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TABL. 5 (36). BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI
 Stan w dniu 31 grudnia
 REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS
 As of 31 December

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2015 2018 2019 SPECIFICATION

Bezrobotni zarejestrowani ogółem 82141 66131 44118 42042 Total registered unemployed persons

w tym kobiety 41199 32687 23233 22143 of which women

Z liczby ogółem – bezrobotni: Of total number – unemployed persons:

dotychczas niepracujący 20450 13112 6839 6228 previously not employed

absolwencia 5582 3734 1893 1874 school-leaversa

bez kwalifikacji zawodowych 16733 17561 11284 10408 without occupational qualifications

zwolnieni z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy 1608 3247 1807 1749 terminated for company reasons

długotrwale bezrobotnib 41464 37123 22275 21099 long-term unemployedb

posiadający prawo do zasiłku 13693 8974 7350 7037 possessing benefit rights

posiadający co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia . 9719 8345 7905

with at least one child under 6 years of 
age

niepełnosprawni 3977 4191 2781 2723 disabled persons

a Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki potwierdzonej świadectwem, 
dyplomem lub innym dokumentem ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim, policealnym 
lub wyższym), kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu przez osoby 
niepełnosprawne. b Pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, 
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego.
Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
a An unemployed school-leaver is a person who has, within the last 12 months graduated any school confirmed by a certificate, diploma or 
other document completion of education (concerns school-leavers with basic vocational, secondary, post-secondary or tertiary education), has 
completed a minimum of 24 months of vocational training courses or disabled persons who acquired qualifications to work in a given occupation. 
b Remaining in the register rolls of the powiat labour office for the overall over 12 months during the last two years, excluding the time of 
undergoing traineeship and on a job occupational training.
S o u r c e: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.
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