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1. Dane ogólne
1.1. Ludność
Na terenie miasta Nowego Sącza
S cza wg stanu na koniec 2014 roku mieszkały
83 853 osoby1 (43 745 kobiet). W porównaniu z końcem
ko cem 2013 roku odnotowano spadek
liczby ludności
ci o 90 osób, tj. o 0,1%. To z kolei przełożyło
przeło
sięę na mniejszą
mniejsz gęstość
zaludnienia, która równieżż zmniejszyła się
si w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 1 456
os./km2 (1 458 os./km2 – 31 grudnia 2013 r.).
Współczynnik feminizacji w 2014 roku pozostał bez zmian. W omawianym okresie
wynosił on 109 kobiet na 100 mężczyzn.
m czyzn. Wysoki współczynnik feminizacji jest
charakterystyczny dla miast (np. w Krakowie na 100 mężczyzn
m czyzn przypada
przypa
114 kobiet,
a w Tarnowie - 112). Dla porównania w województwie małopolskim na 100 mężczyzn
m
przypada 106 kobiet. Kobiety stanowiły 52,2%
52,2 ogólnej liczby mieszkańców
ńców Nowego Sącza.
S

Na spadek liczby mieszkańców
mieszka
Nowego Sącza
cza wpływ miał niewielki przyrost
naturalny wynoszący
cy 146 osób (wobec 76 osób w 2013 r.) oraz ujemne saldo migracji. Saldo
migracji stałych w Nowym Sączu
Sączu wyniosło minus 144 osoby oraz czasowych - minus
42 osoby, czylii o 186 osób liczba wyjeżdżających
wyje
cych na pobyt stały lub czasowy przewyższyła
przewy
liczbę osób meldujących sięę na terenie miasta. W 2013 r. saldo to wynosiło minus 309 osób,
a zatem ujemne saldo migracji w ujęciu
uj ciu rocznym spadło. Jako korzystne zjawisko należy
nale
odnotować to, żee przyrost naturalny zwiększył
zwi
się w stosunku do 2013 r. i był to pierwszy
od 2010 roku odnotowany wzrost tego wskaźnika.
wska

1

wg faktycznego miejsca zamieszkania
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Niestety tendencja spadkowa liczby mieszkańców
mieszka
będzie sięę utrzymywała, zgodnie
bowiem z prognozami przyrost naturalny w kolejnych latach będzie sięę zmniejszał, a po 2020
r. przyjmie wartości
ci ujemne. W zakresie migracji przewiduje się,
się że nadal liczba osób
wyjeżdżających będzie
dzie przewyższała
przewyż
liczbę osób napływających – wskaźnik migracji będzie
b
przybierał wartości ujemne.

Osoby w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) w liczbie 15 862, stanowiły
18,9% ogółu ludności
ści miasta Nowego Sącza
S cza i w stosunku do ubiegłego roku ich udział
zmniejszył się o 0,1 pkt proc. Nastąpił
Nast
także spadek udziału osób w wieku produkcyjnym
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(18-59/64
59/64 lat) z poziomu 63,0%
63,0 do poziomu 62,6%,, tj. o 0,4 pkt proc. Ogólna liczba osób
w wieku produkcyjnym wynosiła 52 472. Na koniec 2014 r. zanotowano 15 519 osób
w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej), co stanowi 18,5%
18,5
ogólnej liczby
mieszkańców.
w. Udział tej grupy w ujęciu
uj
rocznym zwiększył się o 0,5 pkt proc. Kształtowanie
się struktury ludności
ci miasta według ekonomicznych grup wieku wskazuje na niekorzystne
tendencje – spadek udziału osób w wieku produkcyjnym przy równoczesnym wzroście
wzro
udziału osób w wieku poprodukcyjnym i spadku udziału osób w wieku przedprodukcyjnym.
Zgodnie z prognozami zjawisko to będzie
b
się pogłębiać.
W 2014 r. współczynnik obciążenia
obci enia demograficznego, czyli stosunek liczby osób,
które są nieaktywne lub bierne zawodowo (osoby
(osoby w wieku nieprodukcyjnym tj. dzieci
w wieku 0-14
14 lat i osoby w wieku 60/65 lat i więcej)
wi cej) do liczby osób będących
bę
w wieku
produkcyjnym (15-59/64
59/64 lata) wynosił 60% i był wyższy
szy o 1 pkt proc. od stanu w 2013 r.
Wysokość ww. współczynnika oznacza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60
osób w wieku nieprodukcyjnym.
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Zachodzące zmiany w strukturze mają również bezpośrednie przełożenie na rynek
pracy, gdzie coraz więcej osób przestaje być aktywnych zawodowo. Przeciwdziałanie tym
zjawiskom powinno polegać przede wszystkim na podejmowaniu wszelkich działań
prowadzących do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia, zarówno wśród osób w wieku
produkcyjnym mobilnym (18-44 lat) jak i w wieku produkcyjnym niemobilnym (45-59/64
lat).

