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INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM 
W GRUDNIU 2015 ROKU. 

 

 

1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu 2015 r. 

W grudniu 2015 r. odnotowano w województwie dolnośląskim wzrost liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. Liczba 

bezrobotnych wynosiła na koniec grudnia 99952 osoby i zwiększyła się w omawianym 

okresie o 2187 osób tj. o 2,2%. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych w okresie styczeń – grudzień w latach 2014 i 2015 przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Lata 
Wzrost, spadek [-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

Razem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2014 7687 -735 -5173 -7705 -7226 -5896 -3103 -2436 -3250 -4112 231 -278 

-
31996 

2015 6512 122 -3454 -5824 -5578 -6510 -3309 -1940 -2763 -1376 323 2187 

-
21610 

 

 

W przedziale lat 1999 – 2015, procentowy spadek zarejestrowanych bezrobotnych 

w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego odnotowano w grudniu w latach 2004 do 

2007oraz 2013 - 2014. Sytuację na dolnośląskim rynku pracy w grudniu dla lat 1999 – 2015 

ilustruje poniższe zestawienie:  

 

Okres 
sprawozdawczy 

Wzrost, spadek [ - ] 
bezrobocia w 

liczbach 
bezwzględnych 

Wzrost, 
spadek [-] w 

% 

grudzień  1999 r. 7982 4,1 

grudzień  2000 r. 7482 3,3 

grudzień  2001 r. 8696 3,4 

grudzień 2002 r. 6261 2,3 

grudzień  2003 r. 6315 2,3 

grudzień  2004 r. 4578 1,8 

grudzień  2005 r. 4694 2,1 

grudzień  2006 r. 353 0,2 

grudzień  2007 r. 2095 1,7 

grudzień  2008 r. 6915 6,5 

grudzień  2009 r. 5896 4,2 

grudzień  2010 r. 6018 4,2 

grudzień 2011 r. 4128 3,0 

grudzień 2012 r. 6098 4,0 

grudzień  2013 r. 2672 1,8 

grudzień  2014 r. -278 -0,2 

grudzień 2015 r. 2187 2,2 
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W końcu grudnia 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 

99952 bezrobotnych, tj. o 21610 osób mniej niż w końcu grudnia 2014 roku. Kobiety (51579 

osób) stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych. Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych 

w województwie dolnośląskim, w tym bezrobotnych kobiet, na koniec grudnia w latach 1999 

– 2015 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

W grudniu 2015 roku zanotowano na rynku pracy województwa dolnośląskiego 

następujące tendencje w porównaniu z miesiącem poprzednim:  

 zwiększył się w porównaniu do miesiąca poprzedniego napływ bezrobotnych; 

powiatowe urzędy pracy zarejestrowały w grudniu 17909 osób, tj. o 3762 osoby 

więcej niż w listopadzie, jednocześnie o 2877 osób więcej spośród bezrobotnych 

poprzednio pracujących, 

 zwiększył się o 439 osób napływ bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwenci),  

 odpływ bezrobotnych był większy o 1898 osób w porównaniu do miesiąca 

poprzedniego, odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy zwiększył się 

o 2140 osób (wyłączono z ewidencji urzędów pracy 15722 osoby, w tym 9451 

osób z powodu podjęcia pracy),  

 odpływ z powodu podjęcia pracy subsydiowanej zwiększył się o 753 osoby (pracę 

subsydiowaną podjęły 1804 osoby), a o 1387 osób zwiększył się w porównaniu do 
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listopada odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy niesubsydiowanej (pracę 

niesubsydiowana podjęło 7647 osób), 

 zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba zgłoszonych 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej; w grudniu zgłoszono 7906 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej tj. o 524 mniej niż w listopadzie,  

 wystąpił wzrost liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku 

pracy; w grudniu aktywizacją zawodową objęto 2206 osób, tj. o 239 bezrobotnych 

więcej niż w listopadzie.  

 

Skalę porównawczą wzrostu, spadku [-] bezrobocia rejestrowanego w województwie 

dolnośląskim w okresie grudzień 2014 – grudzień 2015 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

Spośród osób pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy na koniec 

grudnia 2015 r. największa liczba bezrobotnych reprezentowała zawody z wielkiej grupy 

zawodowej „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (25213 osób, tj. 25,2%). Duża liczba 

bezrobotnych reprezentowała grupę „pracownicy usług i sprzedawcy” (18820 osób, tj. 

18,8%), natomiast trzecią co do wielkości grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby bez 

zawodu (11428 osób, tj. 11,4%). Najmniej licznie reprezentowane były „siły zbrojne” (69 

osób, tj. 0,1%) oraz „przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy” (735 osób, tj. 

0,7%). Strukturę zarejestrowanych na koniec grudnia 2015 r. bezrobotnych wg wielkich grup 

zawodowych przedstawia poniższy wykres: 
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Analiza struktury zarejestrowanych bezrobotnych wg sekcji PKD wykazała, że 

najliczniejsza grupa bezrobotnych pracowała poprzednio w zakładach pracy z sekcji 

C „przetwórstwo przemysłowe” (15232 osoby, tj. 15,2%), sekcji G „handel hurtowy 

i detaliczny” (13291 osób, tj. 13,3%) oraz sekcji F „budownictwo” (8167 osób, tj. 8,2%). 

Najmniej osób (poniżej 0,1%) pochodziło z sekcji U „organizacje i zespoły eksterytorialne” 

(2 osoby) oraz sekcji T „gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby” (28 osób). Dla 16450 

osób pozostających w ewidencji PUP (tj. 16,5%) nie zidentyfikowano sekcji PKD ostatniego 

miejsca zatrudnienia. Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych wg sekcji PKD przedstawia 

poniższy wykres: 
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 Porównanie liczby zarejestrowanych bezrobotnych w podziale na sekcje PKD wg. 

stanu na koniec grudnia 2014 i 2015 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Sekcje PKD Zarejestrowani bezrobotni 

Nazwa Symbol 
stan na 

31.XII.2014 
stan na 

31.XII.2015 
0 1 2 3 

Organizacje i zespoły eksterytorialne U 2 2 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

T 29 28 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę  
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 348 275 

Górnictwo i wydobywanie B 579 471 
Informacja i komunikacja J 735 640 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 
 i rekreacją 

R 946 858 
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Dostawa wody, gospodarowanie ściekami 
 i odpadami oraz działalność związana  
z rekultywacją 

E 1364 1104 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

L 1390 1143 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 1497 1291 
Edukacja P 2249 1946 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 2729 2320 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 2883 2345 
Transport i gospodarka magazynowa H 2645 2430 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3132 2692 
Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

I 3552 3016 

Pozostała działalność usługowa S 4135 3388 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

O 5513 4519 
Działalność w zakresie usług administrowania 
 i działalność wspierająca 

N 8165 7506 

Budownictwo F 10102 8167 
Handel hurtowy I detaliczny, naprawy pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

G 16153 13291 

Przetwórstwo przemysłowe C 18935 15232 
Działalność niezidentyfikowana   19920 16450 
Razem (w. Od 01 do 18)   107003 89114 
Dotychczas niepracujący   14559 10838 
Ogółem (w. 19 + 20)   121562 99952 

 

 

2. Struktura bezrobocia wg wieku, czasu pozostawania bez pracy, 
wykształcenia oraz stażu pracy na koniec IV kwartału 2015 r. 

 

 Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy. 

Najliczniejszą grupą bezrobotnych na koniec IV kwartału 2015 r. stanowiły osoby 

pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych to 

21,2% (22,3% na koniec III kwartału 2015 r.). Bezrobotni pozostający bez pracy przez okres 

od 1 do 3 miesięcy stanowili 20,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (15,7% na 

koniec III kwartału 2015 r.), a osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy stanowiły 

16,0% całkowitej populacji bezrobotnych (18,3% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej 

liczną grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca. Ich udział w ogólnej 

liczbie bezrobotnych to 11,7% (14,2%, na koniec III kwartału 2015 r.). Strukturę 

bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia poniższy wykres: 
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Porównując strukturę populacji bezrobotnych na koniec IV kwartału w latach 2014 

i 2015 wg czasu pozostawania bez pracy należy stwierdzić, że zwiększył się udział 

bezrobotnych pozostających bez pracy do 6 miesięcy, natomiast zmniejszył się udział osób 

pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Obrazuje to poniższy wykres: 
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Wśród osób bezrobotnych pozostających bez pracy do 3 miesięcy przeważali 

mężczyźni, kobiety natomiast stanowiły większość wśród osób pozostających bez pracy 

powyżej tego okresu. 

 

 

Zagrożenie pozostawaniem bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy rośnie 

wraz z wiekiem bezrobotnych, ponad połowa osób w wieku powyżej 60 lat pozostawała bez 

pracy powyżej 12 miesięcy (53,5% wszystkich bezrobotnych w wieku powyżej 60 lat). 

Z analizy korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia, a okresem pozostawania bez pracy 

wynika, że powyżej 60,0% bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz 

zasadniczym zawodowym pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy. Najwięcej 

bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy legitymowało się stażem pracy 

od 1 roku do 5 lat (20,6%). Udział procentowy osób pozostających bez pracy powyżej 

12 miesięcy w poszczególnych podgrupach bezrobotnych w podziale na wiek, wykształcenie 

i czas pozostawania bez pracy wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. obrazuje poniższa 

tabela: 

Kategoria Razem 

Okres pozostawania bez pracy w miesiącach Struktura grupy 
osób 

pozostających 
bez pracy 

powyżej 12 
mies. 

do 1 1-3 3-6 6-12 
powyżej 
12 mies. 

udział 
% osób 
powyżej 

12 
mies. 

w
g
 w

ie
k
u

 

 18-24 11798 2256 3676 2482 1406 1978 16,8 5,5 

 25-34 24944 3367 5531 4360 4140 7546 30,3 21,0 

 35-44 21630 2462 4263 3431 3605 7869 36,4 21,9 

 45-54 18872 1907 3550 2581 3187 7647 40,5 21,2 
 55-59 14583 1181 2369 1980 2445 6608 45,3 18,4 
60 lat i więcej 8125 480 1166 880 1256 4343 53,5 12,1 

w
g
 w

y
k
s
z
ta

łc
e
n
ia

 

wyższe 11560 1594 2626 2167 1956 3217 27,8 8,9 
policealne i średnie 
zawodowe 

20684 2486 4168 3461 3379 7190 34,8 20,0 

średnie ogólnokształcące 9303 1327 2123 1621 1412 2820 30,3 7,8 

zasadnicze zawodowe 27930 3038 5535 4181 4542 10634 38,1 29,5 

gimnazjalne i poniżej 30475 3208 6103 4284 4750 12130 39,8 33,7 
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w
g
 s

ta
ż
u
 p

ra
c
y
 

 do 1 roku 16097 2412 3741 2568 2306 5070 31,5 14,1 

  1-5 22310 2799 4834 3749 3505 7423 33,3 20,6 

  5-10 15585 1771 3213 2438 2597 5566 35,7 15,5 

 10-20 17313 1782 3223 2459 2923 6926 40,0 19,2 

 20-30 12594 1173 2183 1699 2208 5331 42,3 14,8 

 30 lat i więcej 5215 505 1068 998 1115 1529 29,3 4,2 

 bez stażu 10838 1211 2293 1803 1385 4146 38,3 11,5 

 

 

 Struktura bezrobotnych wg wieku. 

