, ale także w marcu, kwietniu i sierpniu, gdy ich udział sięgał 57%. Najbar-
dziej wyrównane proporcje bezrobotnych według płci obserwowano natomiast w styczniu, 
gdy udział kobiet wyniósł 52%.  

Ponad 70% bezrobotnych (73,2%) stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Wśród 
nowo zarejestrowanych 45,8% zamieszkiwało na wsi, 14,1% dotychczas nie pracowało, a 10,7% 
stanowili absolwenci. W 2022 r. najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych dokonano we 
wrześniu (10,3 tys.), a najmniej w lutym i czerwcu (po 6,9 tys.).  

Wśród rejestrujących się bezro-
botnych przeważają osoby tra-
fiające do ewidencji po raz ko-
lejny 
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Wśród osób rejestrujących się jako bezrobotne w 2022 r. było 4842 cudzoziemców. Znaczny 
wzrost liczebności tej kategorii bezrobotnych jest konsekwencją wojny w Ukrainie i związanej 
z tym dużej fali uchodźczej. O ile jeszcze w styczniu i lutym w powiatowych urzędach pracy 
rejestrowało się przeciętnie ok. 30 cudzoziemców (liczba porównywalna z poprzednim ro-
kiem), to w kolejnych 10 miesiącach do ewidencji urzędów pracy trafiało miesięcznie średnio 
niemal 500 takich osób. Najwięcej cudzoziemców zarejestrowało się w kwietniu – 848 osób. 
Na koniec 2022 r. w ewidencji bezrobotnych w województwie pozostawało 862 cudzoziemców 
(w końcu 2021 r. były to 193 osoby). 

W kolejnych miesiącach 2022 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono w sumie 99,2 tys. osób 
(7,2% wszystkich wyrejestrowanych w kraju), o 1,1% więcej niż w poprzednim roku. Prawie po-
łowa z nich (49,3 tys. osób, tj. 49,7%) została wyrejestrowana na skutek podjęcia pracy (przed 
rokiem udział tej grupy wynosił 56,9%). Wskutek niepotwierdzenia gotowości do podjęcia 
pracy wykreślono 17,8 tys. osób, tj. 18,0% (o 6,2 p.proc. więcej niż w 2021 r.). W związku z roz-
poczęciem szkolenia lub stażu u pracodawców wyrejestrowano 12,7 tys. bezrobotnych, czyli 
12,8% (o 1,2 p.proc. więcej niż przed rokiem), a w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego – 7,2 tys. osób, tj. 7,3% (o 1,6 p.proc. więcej). W efekcie osiągnięcia wieku eme-
rytalnego z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1,2 tys. osób, tj. 1,2% (o 0,1 p.proc. mniej niż 
w 2021 r.), wskutek nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego wyrejestrowano  
0,6 tys. osób, tj. 0,6% (o 0,3 p.proc. mniej), a w wyniku nabycia praw emerytalnych lub rento-
wych – 0,4 tys. osób, tj. 0,4% (o 0,1 p.proc. mniej niż rok wcześniej).  

Wykres 1. Napływ i odpływ bezrobotnych w 2022 r.  
 W miesiącu sprawozdawczym 

Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano we wrześniu (9,9 tys. osób) oraz w marcu (9,8 tys.). 
Najmniej osób wyłączono z rejestru bezrobotnych w styczniu (5,6 tys., kiedy liczba nowo zare-
jestrowanych bezrobotnych o 2,4 tys. przewyższyła liczbę wykreślonych z ewidencji). Wskaźnik 
płynności rynku pracy, będący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym 
okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2022 r. wyniósł 51,5% i był 
o 12,7 p.proc. niższy od wskaźnika zanotowanego w 2021 r. 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2022 r. stanowili 
80,5% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z poprzednim rokiem ich odsetek zmniejszył 
się o 1,4 p.proc., przy spadku liczby o 8,8%. Spadek liczebności objął większość kategorii bez-
robotnych, a największy dotyczył długotrwale pozostających bez pracy. W porównaniu z koń-
cem grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych w tej kategorii zmniejszyła się o 19,6% (przed rokiem 
o 1,8%), a udział w populacji zarejestrowanych ogółem spadł o 6,3 p.proc. do 40,8%. 