1.2.Podmioty gospodarki narodowej
W województwie małopolskim według stanu w końcu grudnia 2014 r. w rejestrze
REGON zarejestrowanych było 356,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,6%
więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 348,7 tys. podmiotów (97,7% ogólnej ich
liczby), a sektor publiczny 7,9 tys. W porównaniu z końcem 2005 r. w województwie
małopolskim liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o 23,2%, głównie
dzięki rozwojowi sektora prywatnego. Połowa podmiotów sektora prywatnego prowadziła
działalność w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych
(25,8% podmiotów sektora prywatnego), budownictwo (13,8%) i przetwórstwo przemysłowe
(10,1%). Wyżej wymienione trzy sekcje skupiały łącznie 49,7% firm. Natomiast podmioty
sektora publicznego działały przede wszystkim w sekcjach PKD, takich jak: edukacja (57,8%
ogółu podmiotów sektora publicznego), obsługa rynku nieruchomości (10,8%) oraz
administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (9,2%)
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W końcu 20144 r. rejestr REGON skupiał 9556 podmiotów gospodarki narodowej
z terenu Nowego Sącza.
ącza.
cza. W stosunku do stanu z 2013 r. nastąpił
nast
wzrost liczby
zarejestrowanych podmiotów o 45, tj. o 0,5%. Do sektora prywatnego należało
nale
9 339 podmiotów gospodarki narodowej, tj.
tj. 97,8% ogółu. W porównaniu ze stanem w końcu
ko
2013 roku ich liczba zwiększyła
ększyła się
si o 41 podmiotów, tj. o 0,4%. Natomiast liczba podmiotów
sektora publicznego zmniejszyła się
si o 1 - z 213 do 212.

Wśród
ród podmiotów sektora prywatnego funkcjonowało 6786 osób fizycznych
prowadzących działalność
ść gospodarczą
gospodarcz (72,7%)) oraz 847 spółek handlowych (9,1%).
(9,1
W stosunku do poprzedniego roku liczba osób fizycznych prowadzących
prowadz
prowadzą
działalność
gospodarczą zmniejszyła sięę o 65 podmiotów, tj. o 0,9%,
0,9 , natomiast liczba spółek handlowych
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wzrosła o 76 jednostek, tj. o 9,9%. Liczba stowarzyszeń i organizacji społecznych wyniosła
na koniec 2014 roku 371 podmiotów (wzrost o 13), liczba fundacji – 55 (wzrost o 10) oraz
spółdzielni – 32 (bez zmian).

Podział podmiotów gospodarki narodowej ze względu na sektory własnościowe przedstawia
poniższa tabela.
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE
REGON WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH – stan na dzień 31 XII 2014 r.

Jednostki zarejestrowane ogółem

9556

Sektor publiczny
Ogółem

212

Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

154

Przedsiębiorstwa państwowe

1

Spółki handlowe

13

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

0

Sektor prywatny
Ogółem

9339

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

6786

Spółki handlowe

847

Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

75

Spółdzielnie

32

Fundacje

55

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

371

Wg danych GUS wskaźnik przedsiębiorczości2 w Nowym Sączu wzrósł na przestrzeni
roku z 1133 w 2013 r. do 1140 w 2014 r. Dla porównania w Małopolsce wskaźnik ten
na dzień 31.12.2014 r. kształtował się na poziomie 1059 oraz w kraju na poziomie 1070,6.
W ciągu 2014 r. do rejestru REGON wpisano 917 nowych podmiotów gospodarczych,
jednocześnie wyrejestrowano 867 podmiotów. Największą rotacją cechowały się sekcje PKD,
takie jak: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych,
budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
2

Wskaźnik przedsiębiorczości - liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w końcu grudnia 2014 r. najwięcej
podmiotów prowadziło działalność zaliczaną do sekcji takich, jak: handel hurtowy
i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych (2442 – 25,6%), działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (1107 – 11,6%), budownictwo (977 – 10,2%), pozostała
działalność usługowa (766 podmiotów – 8,0%) oraz przetwórstwo przemysłowe (761– 7,9%).

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE
REGON WG SEKCJI PKD 2007 – stan na dzień 31 XII 2014 r.

Jednostki zarejestrowane
Ogółem

Ogółem
9 556

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

65

Górnictwo i wydobywanie

3

Przetwórstwo przemysłowe

761

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

16

Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją.

23

Budownictwo

977

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle.
Transport i gospodarka magazynowa

2 442
564

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi.

236

Informacja i Komunikacja

277

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

371

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

379

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1 107

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca.

240

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne.

31

Edukacja

457

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

638

9

Działalność związana z kulturą,
ą, rozrywk
rozrywką i rekreacją.

203

Pozostała działalność usługowa

766

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

Wśród
ród podmiotów gospodarczych dominowały małe firmy zatrudniające
zatrudniaj
do 9 osób.
Takich firm było 9038, co stanowi 94,6%
94,6 ogólnej liczby podmiotów. Ich liczba wzrosła
w stosunku do poprzedniego roku o 50 , tj. o 0,5%.
0,5 . W grupie podmiotów średnich, z liczbą
pracujących 10-49
49 osób znajdowało się
si 388 firm (4,0%)) oraz w grupie podmiotów
zatrudniających powyżej
żej 50 osób – 130 firm (1,4%).

1.3.

Rynek pracy na terenie miasta Nowego Sącza
S

Na koniec roku 2014 zanotowano w Nowym Sączu
S czu 31 090 osób pracujących,
tj. o 4 osoby mniej niżż w 2013 roku.
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W tej grupie osób mężczyźni
męż
stanowią 53,8% ogółu pracujących
ących (16 711 osób),
a kobiety 46,2% (tj. 14 379 osób). Odsetek pracujących
pracuj cych kobiet zmniejszył się o 0,5 pkt proc.
w skali roku, natomiast odsetek pracujących mężczyzn
czyzn odpowiednio wzrósł o 0,5 pkt proc.
W sektorze prywatnym pracowało 21 080 osób, tj. 67,8% ogółu pracujących,
pracują
natomiast
w sektorze publicznym zatrudnionych było 10 010 osób, tj. pozostałe 32,2%.
32,2 Na przestrzeni
2014 r. w Nowym Sączu
ączu odnotowano
odn
wzrost liczby pracujących
cych w sektorze prywatnym
o 275 osób, tj. o 1,3% oraz spadek liczby pracujących
pracuj cych w sektorze publicznym o 279 osób,
tj. o 2,7%.