Strukturę bezrobotnych na koniec IV kwartału 2015 r. w podziale na grupy wiekowe 

przedstawia poniższy wykres: 

 

 

W IV kwartale 2015 r. struktura bezrobotnych w podziale na grupy wiekowe nie 

zmieniła się w sposób znaczący w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału 2015 r. 

Najliczniejszą grupę, tj. 25,0% ogółu bezrobotnych stanowili bezrobotni w wieku 25 – 34 lata 

(25,1% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniej liczna była grupa 18-24 lata – 11,8% (12,0% 

na koniec III kwartału 2015 r.). Porównanie struktury bezrobotnych wg wieku w latach 2014 i 

2015 (stan na koniec IV kwartału) przedstawia poniższy wykres: 
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W porównaniu do stanu na koniec IV kwartału poprzedniego roku odnotowano 

spadek udziału bezrobotnych w grupach wiekowych 18 – 24 lata, 25 – 34 lata oraz 45 – 54 

lata. Wzrost odnotowano w podgrupach wiekowych 35 - 44 lata oraz w grupach powyżej 55 

lat.  

Wśród bezrobotnych w niższych przedziałach wiekowych (do 45 lat) więcej było 

zarejestrowanych kobiet niż mężczyzn, relacja ta ulega odwróceniu dla grup wiekowych 

powyżej 45 lat. Jak wynika z danych GUS aktywność ekonomiczna ludności w tych starszych 

grupach wiekowych jest niższa wśród kobiet niż mężczyzn, podobnie wskaźnik zatrudnienia 

jest niższy dla kobiet niż mężczyzn. W 2014 roku średnioroczny współczynnik aktywności 

zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym na Dolnym Śląsku kształtował się na poziomie 

70,4%, natomiast mężczyzn na poziomie 77,6%. Wskaźnik zatrudnienia dla osób 

z przedziału wiekowego 40 – 49 lat wynosił dla kobiet 75,3%, natomiast dla mężczyzn 

84,0%, a w grupie osób powyżej 50 lat dla kobiet 23,1%, natomiast dla mężczyzn 39,0% (na 

podstawie danych statystycznych GUS z Banku Danych Lokalnych za 2014 r.). Porównanie 

struktury wiekowej bezrobotnych w podziale na płeć przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia. 

Strukturę bezrobotnych na koniec IV kwartału 2015 r. wg poziomu wykształcenia 

przedstawia poniższy wykres: 
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Struktura bezrobotnych wg wykształcenia również nie uległa większym zmianom 

w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2015 r. Najniższy odsetek bezrobotnych 

stanowiły osoby z wykształceniem ogólnokształcącym (9,3% na koniec IV kwartału 2015 r., 

9,4% na koniec III kwartału 2015 r.), co wiąże się z kontynuacją kształcenia po ukończeniu 

liceum ogólnokształcącego przez większość absolwentów tych szkół.  Niski był także udział 

osób z wykształceniem wyższym (11,6% na koniec grudnia 2015 r., 11,7% na koniec III 

kwartału 2015 r.). Najwyższy odsetek bezrobotnych, tj. 30,5% ogółu bezrobotnych stanowiły 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (na koniec III kwartału 2015 r. – 30,0%) 

oraz zasadniczym zawodowym – 27,9% (27,7% na koniec III kwartału 2015 r.).  

Porównanie struktury bezrobotnych na koniec IV kwartału wg poziomu wykształcenia 

w latach 2014 i 2015 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

Różnice w udziale bezrobotnych reprezentujących poszczególne grupy wykształcenia 

są niewielkie, poniżej jednego punktu procentowego. Największy wzrost (o 0,5 punktu 

procentowego odnotowano w grupie bezrobotnych z wykształceniem wyższym, natomiast 
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największy spadek (o 0,4 punktu procentowego) w grupie bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. 

Bezrobotne kobiety są znacznie lepiej wykształcone niż mężczyźni. Na koniec 

IV kwartału 2015 r. podobnie jak we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, stanowiły 

one większość wśród grup bezrobotnych z wykształceniem od średniego ogólnokształcącego 

do wyższego. Natomiast wśród grup osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 

gimnazjalnym i poniżej wystąpiła znaczna przewaga mężczyzn. Obrazuje to poniższy 

wykres: 

 

 

 

 

 Struktura bezrobotnych wg stażu pracy. 

Strukturę bezrobotnych wg stażu pracy w latach przedstawia poniższy wykres: 
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Z analizy struktury bezrobotnych wg stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby legitymujące się stażem pracy od roku do 5 lat. Odsetek tej grupy osób na 

koniec IV kwartału 2015 r. wynosił 22,3% (22,2% na koniec III kwartału 2015 r.). Najmniejszy 

odsetek, tj. 5,2% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby o stażu pracy powyżej 30 lat (5,5% na 

koniec III kwartału 2015 r.). Znaczący był udział bezrobotnych bez stażu wynoszący 10,8% 

(11,3% na koniec III kwartału 2015 r.).  

Porównanie struktury bezrobotnych na koniec IV kwartału wg wieku w latach 2014 

i 2015 przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

Zmiany rok do roku w strukturze bezrobotnych wg stażu pracy są niewielkie. 

Najistotniejsze z nich to spadek o 1,2 punktu procentowego udziału osób bez stażu pracy 

w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2014 roku, oraz wzrost o 0,9 punktu 

procentowego udziału osób legitymujących się stażem pracy do 1 roku w analogicznym 

okresie. 

Wśród osób legitymujących się stażem pracy do 10 lat lub brakiem stażu pracy 

wystąpiła przewaga kobiet. Jest to związane między innymi z niechęcią pracodawców do 

zatrudniania kobiet wychowujących małe dzieci lub potencjalnie mogących zostać matkami 

w najbliższej przyszłości. Utrudnione jest także wejście na rynek pracy lub powrotu do 

aktywności zawodowej po przerwie związanej z macierzyństwem. W grupach o stażu 

powyżej 10 lat przeważali mężczyźni. Może się to wiązać z większą determinacją kobiet 

w utrzymaniu zatrudnienia, ale także rezygnacją części z nich z aktywności zawodowej 

i poświęceniu się obowiązkom rodzinnym. Strukturę bezrobotnych wg poziomu 

wykształcenia w podziale na płeć przedstawia poniższy wykres: 
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3. Napływ i odpływ bezrobotnych.  

W grudniu 2015 roku powiatowe urzędy pracy odnotowały napływ 17909 

bezrobotnych, tj. o 3762 osoby większy niż w listopadzie, jednocześnie o 1206 osób 

większy niż w grudniu 2014 roku. Napływ absolwentów zwiększył się w porównaniu do 

listopada 2015 r. o 439 osób, natomiast w porównaniu do grudnia 2014 r. był większy o 340 

osób. Do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu subsydiowanych programów rynku pracy 

powróciły 6333 osoby, o 4144 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu, jednocześnie 

o 2532 osoby więcej niż w grudniu 2014 r. Napływ bezrobotnych w województwie 

dolnośląskim w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres: 
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Porównanie struktury napływu bezrobotnych w grudniu 2014 oraz 

listopadzie i grudniu 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie: 

Wyszczególnienie 
grudzień 
2014 r. 

listopad 
2015 r. 

grudzień 
2015 r. 

wzrost, 
spadek  [ - ] 

w 
porównaniu 
do grudnia 

2014 r. 

wzrost, 
spadek  [ - 

]  
w 

porównaniu 
do 

listopada 
2015 r. 

Struktura % napływu  

grudzień 
2014 r. 

listopad 
2015 r. 

grudzień 
2015 r. 

Napływ bezrobotnych - ogółem 16703 14147 17909 1206 3762 100,0 100,0 100,0 

z
 t

e
g

o
 

kobiety 7615 6452 9081 1466 2629 45,6 45,6 50,7 

z prawem do zasiłku 3317 2771 3173 -144 402 19,9 19,6 17,7 

zarejestrowani po raz pierwszy 1761 2054 1667 -94 -387 10,5 14,5 9,3 

zarejestrowani po raz kolejny 14942 12093 16242 1300 4149 89,5 85,5 90,7 

poprzednio pracujący 14349 12535 15412 1063 2877 85,9 88,6 86,1 

w tym zwolnieni z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy 

586 570 686 100 116 3,5 4,0 3,8 

dotychczas niepracujący 2354 1612 2497 143 885 14,1 11,4 13,9 

zamieszkali na wsi 6160 5037 6691 531 1654 36,9 35,6 37,4 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

1085 986 1425 340 439 6,5 7,0 8,0 

Cudzoziemcy  30 32 55 25 23 0,2 0,2 0,3 

Bez kwalifikacji zawodowych 5236 4236 5460 224 1224 31,3 29,9 30,5 

Bez doświadczenia zawodowego 3693 2732 4168 475 1436 22,1 19,3 23,3 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  
po urodzeniu dziecka  