Dla blisko połowy wyrejestrowa-
nych przyczynę wyłączenia 
z ewidencji bezrobotnych sta-
nowi podjęcie pracy 
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Tablica 2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Bezrobotni  2021 2022 

Do 30 roku życia  12502 12370 

w tym do 25 roku życia 6225 6988 

Powyżej 50 roku życia 12866 11970 

Długotrwale a  23482 18890 

Korzystający ze świadczeń pomocy  
społecznej 1147 1012 

Posiadający co najmniej jedno dziecko:   

do 6 roku życia  9996 8509 

niepełnosprawne do 18 roku życia 101 91 

Niepełnosprawni  4061 4135 

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. 

Spadek udziału obserwowano jeszcze w 2 kategoriach bezrobotnych w szczególnej sytuacji, 
wśród osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 1,7 p.proc. do 
18,4%, przy spadku liczebności o 14,9%) oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
(o 0,1 p.proc. do 2,2%, przy spadku liczebności o 11,8%). Na poziomie sprzed roku utrzymał się 
odsetek bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne w wieku do 
18 lat (0,2%). W pozostałych grupach, bez względu na kierunek zmian ich liczebności, udziały 
były większe od notowanych w 2021 r. Najbardziej zwiększył się odsetek bezrobotnych 
w wieku do 25 roku życia (o 2,6 p.proc. do 15,1%, przy przeciętnym wzroście w większej grupie 
– bezrobotnych do 30 roku życia – o 1,6 p.proc. do 26,7%), przy wzroście liczebności w tej ka-
tegorii o 12,3%. W ciągu roku zwiększył się również odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych 
(o 0,8 p.proc. do 8,9%, przy wzroście liczebności o 1,8%) oraz osób powyżej 50 roku życia 
(o 0,1 p.proc. do 25,9%, przy spadku liczebności o 7,0%).  

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

W końcu grudnia 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 2,9%, tj. o 0,3 p.proc. 
mniej niż przed rokiem. Wskaźnik ten ciągle pozostaje najniższy w kraju (o 2,3 p.proc. poniżej 
wskaźnika ogólnopolskiego i jednocześnie o 5,9 p.proc. niżej aniżeli w podkarpackim, gdzie 
była najwyższa). 

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w skali roku obniżyła się 
o 0,3 p.proc. i wciąż pozostaje 
najniższa w kraju  

Najliczniejszą grupą wśród zare-
jestrowanych ogółem są ciągle 
długotrwale bezrobotni 
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Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2022 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Natężenie bezrobocia nie jest jednakowe w całym województwie; największe utrzymuje się 
w jego wschodniej i północnej części. Najwyższą stopę bezrobocia ponownie odnotowano 
w powiatach: konińskim (9,4%), słupeckim (7,3%) i chodzieskim (7,0%), a najniższą w Poznaniu 
i poznańskim (po 1,0%) oraz kępińskim i wolsztyńskim (po 1,8%). W ciągu roku natężenie bez-
robocia zmniejszyło się w 18 powiatach (najbardziej w międzychodzkim – o 0,9 p.proc.), 
a wzrosło w 13 (najbardziej w czarnkowsko-trzcianeckim – o 0,8 p.proc.). W 4 powiatach (gro-
dziskim, kościańskim, wrzesińskim i złotowskim) stopa bezrobocia utrzymała się na niezmie-
nionym poziomie. 

Struktura bezrobotnych 

Poziom bezrobocia jest zróżnicowany nie tylko terytorialnie, ale także ze względu na cechy 
demograficzne i społeczne bezrobotnych, takie jak płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy czy 
okres pozostawania bez pracy.  