2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce i Nowym Sączu
S
Definiując stopęę bezrobocia określamy
okre
ją jako stosunek osób bezrobotnych do liczby
ludności
ci aktywnej zawodowo. W końcu
ko cu grudnia 2015 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła
9,8%,, co oznacza spadek o 1,7 pkt proc. w porównaniu z grudniem 2014 r. W okresie
od marca do października
dziernika 2015 r. odnotowywano sukcesywny spadek stopy bezrobocia,
natomiast w miesiącu
cu listopadzie spadek ten został wyhamowany i w grudniu 2015 r. stopa
bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt proc.
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Polskie bezrobocie ma charakter wyraźnie regionalny, wynika to ze struktury
demograficzno-zawodowej mieszkańców oraz popytu na siłę roboczą. Najniższa stopa
bezrobocia notowana jest w województwach: wielkopolskim (6,2%), śląskim (8,2%),
mazowieckim (8,4%), małopolskim (8,4%) oraz dolnośląskim (8,6%), natomiast najwyższa
w

województwach:

warmińsko-mazurskim

(16,3%),

kujawsko-pomorskim

(13,3%),

zachodnio-pomorskim (13,3%) i podkarpackim (13,2%). W 2015 r. we wszystkich
województwach nastąpił spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Poniższa mapa Polski
przedstawia stopę bezrobocia w kraju w końcu 2015 roku wg województw, ukazując
zróżnicowanie terytorialne występujące na rynku pracy.

W Nowym Sączu stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 7,8%, była więc
niższa od średniej krajowej i w skali roku obniżyła się o 1,1 pkt proc. Stopa bezrobocia
w Nowym Sączu kształtowała się na niższym poziomie niż w Małopolsce, powiecie
nowosądeckim czy podregionie nowosądeckim, gdzie odpowiednio wynosiła 8,4% (spadek
o 1,5 pkt proc.), 13,6% (spadek o 1,3 pkt proc.) i 12,0% (spadek o 1,4 pkt proc.). Poniżej
zamieszczono wykres przedstawiający porównanie stopy bezrobocia w kraju, województwie
małopolskim, Nowym Sączu, powiecie nowosądeckim, podregionie nowosądeckim
oraz tabelę obrazującą kształtowanie się stopy bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2015
roku.
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M-ce

Polska

woj.

Miasto

Powiat

Podregion

Małopolskie

Nowy Sącz

Nowosądecki
ądecki

nowosądecki

Styczeń

12,0

10,3

9,4

15,5

14,1

Luty

12,0

10,3

9,4

15,6

14,1

Marzec

11,7

10,1

9,4

15,2

13,7

Kwiecień

11,2

9,6

9,0

14,4

13,1

Maj

10,8

9,2

8,5

13,7

12,5

Czerwiec

10,3

8,8

8,1

13,2

11,9

Lipiec

10,1

8,6

7,8

13,2

11,8

Sierpień

10,0

8,5

7,8

13,1

11,7

Wrzesień

9,7

8,3

7,7

12,9

11,6

Październik

9,6

8,2

7,6

12,9

11,5

Listopad

9,6

8,2

7,5

13,1

11,6

Grudzień

9,8

8,4

7,8

13,6

12,0
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Stopa bezrobocia w Nowym Sączu
S czu na przestrzeni 2015 roku kształtowała się
si na
wyższym poziomie w początkowych
ątkowych miesiącach
miesi
roku, w miesiącach
ącach od kwietnia do lipca
nastąpił dość znaczy spadek (o 1,6 pkt proc.), natomiast druga połowa roku, do listopada
to okres stabilizacji na stosunkowo niskim poziomie (poniżej
(poni 8%).
). W grudniu nastąpił
nast
wzrost
stopy bezrobocia (o 0,3 pkt proc.), podobnie jak to miało miejsce w kraju.

3. Poziom i dynamika bezrobocia w Nowym Sączu
Liczba bezrobotnych w Nowym Sączu
S
wg stanu na dzieńń 31.12.2015 r. wynosiła
3 463 osoby i w porównaniu z grudniem 2014 r. spadła o 542 osoby, tj. o 13,6%.
13,6
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Spadek liczby bezrobotnych odnotowany w 2015 r. był wynikiem większej
wi
liczby
wyłączeń z rejestru bezrobotnych w omawianym okresie niż
ni liczby dokonanych rejestracji.
W 2015 r. w SUP zarejestrowano ogółem 5 538 osób bezrobotnych, a wyłączono
wyłą
z ewidencji
6 062 osoby.
Rejestracje bezrobotnych w Sądeckim
S
Urzędzie
dzie Pracy w latach 2004-2015
2004
.
8000