1010 872 1244 234 372 6,0 6,2 6,9 

do 30 roku życia 0 5312 7414 7414 2102 0,0 37,5 41,4 

w tym do 25 roku życia  3894 3004 4261 367 1257 23,3 21,2 23,8 

długotrwale bezrobotne  6248 4802 5951 -297 1149 37,4 33,9 33,2 

powyżej 50 roku życia  3908 3335 3857 -51 522 23,4 23,6 21,5 

korzystające ze świadczeń z pomocy 
społecznej 

0 557 618 618 61 0,0 3,9 3,5 

posiadające co najmniej jedno dziecko 
do 6 roku życia 

0 1810 2266 2266 456 0,0 12,8 12,7 

posiadające co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

0 22 33 33 11 0,0 0,2 0,2 

niepełnosprawni  1269 991 1182 -87 191 7,6 7,0 6,6 

Po aktywnych formach ogółem 3801 2189 6333 2532 4144 22,8 15,5 35,4 

 w
 t
y
m

 

po pracach interwencyjnych 47 12 14 -33 2 0,3 0,1 0,1 

po robotach publicznych 197 219 82 -115 -137 1,2 1,5 0,5 

po stażu 2401 1044 5030 2629 3986 14,4 7,4 28,1 

po odbyciu przygotowania 
zawodowego dorosłych 

0 4 1 1 -3 0,0 0,0 0,0 

po szkoleniu 182 496 478 296 -18 1,1 3,5 2,7 

po pracach społecznie 
użytecznych 870 414 728 

-142 314 5,2 2,9 4,1 
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W omawianym miesiącu sprawozdawczym z rejestru bezrobotnych wyłączono 

15722 bezrobotnych, tj. o 1898 osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Był to jednak 

odpływ bezrobotnych o 1259 osób mniejszy niż w grudniu 2014 roku. Osoby wyłączone 

z ewidencji powiatowych urzędów pracy stanowiły 16,1% stanu bezrobotnych z końca 

listopada 2015 r. (w grudniu 2014 r. 13,9% stanu z końca listopada 2014 r.). Zwiększył się 

w porównaniu z miesiącem poprzednim odpływ bezrobotnych z powodu podjęcia pracy. 

W grudniu wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy 9451 bezrobotnych, tj. o 2140 

osób więcej niż w listopadzie, jednocześnie o 882 osoby więcej niż w grudniu 2014 r. Pracę 

subsydiowaną podjęło 1804 bezrobotnych, tj. o 753 osoby więcej niż w listopadzie 2015 r. 

W grudniu 2014 r. pracę subsydiowaną podjęło 1501 osób. Odpływ bezrobotnych 

w województwie dolnośląskim, w tym z tytułu podjęcia pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy 

przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

W grudniu 2015 r. skreślono z ewidencji bezrobotnych z powodu nie potwierdzania 

gotowości do podjęcia pracy 3350 osób, o 464 osoby więcej niż w listopadzie 2015 r., (5229 

osób w grudniu 2014 r.). Z powodu dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 

wyłączono 723 osoby (dla porównania 820 osób w listopadzie 2015 r. oraz 803 osoby 

w grudniu 2014 r.), a w wyniku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy wyłączono z ewidencji bezrobotnych 426 osób, 

o 41 osób więcej niż w listopadzie 2015 r. (390 osób w grudniu 2014 r.). Porównanie 

struktury odpływu z ewidencji bezrobotnych w grudniu 2014 i 2015 roku ilustruje poniższe 

zestawienie: 
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Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji 

grudzień 2014 r. grudzień 2015 r 

w liczbach w % w liczbach w % 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych  
w miesiącu sprawozdawczym 

16 981  100,0 15 722  100,0 

w
  

ty
m

 z
 p

o
w

o
d
u
  

podjęcia pracy - ogółem   8 569  50,5 9 451  60,1 

w
 t

y
m

 

podjęcia pracy niesubsydiowanej 7 068  41,6 7 647  48,6 

w
 

ty
m

 

podjęcie działalności gospodarczej 0    130  0,8 

 pracy sezonowej 835  4,9 802  5,1 

podjęcia pracy subsydiowanej 1 501  8,8 1 804  11,5 

w
 t

y
m

 

podjęcia prac interwencyjnych 77  0,5 126  0,8 

podjęcia robót publicznych 20  0,1 15  0,1 

podjęcia działalności gospodarczej 689  4,1 779  5,0 

w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0    1  0,0 

podjęcia pracy w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego   

637  3,8 781  5,0 

podjęcia pracy poza miejscem 
zamieszkania w ramach bonu na 
zasiedlenie 

0    65  0,4 

podjęcia pracy w ramach bonu 
zatrudnieniowego 

0    14  0,1 

podjęcia pracy w ramach świadczenia 
aktywizacyjnego  

0    0  0,0 

podjęcia pracy w ramach grantu na 
telepracę 

0    0  0,0 

podjęcia pracy w ramach refundacji 
składek 
na ubezpieczenia społeczne 

0    0  0,0 

podjęcia pracy w ramach 
dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego powyżej 
50 roku życia 

0    15  0,1 

innych 78  0,5 9  0,1 

rozpoczęcia szkolenia 93  0,5 92  0,6 

w tym w ramach bonu szkoleniowego 0    7  0,0 

rozpoczęcia stażu  261  1,5 244  1,6 

w tym w ramach bonu stażowego  0    16  0,1 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego 
dorosłych 

1  0,0 0  0,0 

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 39  0,2 45  0,3 

w tym w ramach PAI 0    2  0,0 

skierowania do agencji zatrudnienia w ramach 
zlecania działań aktywizacyjnych 

0    21  0,1 

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 
pomocy, w tym w ramach PAI 

390  2,3 426  2,7 

odmowy ustalenia profilu pomocy 0    2  0,0 

niepotwierdzenia  gotowości do pracy 5 229  30,8 3 350  21,3 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 803  4,7 723  4,6 

podjęcia nauki 6  0,0 2  0,0 

osiągnięcia wieku emerytalnego 192  1,1 176  1,1 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych  100  0,6 112  0,7 

nabycia praw do świadczeń przedemerytalnych 327  1,9 260  1,7 

innych 967  5,7 818  5,2 

 

 

4. Wzrost, spadek [-] bezrobocia według powiatów i podregionów. 

W grudniu 2015 roku w 23 powiatach województwa dolnośląskiego odnotowano 

wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. 

W pozostałych siedmiu powiatach odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Największy 
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wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z liczbą zarejestrowanych 

w listopadzie 2015 r. (o co najmniej 100 osób) wystąpił w powiatach: 

 

Lp. Nazwa powiatu 
Wzrost liczby 

bezrobotnych w grudniu 
2015 r. 

Wzrost, spadek (-) 
w analogicznym okresie 

2014 r. 

1 świdnicki 508 86 

2 ząbkowicki 227 210 

3 górowski 187 79 

4 jaworski 160 108 

5 trzebnicki 143 115 

6 złotoryjski 139 87 

7 kłodzki 134 63 

8 oławski 122 40 

9 wałbrzyski grodzki 121 71 

10 wołowski 107 108 

11 wrocławski grodzki 104 -849 

12 lubiński 100 -86 

 

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w następujących powiatach: 

 

Lp. Nazwa powiatu 
Spadek liczby 

bezrobotnych w grudniu 
2015 r. 

Wzrost, spadek (-) 
w analogicznym okresie 

2014 r. 

1 legnicki grodzki -133 -257 

2 głogowski -57 -121 

3 oleśnicki -43 39 

4 
jeleniogórski 
grodzki 

-42 54 

5 
jeleniogórski 
ziemski  

-29 -131 

6 zgorzelecki -26 -78 

7 średzki -12 52 

 

Największą koncentrację wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano 

w podregionie wałbrzyskim – o 1064 osoby. Zmianę liczby bezrobotnych w podregionach 

województwa dolnośląskiego w grudniu w porównaniu do miesiąca poprzedniego w latach 

2014 - 2015 przedstawia poniższa tabela:  

 

Podregiony 

Wzrost, spadek [ - ] liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych 
w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca 

grudzień 2015 r.  grudzień 2014 r. 

Województwo - ogółem 2187 -278 

Podregion jeleniogórski 310 136 

Podregion legnicko-
głogowski 

229 -217 

Podregion wałbrzyski 1064 263 

Podregion wrocławski 480 389 

Podregion m. Wrocław 104 -849 
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W grudniu 2015 roku wystąpiły na dolnośląskim rynku pracy następujące 

zmiany w przekroju grup bezrobotnych w porównaniu z poprzednim miesiącem 

sprawozdawczym: 

 Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 887 osób, tj. o 1,7%, liczba 

bezrobotnych mężczyzn zwiększyła się o 1300 osób, tj. 2,8%. W grudniu 2015 r. 

odsetek kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się 

w porównaniu do listopada o 0,3 punktu procentowego i wynosił 51,6% (51,4% na 

koniec grudnia 2014 roku). W analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano 

spadek liczby zarejestrowanych kobiet o 862 osoby, tj. o 1,4% oraz wzrost liczby 

zarejestrowanych mężczyzn o 584 osoby, tj. o 1,0%. 

 O 2110 osób, tj. o 2,4% zwiększyła się w porównaniu do listopada 2015 r. liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących (w grudniu 2014 roku 

wystąpił wzrost o 364 osoby, tj. o 0,3%). Udział bezrobotnych poprzednio pracujących 

w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,2 punktu procentowego 

w porównaniu do listopada i wynosił 89,2% (na koniec grudnia 2014 r. wynosił 

88,0%). 

 O 40 osób, tj. o 0,8% zmniejszyła się w porównaniu do listopada liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w grudniu 

2014 roku wystąpił spadek o 155 osób, tj. o 2,8%). Odsetek bezrobotnych 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy zmniejszył się w porównaniu do listopada o 0,2 

punktu procentowego i wynosił 4,9% (na koniec grudnia 2014 r. wynosił 4,4%). 

 Populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się w porównaniu do stanu 

na koniec listopada o 1393 osoby, tj. o 3,9%, natomiast w grudniu 2014 r. roku 

odnotowano wzrost o 767 osób, tj. o 1,7% w porównaniu do miesiąca poprzedniego. 

Odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększył się w porównaniu do 

listopada 2015 r. o 0,6 punktu procentowego i wynosił 37,4% (na koniec grudnia 2014 

r. wynosił  36,8%). 

 Liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zwiększyła się 

w porównaniu do stanu na koniec listopada o 49 osób, tj. o 1,4% (w analogicznym 

okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 170 osób, tj. o 3,9%). Odsetek osób 

w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie zmienił się w porównaniu do 

stanu na koniec listopada 2015 r. i wynosił 3,5% (w grudniu 2014 r. wynosił 3,4%). 

 Populacja bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych zwiększyła się w porównaniu 

do stanu na koniec listopada o 646 osób, tj. o 2,1%, natomiast w grudniu 2014 r. roku 

odnotowano spadek o 203 osoby, tj. 0,5% w porównaniu do miesiąca poprzedniego. 
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Odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych nie zmienił się w porównaniu do 

listopada 2015 r. i wynosił 31,5% (na koniec grudnia 2014 r. wynosił 31,4%). 

 Populacja bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego zwiększyła się 

w porównaniu do stanu na koniec listopada o 322 osoby, tj. o 2,0%, 

natomiast w grudniu 2014 r. roku odnotowano spadek o 645 osób, tj. o 2,9% 

w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Odsetek bezrobotnych z tej grupy nie 

zmienił się w porównaniu do listopada 2015 r. i wynosił 16,7% (na koniec grudnia 

2014 r. wynosił  17,6%). 

 Populacja bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

zwiększyła się w porównaniu do stanu na koniec listopada 2015 r. o 161 osób, tj. 

o 1,2%, natomiast w grudniu 2014 r. roku odnotowano spadek o 2 osoby, tj. o 0,01% 

w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Odsetek bezrobotnych z tej grupy 

zmniejszył się w porównaniu do listopada 2015 r. o 0,2 punktu procentowego i 

wynosił 13,1% (na koniec grudnia 2014 r. wynosił  12,2%). 

 O 1658 osób, tj. o 2,0% zwiększyła się liczba bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek 

o 439 osób, tj. o 0,4%. W poszczególnych grupach bezrobotnych odnotowano 

następujące zmiany: 

 o 377 osób, tj. o 1,6% zwiększyła się liczba bezrobotnych w wieku do 30 roku 

życia (w 2014 r. nie badano liczebności tej grupy bezrobotnych),  

 o 187 osób, tj. o 1,6% zwiększyła się liczba bezrobotnych w wieku do 25 roku 

życia (w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 654 osoby, 

tj. o 4,1%). 

 o 917 osób, tj. o 1,8% zwiększyła się liczba długotrwale bezrobotnych 

(w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 4 osoby, tj. 

o 0,01%), 

 o 784 osoby, tj. o 2,4% zwiększyła się liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

(w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano wzrost o 365 osób, tj. 

o 1,0%),  

 o 459 osób, tj. o 10,0% zwiększyła się liczba bezrobotnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej (w 2014 r. nie badano liczebności tej grupy 

bezrobotnych), 

 o 136 osób, tj. o 0,8% zwiększyła się liczba bezrobotnych posiadających co 

najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (w 2014 r. nie badano liczebności tej 

grupy bezrobotnych),  
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 o 3 osoby, tj. o 2,1% zwiększyła się liczba bezrobotnych posiadających co 

najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (w 2014 r. nie badano 

liczebności tej grupy bezrobotnych), 

 o 153 osoby, tj. o 1,9% zwiększyła się liczba niepełnosprawnych bezrobotnych 

(w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 6 osób tj. 

o 0,1%). 

 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (85573 osoby) stanowiły na 

koniec grudnia 2015 roku 85,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 0,2 

punktu procentowego mniej niż w poprzednim miesiącu (86,4% na koniec grudnia 

2014 r.).  

 

Informacje liczbowe dotyczące sytuacji osób bezrobotnych, będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. 
Wybrane grupy bezrobotnych pozostających 

w ewidencji urzędów pracy 
Stan na  

31.XII.2014 r. 
Stan na  

30.XI.2015 r. 
Stan na  

31.XII.2015 r. 

Wzrost / 
spadek [ - ] w 
stosunku do 

stanu na 
31.X.2015 r. 

Wzrost / 
spadek [ - ] 

W stosunku do 
stanu na 

31.XII.2014 r. 

1 Ogółem 104 994 83 915 85 573 1 658 -19 421 

2 do 30 roku życia 0 23 365 23 742 377 23 742 

3 w tym do 25 roku życia 15 492 11 611 11 798 187 -3 694 

4 długotrwale bezrobotni 67 232 52 132 53 049 917 -14 183 

5 powyżej 50 roku życia 38 777 32 479 33 263 784 -5 514 

6 
korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej 

0 4 576 5 035 459 5 035 

7 
posiadający co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18 roku życia 

0 16 188 16 324 136 16 324 

8 
posiadający co najmniej jedno dziecko do 
6 roku życia 

0 140 143 3 143 

9 niepełnosprawni 9 929 8 115 8 268 153 -1 661 

 

 

 

5. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 

Pracodawcy zgłosili w grudniu 2015 r. do powiatowych urzędów pracy 7906 wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o  524 oferty pracy mniej niż w listopadzie, jednak 

o 3075 ofert pracy więcej niż w grudniu 2014 roku. Liczba ofert pracy subsydiowanej 

zgłoszonych w grudniu 2015 r. wynosiła 805 i była mniejsza o 94 oferty od liczby ofert pracy 

subsydiowanej zgłoszonych w listopadzie oraz mniejsza o 19 ofert od liczby ofert pracy 

subsydiowanej zgłoszonych w grudniu 2014 r. 
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Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 2,3 nowo 

zarejestrowanych bezrobotnych (1,7 w poprzednim miesiącu, natomiast 3,5 w grudniu 2014 

roku).  

Najwięcej wolnych miejsc pracy (powyżej 400) zgłosili pracodawcy w powiatach: 

wrocławskim grodzkim (2230), świdnickim (514), wałbrzyskim grodzkim (412) oraz 

wrocławskim ziemskim (410).  Największy wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający na 

jedno nowo zgłoszone miejsce pracy (powyżej 10,0) wystąpił w następujących powiatach: 

wałbrzyskim ziemskim (24,3), jaworskim (11,3) oraz legnickim ziemskim (10,9). Najniższy 

wskaźnik napływu bezrobotnych przypadający przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce 

pracy (poniżej 1,0) odnotowano w powiatach: wrocławskim ziemskim (0,7) oraz wrocławskim 

grodzkim (0,8). Sytuację we wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Powiat 

Liczba 
zgłoszonych 

ofert 
zatrudnienia w 
grudniu 2015 r. 

Napływ 
bezrobotnych 

w grudniu 2015 
r. 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

bezrobotnych 
przypadających na jedną 

ofertę zatrudnienia 

1 bolesławiecki 326 448 1,4 

2 dzierżoniowski 296 700 2,4 

3 głogowski 183 533 2,9 

4 górowski 152 516 3,4 

5 jaworski 47 530 11,3 

6 jeleniogórski ziemski  52 327 6,3 

7 jeleniogórski grodzki 187 311 1,7 

8 kamiennogórski 87 412 4,7 

9 kłodzki 240 1690 7,0 

10 legnicki ziemski 35 383 10,9 

11 legnicki grodzki 148 467 3,2 

12 lubański 338 387 1,1 

13 lubiński 316 536 1,7 

14 lwówecki 55 369 6,7 

15 milicki 40 308 7,7 

16 oleśnicki 339 550 1,6 

17 oławski 310 505 1,6 

18 polkowicki 250 576 2,3 

19 strzeliński 42 296 7,0 

20 średzki 84 215 2,6 

21 świdnicki 514 1500 2,9 

22 trzebnicki 110 473 4,3 

23 wałbrzyski ziemski 24 584 24,3 

24 wałbrzyski grodzki 412 839 2,0 

25 wołowski 106 451 4,3 

26 wrocławski ziemski 410 298 0,7 

27 wrocławski grodzki 2230 1852 0,8 

28 ząbkowicki 170 889 5,2 

29 zgorzelecki 295 415 1,4 

30 złotoryjski 108 549 5,1 

WOJEWÓDZTWO 7906 17909 2,3 
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Zestawienie porównawcze liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy, w tym ofert 

zatrudnienia niesubsydiowanego, w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy 

wykres: 

 

 

 

 

6. Oferty pracy zgłoszone w 2015 r. w podziale na sekcje PKD 
i wielkie grupy zawodowe 

Jak wynika z danych zawartych w załączniku 2 i załączniku 3 do sprawozdania MPiPS-

01, do powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego wpłynęło w 2015 r. 113209 

ofert pracy. Dla porównania – w 2014 r. odnotowano napływ 99053 ofert zatrudnienia. 

Należy zauważyć, że ogólna liczba ofert pracy zgłoszonych w latach 2014 i 2015 w podziale 

na sekcje PKD oraz wielkie grupy zawodowe (zał. 2 i zał. 3 do sprawozdania MPiPS-01 jest 

niższa (w 2015 r. o 1468) od sumy ofert pracy zgłaszanych w poszczególnych miesiącach 

roku (ze sprawozdania MPiPS-01) ze względu na wycofywanie pewnej liczby ofert pracy 

z ewidencji urzędów pracy przez podmioty składające zapotrzebowanie. 