Największe bezrobocie utrzy-
muje się we wschodniej i pół-
nocno-wschodniej części woje-
wództwa wielkopolskiego 
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Bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. 
W końcu grudnia 2022 r. zarejestrowani bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat stanowili 15,1% 
wobec 12,5% przed rokiem, a odsetek osób w wieku 25–34 lata wyniósł 24,4% wobec 26,5% 
(w przypadku kobiet udział był większy i wyniósł 29,5%; przed rokiem 32,2%). Udział osób 
w wieku 35–44 lata kształtował się na poziomie 24,7% (w 2021 r. 25,5%), bezrobotni z grupy 
45–54 lata stanowili 19,4% (19,0% przed rokiem), a w wieku 55 lat i więcej – 16,4% (przed ro-
kiem 16,5%). W porównaniu z 2021 r. liczebność bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich 
grupach wiekowych, z wyjątkiem najmłodszej; w grupie 18–24 lata odnotowano wzrost 
o 12,3%. Największy spadek liczebności obserwowano w grupie 25–34 lata – o 14,5%. Najtrud-
niejszą sytuację na rynku pracy mieli młodzi ludzie z powiatów: rawickiego, wolsztyńskiego 
i konińskiego, gdzie osoby poniżej 35 roku życia stanowiły blisko połowę ogółu zarejestrowa-
nych bezrobotnych (odpowiednio: 48,1%, 48,0% i 47,1%). 

Wykres 2. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wieku w 2022 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Ze względu na wykształcenie, największe zagrożenie bezrobociem obserwuje się wśród osób 
legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym bądź branżowym (29,4%; w przy-
padku mężczyzn 35,3%) oraz gimnazjalnym i niższym (24,2%; w przypadku mężczyzn 29,0%). 
Największy odsetek bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym odnotowano 
w powiatach grodziskim (42,8% ogółu zarejestrowanych) i pleszewskim (38,4%), a z gimnazjal-
nym i niższym – w międzychodzkim (33,9%) i czarnkowsko-trzcianeckim (31,0%).  

Wykres 3. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wykształcenia w 2022 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Najczęściej bezrobocie dotyka 
osób o niskim poziomie wy-
kształcenia 

Ze względu na wiek najliczniej-
szą grupę bezrobotnych tworzą 
osoby poniżej 35 roku życia 
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Najmniej liczną zbiorowość bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólno-
kształcącym (10,9%) oraz wyższym (13,6%). Najwięcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem 
było w Poznaniu i powiecie poznańskim, gdzie stanowili oni odpowiednio 31,0% oraz 25,6% 
wszystkich bezrobotnych. 

Wciąż duży problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia. W końcu grudnia 2022 r. 
najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych tworzyły osoby niepracujące 
przez ponad 1 rok – 29,4% (w 2021 r. 38,2%), w tym 17,8% stanowili pozostający bez pracy dłu-
żej niż 24 miesiące (przed rokiem 19,7%). Odsetek kobiet niepracujących ponad 2 lata wyniósł 
19,5%, podczas gdy wśród bezrobotnych mężczyzn – 15,3% (przed rokiem wielkości te były 
większe i kształtowały się na poziomie odpowiednio 21,8% i 16,7%). W 2022 r. najmniej liczna 
była grupa bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok, ale nie dłużej niż 2 lata (od 12 
do 24 miesięcy) – 11,6% (wobec 18,5% przed rokiem) oraz krótko, tj. do 1 miesiąca – 13,1% 
(przed rokiem 10,9%). Problem długotrwałego bezrobocia najmocniej dotykał mieszkańców 
powiatów: słupeckiego, gdzie bezrobotni pozostający bez pracy ponad 2 lata stanowili 28,2%, 
a także gostyńskiego (26,5%), Konina (26,2%) oraz konińskiego (25,5%). 

Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok  
 w % bezrobotnych ogółem według powiatów w 2022 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby 
o krótkim stażu pracy lub bez niego. W 2022 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych osoby 
bez stażu pracy oraz ze stażem do 1 roku stanowiły 26,7% (podobnie jak przed rokiem), a od 
1 roku do 5 lat – 27,1% (o 1,1 p.proc. mniej). Największe zagrożenie w tej kategorii bezrobot-
nych obserwowano w powiecie obornickim, gdzie osoby z najmniejszym doświadczeniem za-
wodowym lub nieposiadające go w ogóle stanowiły 32,7% ogółu zarejestrowanych tam bezro-
botnych, ponadto w słupeckim (32,3%) i kaliskim (32,0%). Natomiast dla osób o stażu od 1 do 
5 lat najtrudniejszą sytuację obserwowano w powiatach: pleszewskim (31,4%), gostyńskim 
(31,3%), konińskim (31,0%) i słupeckim (30,8%). Stosunkowo najrzadziej bezrobocie dotyka 
osoby legitymujące się długim stażem pracy. Średnio w województwie bezrobotni z ponad 
20-letnim stażem stanowili 13,3% ogółu zarejestrowanych, tj. o 0,2 p.proc. mniej niż w 2021 r. 
(w tym ze stażem 30 lat i więcej – 4,2%). Udział tej grupy w strukturze bezrobotnych wahał się 
od 7,1% w powiatach konińskim i słupeckim do 19,8% w śremskim. 