7382 7487

7000
5960 6010
6000

6165

6222

6032

5738 5712

5602

5573 5538

5000
Ogółem
4000
3000

3414 3522
2623 2685 2696

2917

3120

Kobiety
2928

2904
2620

2684 2564

2000
1000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

W 2015 roku zarejestrowało się
si 5 538 osób, czyli o 35 osób mniej niż w 2014 r. W tej
grupie były 2 564 kobiety, które stanowiły 46,3%
46,3 ogółu rejestrujących
ących się.
się Najwięcej osób
zarejestrowało się w styczniu (585 os.), z uwagi na zgłaszanie się
się osób, które zakończyły
zako
pracę z upływem roku a najmniej w maju (336 osób) i czerwcu (346
(346 osób), kiedy to trwają
trwaj
prace sezonowe.
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Większość rejestrujących się w 2015 r. stanowiły osoby poprzednio pracujące
(84,7%), ale nadal wysoki udział, bo 15,3% stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Należy
zauważyć, że wysoki udział w strukturze osób, które zarejestrowały się w omawianym
okresie zajmują osoby do 30. roku życia (47,5%) oraz długotrwale bezrobotne ( 35,7%).

Bezrobotni rejestrujący się
w 2015 r.

Wyszczególnienie
Razem
Ogółem

%

100,0
5 538

z tego osoby

poprzednio pracujące
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
dotychczas niepracujące

4690

84,7

253

4,6

848

15,3

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy *
do 30. roku życia

2629

47,5

W tym do 25. roku życia

1408

25,4

Długotrwale bezrobotni

1978

35,7

Powyżej 50. roku życia

927

16,7

115

2,0

1025

18,5

8

0,1

394

7,1

Korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej
Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6.
roku życia
Posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18. roku życia
niepełnosprawni

*Uwaga: w/w osoby mogą należeć do kilku kategorii równocześnie

Z ewidencji osób bezrobotnych w 2015 r. wyłączono ogółem 6 062 osoby – o 357
osób mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej osób zostało wyrejestrowanych w kwietniu
(615 osób), a najmniej w styczniu (341 osób). Większy odpływ z rejestru bezrobotnych
odnotowywano w miesiącach od kwietnia do lipca oraz we wrześniu i październiku.
Tradycyjnie jest to okres większej podaży ofert pracy na rynku pracy oraz wyjazdów.
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Poniżej
ej przedstawiono strukturę
struktur wykreśleń z ewidencji w 2015 r. ze względu
wzgl
na powód wyłączenia.
czenia. Najczęstszą
Najczęstsz przyczyną utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy
(47,5%),
), w tym głównie niesubsydiowanej oraz niepotwierdzenie gotowości
gotowo
do pracy
(26,8%).

Powody wyłączeń
ą ń z ewidencji osób bezrobotnych
w 2015 roku
Podjęcia pracy

Ilość
ść osób wyłączonych
wył
z ewidencji osób
bezrobotnych
2880

w tym
podjęcie
cie pracy niesubsydiowanej

2443

podjęcie
cie pracy subsydiowanej

437

- prace interwencyjne
- roboty publiczne
- podjęcie działalności
ści gospodarczej
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego
- podjęcie
cie pracy w ramach bonu na zasiedlenie
- podjęcie
cie pracy w ramach bonu na zatrudnienie
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego powyżej
powy 50 roku życia

79
37
166
73
49
26
3
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- inne

4

Rozpoczęcie stażu

456

w tym w ramach bonu stażowego

45

Rozpoczęcie szkolenia

190

w tym w ramach bonu szkoleniowego

26

Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych

25

w tym w ramach PAI

20

Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

420

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy

117

Niepotwierdzenie gotowości do pracy

1624

Podjęcie nauki

16

Osiągnięcie wieku emerytalnego

13

Nabycie praw emerytalnych lub rentowych

27

Nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego

107

Inne

187

SUMA

6 062

3.2 Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

W strukturze osób zarejestrowanych w 2015 roku nadal utrzymuje się wysoki udział
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w rozumieniu art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia). Charakterystycznym jest również to, że znaczna część osób należy
do kilku kategorii równocześnie, np. oprócz tego, że jest osobą powyżej 50. roku życia
to jednocześnie jest osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawną, czy korzystającą
ze świadczeń pomocy społecznej.
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Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Stan na 31.12.2014 r.

Stan na 31.12.2015 r.

% udział

Liczba bezrobotnych
Kategoria

Liczba bezrobotnych

w ogólnej
ogółem

kobiety

liczbie

w ogólnej
ogółem

kobiety

bezrobot.
Do 30. roku życia

% udział

liczbie
bezrobot.

*

*

*

1050

561

30,3%

w tym do 25. roku życia

614

350

15,4%

463

251

13,4%

Długotrwale bezrobotne

2245

1216

56,3%

1816

1057

52,4%

Powyżej 50. roku życia

940

429

23,6%

902

412

26,0%

*

*

*

19

13

0,5%

*

*

*

698

536

20,2%

*

*

*

4

4

0,1%

346

184

8,7%

295

155

8,5%

Korzystające ze
świadczeń opieki
społecznej
Posiadające co najmniej
jedno dziecko do 6.
roku życia
Posiadające
przynajmniej jedno
dziecko niepełnosp.
do 18. roku życia
Niepełnosprawni

*

brak danych; do końca 2014 r. statystyki prowadzone były z uwzględnieniem kategorii osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z brzmieniem art. 49 obowiązującym do
nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r.