Największa liczba ofert pracy pochodziła z następujących sekcji: sekcji N „działalność 

w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”, z której pochodziło 26716 ofert, 

tj. 23,6% wszystkich ofert zatrudnienia, sekcji C „przetwórstwo przemysłowe” (16992 oferty, 

tj. 15,0%), sekcji G „handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych 

wyłączając motocykle” (16416 ofert, tj.14,5%), sekcji F „budownictwo” (9539 ofert, tj. 8,4% 

wszystkich ofert) oraz sekcji O „administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
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zabezpieczenia społeczne” (7444 oferty, tj, 6,6% wszystkich ofert, w tym jednak aż 6556 

ofert pracy subsydiowanej). Z tych pięciu sekcji pochodziła ponad dwie trzecie (68,1%) 

wszystkich ofert pracy, jakie wpłynęły w 2015 r. Napływ ofert pracy wg sekcji PKD) 

przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

Porównanie liczby ofert pracy zgłoszonych w 2014 i 2015 roku w podziale na sekcje 

PKD przedstawia poniższa tabela:  

 

Sekcje PKD 
Napływ ofert 

pracy 
w 2015 r. 

w tym ofert 
pracy 

subsydiowanej 

Napływ ofert 
pracy 

w 2014 r. 

w tym ofert 
pracy 

subsydiowanej 
Nazwa Symbol 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 

A 1529 343 1200 378 

Górnictwo i wydobywanie B 401 102 306 72 

Przetwórstwo przemysłowe C 16992 2653 15400 2641 
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

D 97 19 99 29 

Dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

E 1569 859 1422 719 

Budownictwo F 9539 1509 8277 1343 
Handel hurtowy I detaliczny, naprawy 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

G 16416 4803 14080 4628 

Transport i gospodarka magazynowa H 4638 1350 3895 1321 
Działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

I 4297 536 4848 497 

Informacja i komunikacja J 2833 222 1148 232 
Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 

K 2336 458 2127 417 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

L 1298 565 1266 532 
Działalność profesjonalna, naukowa 
 i techniczna 

M 6013 1202 4115 1172 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

N 26716 609 22891 551 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

O 7444 6556 7757 7046 

Edukacja P 3266 1361 2758 1394 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 3713 2074 3530 2153 
Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

R 1103 625 1604 926 

Pozostała działalność usługowa S 2986 1000 2319 801 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

T 23 1 11 5 

Organizacje i zespoły eksterytorialne U 0 0 0 0 

Działalność niezidentyfikowana   0 0 0 0 

Razem (w. Od 01 do 18)   113209 26847 99053 26857 

Dotychczas niepracujący   0 0 0 0 

Ogółem (w. 19 + 20)   113209 26847 99053 26857 

 

 

Z analizy napływu ofert pracy w rozbiciu na wielkie grupy zawodowe wynika, że 

największa liczba ofert w 2015 r. dotyczyła pracy w grupie zawodów „pracownicy usług 

i sprzedawcy” (24279 oferty, tj. 21,4% wszystkich ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej). 

W ramach wielkiej grupy „pracownicy przy pracach prostych” wpłynęło 22239 ofert (19,6% 

wszystkich ofert), a w ramach grupy „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” wpłynęło 19018 

ofert (16,8%). W tych trzech wielkich grupach zawodowych wpłynęło 57,9% wszystkich ofert 

zatrudnienia zgłoszonych w  2015 r. W ramach wielkiej grupy zawodowej „siły zbrojne” nie 

wpłynęła żadna oferta pracy. Napływ niewielkiej liczby ofert pracy odnotowano także 

w wielkich grupach zawodowych „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (710 ofert) oraz 

„przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy” (747 ofert). Na poziomie wielkich grup 

zawodowych rozkład ofert pracy przedstawia się następująco: 
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Oferty zgłaszane do powiatowych urzędów pracy stanowią tylko cześć ofert zatrudnienia 

pojawiających się na rynku pracy. Spośród ofert zarejestrowanych w ewidencji PUP-ów 

część stanowią oferty zatrudnienia subsydiowanego, co obrazuje poniższy wykres: 

  

 

 

Największy procentowy udział ofert zatrudnienia subsydiowanego wystąpił w grupie 

zawodowej „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (40,3% wszystkich ofert pracy zgłoszonych 

dla tej wielkiej grupy zawodowej, chociaż liczbowo była to niewielka ilość - 286 ofert), 

„pracownicy biurowi” (39,2%) oraz „pracownicy usług i sprzedawcy” (38,4%). Udział 
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procentowy zgłoszonych ofert dla poszczególnych wielkich grup zawodowych przedstawia 

poniższe zestawienie:  

 

Liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych 
w  2015 r. 

ogółem 
w tym pracy 

subsydiowanej 

Udział % ofert 
pracy 

subsydiowanej 

OGÓŁEM 113209 26847 23,7 

Bez zawodu 0 0 0,0 

Posiadający zawód 113209 26847 23,7 

1 
Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi urzędnicy 

747 49 6,6 

2 Specjaliści 8396 1749 20,8 

3 Technicy i inny średni personel 8878 2765 31,1 

4 Pracownicy biurowi 13487 5290 39,2 

5 
Pracownicy usług osobistych i 
sprzedawcy 

24279 9321 38,4 

6 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i 
rybacy 

710 286 40,3 

7 
Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 

19018 2604 13,7 

8 
Operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń 

15455 1171 7,6 

9 
Pracownicy przy pracach 
prostych 

22239 3612 16,2 

10 Siły zbrojne 0 0 0,0 

 

 

7. Subsydiowane programy rynku pracy. 

W grudniu 2015 roku subsydiowanymi programami rynku pracy objęto 2206 

bezrobotnych, tj. o 239 osób więcej niż w listopadzie (w grudniu 2014 roku zaktywizowano 

1899 bezrobotnych), w tym:  

 1804 bezrobotnych (o 753 osoby więcej niż w listopadzie) rozpoczęło 

subsydiowane zatrudnienie; w grudniu 2014 r. subsydiowane zatrudnienie 

rozpoczęło 1501 bezrobotnych; 

 prace interwencyjne podjęło 126 bezrobotnych (o 36 osób mniej niż 

w listopadzie); w grudniu 2014 r. w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 77 

osób; 

 w ramach robót publicznych zatrudniono 15 bezrobotnych (o 41 osób mniej niż 

w poprzednim miesiącu), w grudniu 2014 r. w ramach robót publicznych 

zatrudniono 20 osób; 

 po przyznaniu środków z Funduszu Pracy działalność gospodarczą rozpoczęło 

779 osób, o 317 osób więcej niż w listopadzie (689 osób w grudniu 2014 r.); 

 w ramach refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy zatrudniono 781 

bezrobotnych, o 505 osób więcej niż w poprzednim miesiącu (637 osób w grudniu 

2014 r.); 
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 pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęło 65 

bezrobotnych, o 20 osób więcej niż w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 

roku); 

 pracę w ramach bonu zatrudnieniowego podjęło 14 osób, tyle samo co 

w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 roku); 

 pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego powyżej 50 roku życia podjęło 15 osób, tyle samo co w poprzednim 

miesiącu (brak danych z 2014 roku).  

 na szkolenia skierowano 92 osoby (w tym 7 osób w ramach bonu szkoleniowego), 

o 259 osób mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w grudniu 2014 r. na 

szkolenia skierowano 93 osoby; 

 w ramach staży zaktywizowano 244 osoby (w tym 16 osób w ramach bonu 

stażowego), o 191 osób mniej niż w poprzednim miesiącu, natomiast w grudniu 

2014 r. na staż skierowano 261 osób; 

 prace społecznie użyteczne rozpoczęło w grudniu 2015 r. 45 bezrobotnych (w tym 

2 osoby w ramach PAI), o 64 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu; w grudniu 

2014 r. z tej formy aktywizacji skorzystało 39 bezrobotnych. 

 do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 

21 osób, tyle samo co w poprzednim miesiącu (brak danych z 2014 r.). 

Porównanie liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy 

w okresie ostatnich 12 miesięcy przedstawia poniższy wykres: 

 

 
 

W grudniu 2015 roku subsydiowanymi programami rynku pracy objęto między innymi: 
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 948 osób do 30 roku życia, tj. 43,0% ogółu bezrobotnych objętych 

programami rynku pracy (848 osób tj. 43,1% w poprzednim miesiącu, brak 

danych z 2014 roku dla tej grupy bezrobotnych); 

 494 osoby do 25 roku życia, tj. 22,4% ogółu bezrobotnych objętych 

programami rynku pracy (531 osób tj. 27,0% w poprzednim miesiącu, 416 

osób, tj. 21,9% w grudniu 2014 roku); 

 279 osób powyżej 50 roku życia, tj. 12,6% ogółu bezrobotnych objętych 

programami rynku pracy (304 osoby powyżej 50 roku życia, tj. 15,5% 

w poprzednim miesiącu, 279 osób, tj. 15,6% w grudniu 2014 roku); 

 576 osób długotrwale bezrobotnych, tj. 26,1% ogółu bezrobotnych objętych 

subsydiowanymi programami rynku pracy (603 osoby, tj. 30,7% w poprzednim 

miesiącu, 655 osób tj. 34,5% w grudniu 2014 roku); 

 1045 kobiet, tj. 47,4% ogółu bezrobotnych objętych subsydiowanymi 

programami rynku pracy (912 kobiet, tj. 46,4% w poprzednim miesiącu, 883 

kobiety, tj. 46,5% w grudniu 2014 roku); 

 699 osób zamieszkałych na wsi, tj. 31,7% ogółu bezrobotnych (704 osoby 

objęte subsydiowanymi programami rynku pracy, tj. 35,8% w poprzednim 

miesiącu, 604 osoby, tj. 31,8% w grudniu 2014 roku). 

Osoby skierowane do uczestnictwa w programach rynku pracy stanowiły w grudniu 

2015 roku 14,0% odpływu bezrobotnych (15,9% w poprzednim miesiącu, 11,2% w grudniu 

2014 roku). 

Strukturę subsydiowanej aktywizacji zawodowej bezrobotnych w województwie 

dolnośląskim w grudniu 2015 r. ilustruje poniższy wykres: 
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Łącznie w okresie dwunastu miesięcy 2015 roku subsydiowaną aktywizacją 

zawodową objęto 34710 bezrobotnych (33835 bezrobotnych w takim samym okresie w 2014 

roku), w tym: 

 bezrobotni do 30 roku życia w (15773 osoby) stanowili 45,4% ogółu bezrobotnych 

objętych subsydiowaną aktywizacją zawodową w okresie dwunastu miesięcy 

2015 roku (brak danych z 2014 r. dla tej grupy bezrobotnych); 

 osoby do 25 roku życia w (9268 osób) stanowiły 26,7% ogółu bezrobotnych 

objętych subsydiowaną aktywizacją zawodową w okresie dwunastu miesięcy 

2015 roku; w takim samym okresie w roku 2014 programami rynku pracy objęto 

10597 osób do 25 roku życia, tj. 31,3% ogółu bezrobotnych objętych 

subsydiowanymi programami rynku pracy; 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia (6681 osób) stanowili 19,2% ogólnej liczby 

bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy (6816 osób, tj. 