  

Blisko 30% zarejestrowanych 
bezrobotnych pozostawało bez 
pracy dłużej niż rok, w tym pra-
wie 18% – ponad dwa lata 

Najmniej zagrożone bezrobo-
ciem są osoby o długim stażu 
pracy 
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Wykres 5. Bezrobotni zarejestrowani o stażu pracy do 1 roku lub bez stażu w % bezrobotnych  
 ogółem według powiatów w 2022 r. 
 Stan w dniu 31 grudnia 

Oferty pracy 

W całym roku 2022 powiatowe urzędy pracy w województwie przedstawiły łącznie 80,9 tys. 
ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 11,0 tys. zgłoszonych przez 
jednostki sektora publicznego. W skali kraju propozycje zatrudnienia z wielkopolskiego sta-
nowiły 6,7%. W porównaniu z poprzednim rokiem ich liczba spadła o 24,3%, a udział w krajo-
wej puli ofert zmniejszył się o 1,1 p.proc.  

Najwięcej propozycji zgłoszono w lutym (9,2 tys.) i marcu (9,0 tys.), natomiast najmniej ofert 
(4,0 tys.) pojawiło się w grudniu. Spośród wszystkich ofert 9,2% dotyczyło staży, 2,6% – osób 
niepełnosprawnych, 0,7% – prac społecznie użytecznych, a 0,2% – osób, które w okresie 
ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę. W końcu grudnia 2022 r. powiatowe urzędy pracy dys-
ponowały ofertą 2,9 tys. wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej, w tym 
1,0 tys. miejsc pozostawało niewykorzystanych przez okres dłuższy niż miesiąc. Na 1 ofertę 
przypadało średnio 16 osób, tj. o 6 więcej niż przed rokiem, ale o 2 mniej niż przeciętnie 
w kraju. Najkorzystniej sytuacja kształtowała się w Poznaniu, gdzie na 1 ofertę przypadało 
średnio 5 bezrobotnych, w powiatach poznańskim i wolsztyńskim – po 6, śremskim – 7, sza-
motulskim i krotoszyńskim – po 8, ostrzeszowskim – 9 oraz ostrowskim – 10. Podobnie jak 
w poprzednim roku, najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie konińskim, gdzie na 1 ofertę 
pracy przypadało 297 bezrobotnych. 

  

Wolne miejsca pracy i miejsca 
aktywizacji zawodowej zgło-
szone w województwie wielko-
polskim stanowiły 6,7% krajowej 
puli ofert pracy 
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Tablica 3. Oferty pracy zgłoszone według miesięcy w 2022 r.  
 W miesiącu sprawozdawczym 

Miesiące Ogółem 

Z liczby ogółem 

staże 

przygoto-
wanie  

zawodowe  
dorosłych 

prace  
społecznie  
użyteczne 

dla nie-
pełno- 

sprawnych 

dla osób  
w okresie 

do  
12 mie-
sięcy 

od dnia  
ukończe-

nia  
nauki 

Styczeń 8818 453 – 43 219 21 

Luty 9229 1019 1 205 228 1 

Marzec 9023 1115 – 185 189 14 

Kwiecień 7179 934 1 25 171 10 

Maj 6962 893 1 35 184 4 

Czerwiec 7022 827 1 18 169 17 

Lipiec 6152 491 – 17 152 19 

Sierpień 6949 588 – 22 204 15 

Wrzesień 5831 765 – 12 134 11 

Październik 5452 200 – 6 152 55 

Listopad 4308 108 – 1 208 20 

Grudzień 3986 53 – – 85 6 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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