Najliczniejszą grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w strukturze
bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Ich udział wg stanu na dzień
31.12.2015 r. wynosił 52,4% i uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku o 3,9 pkt
proc. (spadek o 429 osób). Długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem bardzo negatywnym,
bowiem stwarza zagrożenie wykluczenia społecznego, zmniejsza szanse na znalezienie pracy,
a tym samym powoduje degradację materialną i społeczną jednostki oraz jej rodziny.
30,3% bezrobotnych stanowią także osoby bezrobotne do 30. roku życia. Na koniec 2015 r.
w rejestrze bezrobotnych pozostawało 1050 osób w tej kategorii wiekowej. Osoby powyżej
50. roku życia w liczbie 902 stanowiły 26,0% ogółu bezrobotnych. W stosunku do
poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych nastąpił spadek liczby osób powyżej 50. roku
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życia o 38, przy jednoczesnym wzroście ich udziału (o 2,4 pkt proc.) oraz spadek udziału
osób młodych do 25. roku życia (o 2,0 pkt proc. – 151osób). Taka tendencja utrzymuje się już
od dłuższego czasu.

Kształtowanie się liczby wybranych grup bezrobotnych w okresie od grudnia 2012 r.
do grudnia 2015 r.

Kobiety,

Stan na dzień:

Długotr.
bezrobotni

Do 25.

Powyż.

roku

50. roku

życia

życia

które nie
Bez

Bez

kwalifikacji

doświadczenia

zawodowych

zawodowego

podjęły

Niepełno-

zatrudnienia

sprawni

Ogółem

po urodzeniu
dziecka

2 257

988

984

1 279

1 181

577

370

45,8%

20,0%

20,0%

26,0%

24,0%

11,7%

7,5%

2 435

843

1 044

1 239

1 102

592

368

50,4%

17,4%

21,6%

25,6%

22,8%

12,2%

7,6%

2 245

614

940

962

834

561

346

56,3%

15,4%

23,6%

24,1%

20,2%

14,1%

8,7%

1 816

463

902

901

668

493

295

52,4%

13,4%

26,0%

26,0%

19,3%

14,2%

8,5%

4 928

31.12.2012

4 833

31.12.2013

3 987

31.12.2014

3 463

31.12.2015

Dostrzegalnym problemem na rynku pracy jest brak kwalifikacji zawodowych. Udział osób
nieposiadających kwalifikacji zawodowych wśród zarejestrowanych osób zwiększył się
na przestrzeni 2015 r. o 1,9 pkt proc. z 24,1% do 26,0%, przy jednoczesnym spadku liczby
osób w tej kategorii o 61 osób. Niewielki wzrost odsetka w strukturze bezrobotnych nastąpił
w kategorii kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Jest to grupa
osób, której udział sukcesywnie wzrasta. Równocześnie odnotowano spadek udziału osób bez
doświadczenia zawodowego – o 0,9 pkt proc. (tj. o 166 osób - zauważalna tendencja
spadkowa) oraz osób niepełnosprawnych – o 0,2 pkt proc., tj o 51 osób. Aktualnie,
co 12 osoba bezrobotna legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
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3.3 Niepełnosprawni na rynku pracy
W końcu
cu grudnia 2015 r. w ewidencji SUP zarejestrowanych było 295 osób
bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
niepełnosprawno ci oraz 68 osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako osoby poszukujące
poszukuj
pracy niepozostające
ce w zatrudnieniu.
W stosunku do poprzedniego roku liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
zmniejszyła się o 51 osób, a ich udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych uległ
obniżeniu
eniu o 0,2 pkt proc. z 8,7%
8,7
do 8,5%. Zmniejszyła sięę także
takż liczba osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący
poszukuj cy pracy o 5 osób, tj. o 6,8%.
6,8
Poniżej
ej została przedstawiona prezentacja podstawowych struktur zarejestrowanych
osób bezrobotnych niepełnosprawnych wg stanu na dzień
dzie 31 grudnia 2015 r.

Podobnie

jak

w

ogólnej

strukturze

bezrobotnych,

równie
również

wśród

osób

niepełnosprawnych przeważały kobiety. Łącznie
Ł cznie orzeczeniem o niepełnosprawności
niepełnosprawno
legitymowało się 155 kobiet, tj. 52,5% ogólnej liczby niepełnosprawnych bezrobotnych.
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Najwięcej
cej osób niepełnosprawnych znajduje
zn
się w przedziale wiekowym 55 - 59 lat,
co stanowi 26,1%.. W porównaniu z bezrobotnymi ogółem,
ogółem rozkład grup wiekowych wśród
w
niepełnosprawnych wskazuje na większy
wi kszy udział osób starszych. Podczas, gdy wśród
w
wszystkich bezrobotnych osoby powyżej
powy
45. roku życia
ycia stanowiły 34,8%, to wśród
w
niepełnosprawnych odsetek ten wynosił aż
a 70,8%.