20,1% w analogicznym okresie w 2014 roku); 

 długotrwale bezrobotni (14269 osób) stanowili w okresie dwunastu miesięcy 2015 

roku 41,1% ogólnej liczby bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami 

rynku pracy (14111 osób, tj. 41,7% w analogicznym okresie w 2014 roku); 

 kobiety (18763 osoby) stanowiły 54,1% ogółu bezrobotnych objętych 

subsydiowanymi programami rynku pracy od początku 2015 r. (17928 kobiet, tj. 

53,0% w okresie dwunastu miesięcy 2014 roku); 

 osoby zamieszkałe na wsi (12955 osób) stanowiły 37,3% ogółu bezrobotnych 

objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w okresie dwunastu miesięcy 

2015 r. (12271 osób, tj. 36,3% w okresie dwunastu miesięcy 2014 roku). 

 

W grudniu 2015 roku wydatkowano na finansowanie programów rynku pracy kwotę 

53.330,3 tys. złotych (32.008,1 tys. złotych w poprzednim miesiącu, 43.122,9 tys. złotych 

w grudniu 2014 roku). Ogółem w okresie dwunastu miesięcy 2015 roku na realizację 

programów rynku pracy wydatkowano kwotę 260.000,3 tys. złotych (259.277,7 tys. złotych 

w analogicznym okresie 2014 roku). Najwięcej środków przeznaczono na finansowanie 

staży. Wielkość wydatków na poszczególne formy działań na rzecz promocji zatrudnienia 

w grudniu 2015 r. oraz w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. przedstawiała się następująco: 
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Wyszczególnienie 

Wydatki w tys. złotych Udział % w wydatkach ogółem 

w miesiącu 
sprawozdawczym 

od początku 
roku 

w miesiącu 
sprawozdawczym 

od początku 
roku 

Programy na rzecz promocji zatrudnienia 
ogółem  

53 330,3    260 000,3    100,0 100,0 

z
 t
e
g
o
 

Szkolenia 2 986,3    11 971,5    5,6 4,6 

  w tym bony szkoleniowe 122,6    697,6    0,2 0,3 

Prace społecznie użyteczne 341,7    2 481,9    0,6 1,0 

Roboty publiczne 1 570,0    14 551,7    2,9 5,6 

Refundacja kosztów wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy 

14 519,1    34 117,5    27,2 13,1 

Dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej 

14 949,2    68 424,2    28,0 26,3 

  w tym w ramach spółdzielni socjalnej 155,8    186,2    0,3 0,1 

Prace interwencyjne 1 696,4    12 207,6    3,2 4,7 

Zatrudnienie wspierane 2,9    30,3    0,0 0,0 

Przygotowanie zawodowe dorosłych 37,3    361,7    0,1 0,1 

Środki dla Banku Gospodarstwa 
Krajowego 

0,0    0,0    0,0 0,0 

Stypendia za okres kontynuowania 
nauki 

34,0    311,2    0,1 0,1 

Refundacja składek na ubezpieczenia 
społeczne 

3,7    59,1    0,0 0,0 

Studia podyplomowe 69,2    707,8    0,1 0,3 

Staże   12 628,6    89 924,5    23,7 34,6 

  w tym bon stażowy 229,5    1 054,3    0,4 0,4 

Bon zatrudnieniowy 262,5    1 754,6    0,5 0,7 

Bon na zasiedlenie 344,5    3 260,3    0,6 1,3 

Dofinansowanie wynagrodzenia 
skierowanych bezrobotnych powyżej 50 
r.ż. 

274,8    1 909,2    0,5 0,7 

Świadczenie aktywizacyjne 5,3    42,8    0,0 0,0 

Wynagrodzenia i koszty osobowe 
członków spółdzielni socjalnych 

30,7    76,3    0,1 0,0 

Zlecanie usług agencjom zatrudnienia 1 361,2    3 684,1    2,6 1,4 

Badanie osób bezrobotnych 43,9    681,7    0,1 0,3 

Projekty pilotażowe 0,0    0,0    0,0 0,0 

Koszty specyficznych elementów 
programów specjalnych 

70,0    167,6    0,1 0,1 

Grant na telepracę 0,0    0,0    0,0 0,0 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1 857,7    11 383,5    3,5 4,4 

Inne instrumenty rynku pracy  241,3    1 891,2    0,5 0,7 

 

Strukturę wydatków z Funduszu Pracy poniesionych na aktywizację zawodową 

w województwie dolnośląskim w okresie styczeń - grudzień 2015 roku ilustruje poniższy 

diagram: 
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8. Stopa bezrobocia. 

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim 

wynosiła na koniec grudnia 2015 roku 8,6% i była wyższa o 0,1 punktu procentowego niż na 

koniec listopada 2015 r. W kraju wskaźnik bezrobocia zwiększył się o 0,2 punktu 

procentowego w porównaniu do listopada i kształtował się na poziomie 9,8%. W grudniu 

2015 roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku była o 1,2 punktu procentowego niższa 

niż w kraju.  

W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia w województwie 

dolnośląskim była niższa o 1,8 punktu procentowego (w grudniu 2014 roku stopa bezrobocia 

była o 2,7 punktu procentowego niższa w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013 r.).  

Zmiany stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle kraju w grudniu w latach 

2001 – 2015 ilustruje poniższy wykres:  
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W kraju poziom stopy bezrobocia był niższy o 1,6 punktu procentowego 

w porównaniu do stanu sprzed roku. Porównanie wartości stóp bezrobocia ogółem w kraju 

oraz w naszym regionie w okresie od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. przedstawia 

poniższy wykres: 

 

 

 

W końcu grudnia 2015 roku stopa bezrobocia w poszczególnych województwach 

kształtowała się następująco: 
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W rankingu pod względem wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego nasze 

województwo plasuje się na piątym miejscu w kraju, za Wielkopolską, Śląskiem, Małopolską 

i Mazowszem. Najniższą stopę bezrobocia, tj. 6,2% odnotowano w Wielkopolsce. 

Najwyższą stopę bezrobocia w województwie dolnośląskim na koniec grudnia 2015 roku, 

wynoszącą powyżej 20,0%, zanotowano w powiatach: 

górowskim  22,3%   (23,4%         w grudniu 2014 roku) 

wałbrzyskim ziemskim 21,6%   (24,9%   „                      ) 

złotoryjskim  21,1%   (24,5%   „               ) 

 

Najniższy poziom stopy bezrobocia, poniżej 7,0%, wystąpił w powiatach: 

wrocławskim grodzkim    3,4%  (4,1%          w grudniu 2014 roku) 

wrocławskim ziemskim    3,5%  (3,9%       „              ) 
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jeleniogórskim grodzkim  5,6%  (7,5%     „       ) 

polkowickim    6,6%  (7,8%       „            ) 

 

We wszystkich powiatach odnotowano spadek stopy bezrobocia w porównaniu ze 

stanem na koniec grudnia 2014 r., z czego najwyższy (co najmniej 3,0 punkty procentowe) 

odnotowano w powiatach: dzierżoniowskim (o 4,0 punktu procentowego), kamiennogórskim 

(o 3,7 punktu procentowego), ząbkowickim (o 3,7 punktu procentowego), lubańskim (o 3,6 

punktu procentowego) kłodzkim (o 3,6 punktu procentowego), złotoryjskim (3,4 punktu 

procentowego), zgorzeleckim (3,3 punktu procentowego), wałbrzyskim ziemskim (3,3 punktu 

procentowego), wołowskim (3,1 punktu procentowego) oraz lwóweckim (3,0 punkty 

procentowe). Zmiany poziomu stopy bezrobocia w układzie podregionów w okresie grudzień 

2014 – grudzień 2015 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Podregiony 

Stopa bezrobocia w % 

(stan na dzień) 
31.XII.2014 r. 30.XI.2015 r. 31.XII.2015 r. 

Polska 11,4 9,6 9,8 

Województwo dolnośląskie 10,4 8,5 8,6 
Podregion jeleniogórski 14,2 11,4 11,6 

Podregion legnicko-głogowski 11,1 9,4 9,6 

Podregion wałbrzyski 16,8 13,5 13,9 

Podregion wrocławski 9,8 8,1 8,3 

Podregion m. Wrocław 4,1 3,5 3,4 

 

Wartości stóp bezrobocia wg stanu na koniec grudnia 2015 r. w powiatach 

województwa dolnośląskiego przedstawia poniższa mapa: 
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9. Profilowanie bezrobotnych 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła 

w życie 27 maja 2014 r. do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy 

wprowadziła ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.  

Ustanowiono trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili: 

1) profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach 

poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy; 



 

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

38 

2) profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja 

i Integracja; 

3) profil pomocy III – Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone 

przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego 

u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby 

prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe. 

W grudniu 2015 r. profil pomocy dla bezrobotnych ustalono dla 12110 osób.  Ogółem 

na koniec grudnia 2015 r. 94521 osób, tj. 94,6% wszystkich zarejestrowanych na koniec tego 

okresu sprawozdawczego miało ustalony profil pomocy. Szczegółowe dane liczbowe 

prezentuje poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych  
zarejestrowanych w miesiącu 

sprawozdawczym 

Liczba bezrobotnych  
 w końcu miesiąca 
sprawozdawczego 

Udział % 
bezrobotnych w 
poszczególnych 

grupach ogółem kobiety ogółem kobiety 

Osoby z ustalonym profilem  
pomocy ogółem 

12110 5510 94521 49246 94,6 

z
 t
e
g
o
 dla których ustalono profil I x x 2610 1349 2,6 

dla których ustalono profil II x x 61489 31351 61,5 

dla których ustalono profil III x x 30422 16546 30,4 

bez ustalonego profilu 5799 3571 5431 2333 5,4 

Razem bezrobotni 17909 9081 99952 51579 100,0 

 

 

 

10. Bilans sytuacji na rynku pracy województwa dolnośląskiego 
w okresie styczeń - grudzień 2015 roku. 

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

zmniejszyła się o 21610 osób, tj. o 17,8% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 r., 

natomiast w takim samym okresie w roku 2014 zanotowano spadek o 31996 osób, 

tj. o 20,8%. 