Najwięcej
cej osób legitymowało się
si wykształceniem
em zasadniczym zawodowym (42, 0%)
0
oraz policealnym i średnim
rednim zawodowym (25,4%). Stosunkowo dużo
du
duż
osób posiadało
wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe - takich osób było 50, tj.16,9%
t
ogółu.
Z roku na rok wzrasta odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych posiadających
posiadaj
dyplom
szkoły wyższej. W końcu
ńcu 2015 roku wyższym
wy
wykształceniem
ztałceniem legitymowało się
si 7,1% osób,
tj. o 0,2 pkt proc. więcej
ęcej niż w 2014 r., o 0,3 pkt proc. więcej
wi
niżż 2013 r. i o 1,4 pkt proc.
więcej niż w 2012 r.
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Na dzień 31 grudnia 2015 r. 8,5%
8,5 osób niepełnosprawnych nie posiadało stażu
sta pracy i był
to odsetek niższy
szy o 4,4 pkt proc. od analogicznego wskaźnika
wska
wśród
ród ogólnej liczby bezrobotnych.
Największą grupę w ewidencji bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby ze stażem
sta
pracy
wynoszącym od 10 do 20 lat - 24,7%
24,7 oraz od 20 do 30 lat - 19,3%. Stażż pracy wynoszący
wynosz
30 lat
i więcej posiadało 5,8% osób, tj. więcej
w
w porównaniu z ogólnąą strukturą
struktur bezrobotnych
o 1,7 pkt proc.

W strukturze bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy
najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające
pozostaj
w ewidencji powyżej
żej 24 miesięcy.
miesi
Odsetek
ten wynosił 41,0% (121 osób) i był zdecydowanie wyższy
wy
niż wśród
śród bezrobotnych ogółem,
co wskazuje na większe
ksze trudności
trudnoś z podjęciem
ciem zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
W stosunku do roku 2014 udział niepełnosprawnych pozostających
pozostaj cych bez pracy przez okres
powyżej 24 miesięcy zwiększył
ększył się
si o 2,4 pkt proc.
Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg rodzaju niepełnosprawności
niepełnosprawno
% udział w ogólnej liczbie
Rodzaj niepełnosprawności
niepełnosprawnoś

Liczba bezrobotnych

bezrobotnych
niepełnosprawnych

Upośledzenie umysłowe

3

1,0%

Choroby psychiczne

60

20,3%

13

4,4%

Zaburzenie głosu, mowy i
choroby słuchu
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Choroby narządu wzroku

13

4,4%

Upośledzenia narządu ruchu

110

37,3%

Epilepsja

12

4,1%

36

12,2%

5

1,7%

10

3,4%

Choroby neurologiczne

14

4,8%

Inne

18

6,1%

Nieustalony

1

0,3%

295

100%

Choroby układu
oddechowego i układu
krążenia
Choroby układu
pokarmowego
Choroby układu moczowopłciowego

Razem

Ze względu na rodzaj niepełnosprawności najwięcej osób posiadało upośledzenie narządu
ruchu - 110 osób (37,3%), choroby psychiczne - 60 osób (20,3%) oraz choroby układu
oddechowego i układu krążenia - 36 osób (12,2%).

W grupie bezrobotnych

niepełnosprawnych 235 osób to osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (79,7%),
58 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (19,6%) oraz 2 osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności (0,7%).

4. Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych - stan z dnia 31 grudnia 2015 r.
W tej części opracowania została zaprezentowana struktura osób bezrobotnych
ze względu na podstawowe charakterystyki takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy,
okres pozostawania bez pracy, posiadany zawód i kwalifikacje zawodowe, posiadanie prawa
do zasiłku oraz ustalony profil pomocy. Prezentowane dane dotyczą wielkości wg stanu
na dzień 31 grudnia 2015 r.
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Kobiety stanowiąą ponad połowę
połow osób zarejestrowanych w SUP. Wg stanu na dzień
dzie
31.12.2015

r.

liczba

bezrobotnych

kobiet

wynosiła

1 858,

a

udział

ich

w ogólnej liczbie bezrobotnych 53,7%.
53,7 Porównując udział kobiet w ogólnej strukturze osób
bezrobotnych ze stanem z końca
końca roku 2014 odnotowany został spadek o 0,5 pkt proc.

Analizując strukturęę wiekową
wiekow osób zarejestrowanych w SUP można
mo
zauważyć,
że najliczniej reprezentowanąą grupą
grup wiekową były osoby w wieku 25-34
34 lata
la oraz 35-44 lata.
Grupy te stanowiły odpowiednio 30,0%
30,0 i 21,8% ogólnej liczby bezrobotnych. Najmłodsza
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grupa bezrobotnych (18-24
24 lata) stanowiła 13,4%
13,4 (odnotowano spadek o 2,0 pkt proc.),
a osoby powyżej 55. roku życia - 15,1% (wzrost o 2,4 pkt proc.).
W strukturze osób bezrobotnych na przestrzeni ostatnich lat daje się
się zauważyć
zauważ ć spadek udziału
osób w wieku 18-24
24 lata oraz wzrost udziału osób po 55. roku życia.

Wśród
ród osób zarejestrowanych w SUP

przewa ały osoby z wykształceniem
przeważały
wykształcen

zasadniczym zawodowym (25,8%)
(25,8 oraz policealnym i średnim
rednim zawodowym (26,3%).
(26,3
Osoby
z wykształceniem gimnazjalnym
alnym i poniżej
poni
stanowiły 17,4%
% ogółu bezrobotnych,
bezrobotnych a osoby
w wyższym wykształceniem - 18,9%. Najniższy
szy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym
ącym (11,6%)
(11,6
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Wg stanu na 31.12.2015 r. 12,9% zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadało
wcześniej
niej kontaktu z rynkiem pracy. Dotyczyło to co 8-go
8 go bezrobotnego. Należy
Nale przy tym
zaznaczyć, żee w porównaniu ze stanem z 2014 roku udział osób nieposiadają
nieposiadających stażu pracy
zmniejszył się o 1,8 pkt proc. Największa
Najwi ksza liczba osób legitymowała się
si stażem pracy
od 1 do 5 lat (22,2%),
), natomiast najmniej osób posiadało staż
staż pracy 30 lat i więcej
wi
– 141 osób, co stanowiło 4,1%
% ogólnej liczby bezrobotnych.