Napływ bezrobotnych w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. był mniejszy o 11008 

osób niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosił 177939 osób (w okresie styczeń - 

grudzień 2014 odnotowano napływ 188947 osób). Jednocześnie odpływ w okresie od 

stycznia do grudnia 2015 roku w wysokości 199549 osób był o 21394 osoby mniejszy niż 

w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnych w województwie dolnośląskim w okresie styczeń - 

grudzień w latach 1999 – 2015 ilustruje poniższy wykres: 
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W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku do urzędów pracy zgłoszono 114677 ofert 

pracy. W analogicznym okresie roku ubiegłego zgłoszono 101318 ofert (o 13359 ofert mniej 

niż w bieżącym roku). Spadek liczby bezrobotnych oraz większa niż przed rokiem liczba 

zgłaszanych do urzędów pracy ofert zatrudnienia są symptomami poprawy sytuacji na rynku 

pracy. Potwierdzeniem tego zjawiska mogą być dane zawarte w „Komunikacie o sytuacji 

społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2015 r.” dotyczące 

okresu jedenastu miesięcy 2015 roku i opracowanego w Wojewódzkim Urzędzie 

Statystycznym we Wrocławiu. Jak zapisano w tym opracowaniu: „W okresie styczeń - 

listopad 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na 

poziomie 446,3 tys. osób, tj. o 1,2% wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9% 

w analogicznym okresie ub. roku). Wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano 

w 9 sekcjach, w tym największy w informacji i komunikacji (o 10,8%), zakwaterowaniu 

i gastronomii (o 6,9%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,7%). W 5 sekcjach 

zatrudnienie zmniejszyło się, w tym najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej 

(o 6,8%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 

wodę (o 6,3%) oraz w budownictwie (o 6,2%).” 

 

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku, zanotowano następujące zmiany 

w strukturze bezrobotnych:  

Liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 21610 osób (o 17,8%) w porównaniu 

do stanu na koniec grudnia 2014 r. W analogicznym okresie 2014 r. liczba bezrobotnych 
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ogółem zmniejszyła się o 31996 osób, tj. o 20,8% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 

2013 r. We wszystkich powiatach odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2014 r., w tym największy (powyżej 1000 osób) 

w powiatach:  

Lp. Nazwa powiatu Stan na  31.XII.2015 r. 
Stan na 

31.XII.2014 r. 
Wzrost/ 

spadek (-) 

1 wrocławski grodzki 11815 14254 -2439 

2 kłodzki 10074 12461 -2387 

3 dzierżoniowski 3393 4803 -1410 

4 wałbrzyski grodzki 4463 5816 -1353 

5 świdnicki 5232 6499 -1267 

6 ząbkowicki 3136 4351 -1215 

7 zgorzelecki 2671 3720 -1049 

 

Najmniejszy spadek liczby bezrobotnych (poniżej 500 osób) wystąpił w następujących 

powiatach:  

Lp. Nazwa powiatu Stan na  31.XII.2015 r. 
Stan na 

31.XII.2014 r. 
Wzrost/ 

spadek (-) 

1 wrocławski ziemski 2147 2429 -282 

2 górowski 2378 2712 -334 

3 strzeliński 1875 2250 -375 

4 milicki 1486 1893 -407 

5 głogowski 3731 4139 -408 

6 średzki 1564 1972 -408 

7 oławski 2646 3072 -426 

8 jaworski 2625 3074 -449 

9 legnicki grodzki 3434 3893 -459 

10 bolesławiecki 2338 2799 -461 

 

 W wybranych grupach bezrobotnych odnotowano następujące zmiany liczby 

zarejestrowanych osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 r.: 

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku populacja bezrobotnych kobiet zmniejszyła 

się o 10939 osób, tj. o 17,5% (w analogicznym okresie 2014 roku zanotowano 

spadek o 15276 osób, tj. o 19,6%). Liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się 

o 10671 osób, tj. o 18,1% (w analogicznym okresie w 2014 roku odnotowano spadek 

liczby mężczyzn o 16720 osoby, tj. o 22,1%). Odsetek bezrobotnych kobiet na koniec 

grudnia 2015 r. zwiększył się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do stanu na 

koniec grudnia 2014 i wynosił 51,6% (51,4% na koniec grudnia 2014 roku). Odsetek 

bezrobotnych mężczyzn wynosił na koniec grudnia 2015 r. 48,4% (48,6% na koniec 

grudnia 2014 r.).  

 O 17889 osób, tj. o 16,7% zmniejszyła się liczba bezrobotnych poprzednio 

pracujących (w analogicznym okresie 2014 roku odnotowano spadek o 26437 osób, 

tj. o 19,8%). Odsetek tej grupy bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób 

zwiększył się w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. z 88,0% na koniec grudnia 2014 r. 

do 89,2% na koniec grudnia 2015 r.  
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 W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy o 487 osób, tj. o 9,0%, podczas gdy w okresie 

styczeń - grudzień 2014 roku populacja tej grupy bezrobotnych zmniejszyła się 

o 1225 osób tj. o 18,5%. Odsetek osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn 

zakładu pracy na koniec grudnia 2015 r. wynosił 4,9% (4,4% na koniec grudnia 2014 

r.). W powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się w okresie dwunastu miesięcy 

2015 roku (napływ) 8601 bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, o 701 

osób więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Pracodawcy zgłosili do 

zwolnienia w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku 2367 osób (2930 osób 

w okresie styczeń - grudzień 2014 roku), natomiast zwolnienia objęły 1557 

pracowników (1217 osób w okresie styczeń - grudzień w roku 2014). Skalę zgłoszeń 

oraz zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie 

styczeń - grudzień w latach 2007 – 2015 ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. populacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi 

zmniejszyła się o 7352 osoby, tj. o 16,4%, natomiast w analogicznym okresie w roku 

2014 zanotowano spadek o 10554 osoby, tj. o 19,1%. Odsetek tej grupy bezrobotnych 

na koniec grudnia 2015 r. wynosił 37,4% ( 36,8% na koniec grudnia 2014 r.).  

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku liczba osób w okresie 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwenci) zmniejszyła się o 684 osoby, tj. o 16,4% 

(w analogicznym okresie roku ubiegłego odnotowano spadek o 2605 osób, tj. o 38,4%). 
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Odsetek bezrobotnych absolwentów na koniec grudnia 2015 r. wynosił 3,5% (na koniec 

grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 3,4%).  

 Zmniejszyła się również liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. W okresie 

dwunastu miesięcy 2015 roku populacja bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 

zmniejszyła się o 6646 osób, tj. o 17,4%. W analogicznym okresie w roku 2014 liczba 

bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 9885 osób, tj. o 20,6%. Odsetek 

bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych na koniec grudnia 2015 r. wynosił 31,5% (na 

koniec grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 31,4%).  

 Zmniejszyła się o 4743 osoby, tj. o 22,1% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 

2014 r. liczba bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego. Dla porównania należy 

dodać, że w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano spadek o 6742 osoby, 

tj. o 23,9%. Odsetek bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego na koniec grudnia 

2015 r. wynosił 16,7% (na koniec grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 17,6 %).  

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. liczba zarejestrowanych kobiet, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka zmniejszyła się o 1715 osób, tj. o 11,5% 

(w analogicznym okresie 2014 roku odnotowano spadek o 1457 osób, tj. o 8,9%). 

Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych osób zwiększył się w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 r. 

o 0,9 punktu procentowego i wynosił 13,1% (12,2% na koniec grudnia 2014 r.). 

 Liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zmniejszyła się 

w okresie dwunastu miesięcy 2015 r. o 19421 osób, tj. o 18,5%. W analogicznym 

okresie roku ubiegłego zmniejszyła się o 34807 osób, tj. o 24,6%. Należy jednak 

uwzględnić fakt, że w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy obowiązującej od 27 maja 2014 r. zmianie uległa definicja osób będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc dane statystyczne za grudzień 2013 r. 

uwzględniają wcześniej obowiązująca definicję. Odsetek bezrobotnych w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy zmniejszył się w porównaniu do grudnia 2014 r. o 0,8 punktu 

procentowego i wynosił 85,6% (na koniec grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 

86,4%). Zmiany w poszczególnych grupach osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy były następujące: 

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 r. zmniejszyła się liczba bezrobotnych osób 

w wieku do 30 lat. Populacja tej grupy bezrobotnych zmniejszyła się o 7159 

osób, tj. o 23,2%. Brak danych dla tej grupy osób z 2014 roku. Odsetek 

bezrobotnych do 30 roku życia na koniec grudnia 2015 r. wynosił 23,8% (na 

koniec grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 25,4%).  
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 W tym okresie liczba osób w wieku do 25 lat zmniejszyła się o 3694 osoby. 

tj o 23,8%. Dla porównania należy dodać, że w okresie styczeń - grudzień w roku 

2014 liczba bezrobotnych w wieku do 25 lat zmniejszyła się o 7600 osób, 

tj. o 32,9%. Odsetek bezrobotnych do 25 roku życia na koniec grudnia 2015 r. 

wynosił 11,8% (na koniec grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie 12,7%). 

 W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku liczba długotrwale bezrobotnych 

zmniejszyła się o 14183 osoby, tj. o 21,1%. W takim samym okresie w roku 2014 

odnotowano spadek o 10694 osoby, tj. o 13,7%. Odsetek długotrwale 

bezrobotnych na koniec grudnia 2015 r. wynosił 53,1% (na koniec grudnia 

2014 r. udział tej grupy kształtował się na poziomie 55,3%). 

 Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się w okresie dwunastu 

miesięcy 2015 r. o 5514 osób, tj. o 14,2%. W takim samym okresie w roku 2014 

odnotowano spadek o 6723 osoby, tj. o 14,8%. Odsetek bezrobotnych powyżej 

50 roku życia na koniec grudnia 2015 r. wynosił 33,3% (na koniec grudnia 

2014 r. udział tej grupy kształtował się na poziomie 31,9%). 

 O 75 osób, tj. o 1,5% zmniejszyła się liczba bezrobotnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej (brak danych dla tej grupy osób z 2014 r.). 

Odsetek bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 

koniec grudnia 2015 r. wynosił 5,0% (na koniec grudnia 2014 r. udział tej grupy 

kształtował się na poziomie 4,2%). 

 O 4785 osób, tj. o 22,7% zmniejszyła się liczba bezrobotnych posiadających co 

najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (brak danych dla tej grupy osób 

z 2014 r.). Odsetek bezrobotnych z tej grupy na koniec grudnia 2015 r. wynosił 

16,3% (na koniec grudnia 2014 r. udział tej grupy kształtował się na poziomie 

17,4%). 