W strukturze bezrobotnych ze względu
wzgl du na czas pozostawania bez pracy najliczniejsza
grupa to osoby pozostające
ące bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy
miesięcy obejmująca
obejmuj
19, 6%
ogółu bezrobotnych. Niekorzystnym zjawiskiem jest duży
du y udział osób pozostających
pozostaj
w rejestrze bezrobotnych powyżej
powy
24 miesięcy.
cy. Grupa ta obejmowała 19,0%
19,0
ogółu
bezrobotnych i na przestrzeni 2015 roku zmniejszyła się
si o 1,4 pkt proc. W roku poprzednim
osoby pozostające
ce bez pracy przez okres powyżej
powy 24 miesięcy
cy stanowiły najliczniejszą
najliczniejsz grupę
bezrobotnych. Osoby pozostające
pozostają
bez pracy od 3 do 6 miesięcy
ęcy stanowiły 17,4%,
17,4
od 6 do 12 miesięcy – 16,5%,, od 12 do 24 miesięcy
miesi
– 15,4%.. Osoby, które pozostawały bez
pracy do 1 miesiąca
ca stanowiły 12% ogółu bezrobotnych (418 osób, w tym 167 kobiet) i była
b
to najmniej liczna grupa bezrobotnych.
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Struktura bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy
Liczba

% udział w ogólnej liczbie

bezrobotnych

bezrobotnych

3463

100

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

41

1,2

Górnictwo i wydobywanie

10

0,3

Przetwórstwo przemysłowe

497

14,3

Sektor
Ogółem

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie
elektryczną, gaz i parę wodną i powietrze

8

do układów klimatyzacyjnych

0,2

Dostawy wody, gospodarowanie ściekami
i odpad. oraz działalność związana

32

z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów

0,9
325
827

samochod., włączając motocykle
Działalność związana z zakwaterowaniem

9,4

23,9
134

i usługami gastronomicznymi

3,9

Transport i gospodarka magazynowa

90

2,6

Informacja i komunikacja

26

0,7

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

49

1,4

Działalność związana z obsługą rynku

21

nieruchomości
Działalność profesjonalna naukowa

0,6
107

i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i

3,1
159

działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa;

4,6
72

obowiązkowe zabezpieczenie społecznie
Edukacja

2,1
98

2,8
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Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą rozrywką

130

3,7

65

i rekreacją

1,9

Pozostała działalność usługowa

239

6,9

Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników gospodarstwa domowe

9

produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby

0,3

Organizacje i zespoły eksterytorialne

0

0

Działalność niezidentyfikowana

78

2,3

Dotychczas niepracujący

446

12,9

Spośród bezrobotnych pozostających w rejestrze bezrobotnych SUP na dzień
31.12.2015 r. 446 osób dotychczas nie pracowało, co stanowi 12,9% ogólnej liczby
bezrobotnych. Odsetek ten spadł w stosunku do poprzedniego roku o 1,8 pkt proc.
W końcu 2015 r. najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych po pracy w sektorach:
handel hurtowy i detaliczny – 827 osób (23,9%), przetwórstwo przemysłowe – 497 osób
(14,4%), budownictwo – 325 osób (9,4%), oraz pozostała działalność usługowa – 239 osób
(6,9%).

Struktura bezrobotnych wg najliczniej reprezentowanych zawodów.
Zawód

Liczba bezrobotnych

Bez zawodu

365

Sprzedawca różnych specjalności

301

Technik ekonomista

122

Kucharz

120

Mechanik pojazdów samochodowych

90

Nauczyciel różnych specjalności

89

Ślusarz

68

29

Krawiec

64

Technik mechanik

62

Murarz

62

Technik budownictwa

59

Fryzjer

54

Pomocniczy robotnik budowlany

49

Ekonomista

45

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

42

Cukiernik

39

Technik prac biurowych

38

Specjalista ds. marketingu i handlu

37

Kelner

37

Sprzątaczka biurowa

31

Robotnik gospodarczy

28

Pedagog

28

Specjalista administracji publicznej

27

Elektromechanik

26

Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową wśród zarejestrowanych w SUP byli:
sprzedawcy – 301 osób, technicy ekonomiści – 122 osoby, kucharze – 120 osób, mechanicy
pojazdów samochodowych – 90 osób, nauczyciele – 89 osób, ślusarze – 68 osób, krawcy
– 64 osoby, technicy mechanicy – 62 osoby, murarze – 62 osoby, technicy budownictwa
– 59 osób oraz fryzjerzy – 54 osoby.
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Prawo do zasiłku wg stanu na dzień
dzie 31 grudnia 2015 roku posiadało 465 osób,
tj. 13,4% ogółu bezrobotnych. Analizując
Analizuj powyższy wykres zauważyć
ż ć można,
moż że liczba osób
z prawem do zasiłku była wyższa na początku
pocz
roku, kiedy wśród
ród nowo rejestrujących
rejestruj
się osób
znajdowały się głównie osoby poprzednio
poprze
pracujące,
ce, które rejestrowały się w pierwszych
miesiącach roku w związku
ązku z zakończeniem
zako
pracy na podstawie umów terminowych.

4.1.Bezrobocie rodzinne
Bezrobociem rodzinnym wg stanu na 31.12.2015 r. objęte
objęte były 802 osoby z 366
rodzin,

czyli

23,1%

ogółu

bezrobotnych

zarejestrowanych

w

SUP.

W stosunku do stanu z końca
ńca 2014 r. nastąpił
nast
spadek o 131 osób (52 rodziny). Udział osób
należących
cych do bezrobocia rodzinnego w ogólnej liczbie bezrobotnych spadł o 0,3 pkt proc.
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Struktura osób objętych
ętych
tych bezrobociem rodzinnym znacznie odbiega od ogólnej
struktury bezrobotnych zarejestrowanych w SUP. W grupie osób
osób objętych
obję
bezrobociem
rodzinnym przeważająą osoby słabiej wykształcone. Procentowy udział osób z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej
żej jest o 14,8% wyższy
wy
niż udział tej samej grupy w ogólnej strukturze
bezrobotnych. Wśród
ród osób z wykształceniem wyższym
wy
oraz
az policealnym i średnim
zawodowym udziały te sąą z kolei odpowiednio niższe
ni sze o 8,9% oraz 7%. Również
Równie porównanie
struktury bezrobocia rodzinnego wg kryterium stażu
sta u pracy wskazuje na większe
wi
trudności
ze znalezieniem zatrudnienia oraz jego utrzymaniem przez osoby z tej grupy. Udział osób bez
stażuu pracy w analizowanej grupie jest o 7,1% wyższy
wy
niż w ogólnej strukturze bezrobotnych
natomiast udział osób ze stażem
żem pracy powyżej
powy 10 lat o 7,8% niższy.
szy. Struktura osób wg czasu
pozostawania bez pracy w obu porównywanych
porównywanych strukturach jest bardzo zbliżona
zbli
natomiast
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analiza wieku wskazuje na wyższy udział w grupie bezrobocia rodzinnego osób w wieku
18-34 lata (o 4,6%) oraz odpowiednio mniejszy udział osób powyżej 35. roku życia.

Osoby należące do bezrobocia rodzinnego, tj. osoby z rodzin, w których więcej niż
jedna osoba jest bezrobotna stanowią grupę osób, która znajduje się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Grupa ta, mimo, iż nie została
wyszczególniona w ustawie o promocji zatrudnienia wśród osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (art. 49), jest od wielu lat monitorowana przez SUP.
Struktura bezrobocia rodzinnego wg wieku:
Wiek

Liczba osób ogółem

% udział

18-24 lat

141

17,5%

25-29 lat

143

17,8%

30-34 lat

100

12,5%

35-44 lat

138

17,2%

45-54 lat

152

19%

powyżej 55 lat

128

16%

Struktura bezrobocia rodzinnego wg pozostawania bez pracy:
Czas pozostawania

Liczba osób ogółem

% udział

do 1 mc

92

11,4%

1-3 mc

166

20,7%

3-6 mc

134

16,7%

6-12 mc

138

17,2%

12-24 mc

120

15%

Pow. 24 m

152

19%

bez pracy
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Struktura bezrobocia rodzinnego wg stażu pracy:
Staż pracy

Liczba osób ogółem

% udział

bez stażu

160

20%

do 1 mc

77

9,6%

1-3 mc

21

2,7%

3-6 mc

25

3,1%

6-12 mc

15

1,9%

1-5 lat

186

23,2%

5-10 lat

121

15,1%

10-20 lat

107

13,4%

powyżej 20 lat

88

11%

Struktura bezrobocia rodzinnego wg wykształcenia:
Wykształcenie

Liczba osób % udział
ogółem

brak lub niepełne podstawowe

25

3,1%

podstawowe

165

20,6%

gimnazjalne

68

8,5%

zasadnicze zawodowe

223

27,9%

średnie zawodowe 4-letnie

10

1,2%

średnie zawodowe

108

13,5%

średnie ogólnokształcące

86

10,6%

pomaturalne/policealne

37

4,6%

wyższe (w tym licencjat)

80

10%

Struktura bezrobocia rodzinnego wg reprezentowanych zawodów i specjalności:
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Najczęściej

reprezentowane

zawody

Liczba osób ogółem

i specjalności
Bez zawodu

154

Sprzedawca

42

Kucharz

33

Mechanik pojazdów samochodowych

23

Sprzedawca w branży przemysłowej

19

Cukiernik

18

Pomocniczy robotnik budowlany

18

Ślusarz

17

Technik ekonomista

16

Technik mechanik

14

Technik budownictwa

12

Robotnik gospodarczy

12

Krawiec

12

Fryzjer

11

Technik żywienia

10

i gospodarstwa domowego
Murarz

10

5. Wskaźnik płynności rynku pracy
Wskaźnik płynności rynku pracy, czyli procentowy stosunek liczby bezrobotnych
podejmujących pracę do liczby nowo zarejestrowanych w latach 2013-2015 przedstawiony
został na poniższym wykresie. Podobnie jak w latach poprzednich zachowany został trend
wysokiego wskaźnika wiosną i malejącego w okresie wakacji oraz ponownego wzrostu
w miesiącach wrzesień – październik. Jednak w 2015 roku jesienny wzrost wskaźnika
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płynności
ci rynku pracy był słabszy niż
ni w latach 2014 i 2013, a w grudniu,
grudniu podobnie jak
w listopadzie, nastąpił jego dalszy spadek.
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