 O 37 osób, tj. o 20,6% zmniejszyła się liczba bezrobotnych posiadających co 

najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (brak danych dla tej 

grupy osób z 2014 r.). Odsetek bezrobotnych z tej grupy na koniec grudnia 2015 

r. wynosił 0,1% (na koniec grudnia 2014 r. udział tej grupy kształtował się także 

na poziomie 0,1%). 

 W omawianym okresie liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się 

o 1661 osób, tj. o 16,7%. W takim samym okresie w roku 2014 odnotowano 

spadek o 1239 osób, tj. o 11,1%. Odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych na 

koniec grudnia 2015 r. wynosił 8,3% (na koniec grudnia 2014 roku na poziomie 

8,2%). 
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 W napływie bezrobotnych w 2015 r. najwięcej osób posiadających zawód 

reprezentowało zawody z wielkiej grupy zawodowej „robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy” (39805 osób, tj. 22,4% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych), 

„pracownicy usług i sprzedawcy” (31653 osoby, tj. 17,8%) oraz „technicy i inny średni 

personel” (19754 osoby, tj. 11,1%). Najmniej było przedstawicieli sił zbrojnych (134 

osoby, tj. 0,1%), przedstawicieli władz publicznych i wyższych urzędników (1141 osób 

tj. 0,6%) oraz przedstawicieli wielkiej grupy „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (2561 

osób, tj. 1,4%). Znaczna liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadała 

żadnego zawodu (27310 osób, tj. 15,3%). Struktura napływu bezrobotnych w 2014 r. 

w podziale na wielkie grupy zawodowe przedstawiała się następująco: 

 

 

 

 Największa liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w 2015 r. pochodziła z sekcji 

C gospodarki „przetwórstwo przemysłowe” (22928 osób, tj. 14,6%), sekcji G „handel 

hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle” (252825 

osób, tj. 12,8%), sekcji N „działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca” (17274 osoby tj. 9,7%) oraz sekcji F „budownictwo” (12735 osoby, tj. 

7,2%). Duży udział w napływie bezrobotnych osób poprzednio pracujących w sekcji C 

PKD skorelowany jest z największym udziałem w napływie osób reprezentujących 

zawody z wielkiej grupy zawodowej „pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy”. Najmniej 

nowo zarejestrowanych osób (poniżej 0,1%) pochodziło z sekcji PKD „organizacje 

i zespoły eksterytorialne” (7 osób) oraz „gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby (32 osoby). Dla 15,3% wszystkich nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych, tj. 27204 osób nie wskazano sekcji PKD (działalność niezidentyfikowana). 
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Strukturę napływu bezrobotnych w poszczególnych sekcjach PKD w 2015 r. przedstawia 

poniższa tabela:       

 

Sekcje PKD Napływ 
bezrobotnych 

w 2015 r. 

struktura % 
napływu Nazwa Symbol 

0 1 3 4 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo A 3019 1,7 
Górnictwo i wydobywanie B 594 0,3 
Przetwórstwo przemysłowe C 25928 14,6 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorąca wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

D 398 0,2 

Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

E 1861 1,0 

Budownictwo F 12735 7,2 
Handel hurtowy I detaliczny, naprawy pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

G 22825 12,8 

Transport i gospodarka magazynowa H 5392 3,0 
Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi I 4860 2,7 

Informacja i komunikacja J 1181 0,7 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2438 1,4 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

L 1638 0,9 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 5284 3,0 
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

N 17274 9,7 
Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

O 6689 3,8 

Edukacja P 3651 2,1 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4007 2,3 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

R 1573 0,9 

Pozostała działalność usługowa S 5811 3,3 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników, gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

T 32 0,0 

Organizacje i zespoły eksterytorialne U 7 0,0 
Działalność niezidentyfikowana   27204 15,3 
Razem  (w. Od 01 do 18)   154401 86,8 
Dotychczas nie pracujący   23538 13,2 
Ogółem  (w. 19 + 20)   177939 100,0 

 

  

11. Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego  
(sprawozdanie za grudzień 2015 r.) 

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w grudniu 2015 roku, na wniosek osób zainteresowanych 

pracujących w krajach UE/EOG, wystąpił z 387 wnioskami o potwierdzenie okresów 

zaliczanych przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych w  Polsce. O dokumenty 

potwierdzające okresy ubezpieczenia/zatrudnienia wystąpiono do 20 krajów: Austrii, Belgii, 

Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, 

Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.  
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Do DWUP w grudniu 2015 r. wpłynęło 260 dokumentów potwierdzających okresy 

ubezpieczenia/zatrudnienia. Różnica pomiędzy ilością wniosków o wydanie dokumentów 

potwierdzających okresy ubezpieczenia/ zatrudnienia wysłanych do krajów UE/EOG, 

a ilością dokumentów, które wpłynęły do DWUP wynika z faktu, że niektóre sprawy 

rozpoczęte w poprzednich miesiącach lub w poprzednim roku zakończyły się w grudniu 2015 

roku, natomiast inne z nich są w toku (tabela poniżej wiersz 3).  

Sumowanie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Polsce 

oraz w różnych krajach UE/EOG, ustalenie statusu pracownika przygranicznego oraz 

powracającego pozwoliło na wydanie 125 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania 

prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w województwie dolnośląskim (prawo do zasiłku dla 

pracowników transgranicznych – przygranicznych i powracających do kraju zamieszkania 

pracujących w krajach UE/EOG).  Wydano także 93 decyzje odmawiające przyznania prawa 

do zasiłku. Łącznie w grudniu 2015 roku zostało wydanych 218 decyzji administracyjnych 

(tabela poniżej wiersze 4 i 5).  

Na podstawie obowiązujących przepisów 59 osób transferowało zasiłek dla 

bezrobotnych z UE do Polski na podstawie dokumentów PD U2 (tabela poniżej wiersz 7) 

oraz 2 osoby transferowały zasiłek z Polski do UE (tabela poniżej wiersz 1). W tej 

procedurze Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę instytucji asystującej, nie wydaje 

decyzji administracyjnych, a jedynie nadzoruje sytuację osoby poszukującej pracy 

i przekazuje comiesięczne informacje do instytucji, która przyznała transfer zasiłku. Środki 

finansowe są przekazywane przez instytucję zagraniczną osobie bezrobotnej bezpośrednio 

na wskazane konto.  

Na wniosek osób zainteresowanych wydano 54 dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie/ubezpieczenie w kraju (tabela poniżej wiersz 2). Wydano także 8 zaświadczeń 

potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz 1 zaświadczenie potwierdzające wyjazd do pracy w byłej 

Niemieckiej Republice Demokratycznej (tabela poniżej wiersz 8 i 9).  

 

Lp. 
Wydział Koordynacji Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego 

Zespół 
w Jeleniej 

Górze 

Zespół  
w  Legnicy 

Zespół we 
Wrocławiu 

Zespół  
w Wałbrzychu 

Razem 

1. 
Ilość wydanych dokumentów PD U2 
(transfery)                         

0 0 0 2 2 

2. 
Ilość wydanych dokumentów, na 
których potwierdzono zatrudnienie 
w Polsce 

11 14 17 12 54 

3. 

Wystąpienie o wydanie 
potwierdzenia okresów 
ubezpieczenia do krajów UE i EOG 
łącznie 

60 123 70 134 387 

Otrzymane potwierdzenia 49 75 60 76 260 

4. 

Ilość wydanych decyzji 
przyznających prawo do zasiłku dla 
pracowników transgranicznych - 
przygranicznych i powracających 

18 23 24 60 125 
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5. 
Ilość wydanych decyzji 
odmawiających przyznanie prawa 
do zasiłku 

14 30 17 32 93 

6. 
Ilość wydanych formularzy E 302 / 
SED U006 / SED U006 

0 0 0 0 0 

7. 
Transfery zasiłków dla osób 
przyjeżdżających z PD U2 z UE 

12 6 23 18 59 

8. 

Zaświadczenia stwierdzające 
charakter, okres i rodzaj 
działalności wykonywanej na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej   

        8 

9. 

Zaświadczenia potwierdzające 
wyjazd do pracy w byłej Niemieckiej 
Republice Demokratycznej i w byłej 
Czechosłowackiej Republice 
Socjalistycznej 

        1 

 
Ogółem w ciągu dwunastu miesięcy 2015 r. dane liczbowe dotyczące działań 

Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego przedstawiały się 

następująco:  

 

Lp. 
Wydział Koordynacji Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego 

Zespół 
w Jeleniej 

Górze 

Zespół  
w  Legnicy 

Zespół we 
Wrocławiu 

Zespół  
w Wałbrzychu 

Razem 

1. 
Ilość wydanych dokumentów PD U2 
(transfery)                         

7 3 8 14 32 

2. 
Ilość wydanych dokumentów, na 
których potwierdzono zatrudnienie w 
Polsce 

113 106 264 219 702 

3. 

Wystąpienie o wydanie 
potwierdzenia okresów 
ubezpieczenia do krajów UE i EOG 
łącznie 

944 1171 1098 1665 4878 

Otrzymane potwierdzenia 657 773 674 1241 3345 

4. 

Ilość wydanych decyzji 
przyznających prawo do zasiłku dla 
pracowników transgranicznych - 
przygranicznych i powracających 

270 260 265 653 1448 

5. 
Ilość wydanych decyzji 
odmawiających przyznanie prawa do 
zasiłku 

241 305 205 464 1215 

6. 
Ilość wydanych formularzy E 302 / 
SED U006 / SED U006 

4 4 0 3 11 

7. 
Transfery zasiłków dla osób 
przyjeżdżających z PD U2 z UE 

95 72 153 178 498 

8. 

Zaświadczenia stwierdzające 
charakter, okres i rodzaj działalności 
wykonywanej na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej   

      52 52 

9. 

Zaświadczenia potwierdzające wyjazd do 
pracy w byłej Niemieckiej Republice 
Demokratycznej i w byłej 
Czechosłowackiej Republice 
Socjalistycznej 

      12 12 

 

 
Ewa Grzebieniak 

 
Dyrektor DWUP 

 
 
 
Opracowano w Wydziale Analiz i Statystyki Rynku Pracy   
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
Wrocław, 29 stycznia 2016 r. 
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