Główne tendencje bezrobocia obserwowane w województwie śląskim
w latach 2017-2018
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4,3%

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim
wynosiła 4,3% (kraj 5,8%). W ujęciu rocznym w województwie wartość tego
wskaźnika spadła o 0,8 p. proc. W kraju, w ujęciu rocznym, wysokość stopy
bezrobocia spadła o 0,8 p. proc. (31.12.2017 r. – 6,6%).
W końcu roku województwo śląskie znajdowało się na drugim miejscu listy
województw o najniższej wartości stopy bezrobocia, za Wielkopolską (3,1%).
Utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia w naszym regionie.
W końcu grudnia 2018 r. najniższa stopa bezrobocia była w Katowicach i wynosiła
1,6%. Na przeciwległej pozycji znajdował się Bytom, gdzie wysokość tego wskaźnika
osiągnęła wartość 9,5%. Powiaty o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia dzieliła
w grudniu 2018 r. różnica 7,9 p. proc. Jeżeli chodzi o podregiony, to w omawianym
okresie najniższą stopę bezrobocia notowano w podregionie tyskim (2,7%)
i katowickim (2,8%). Najwyższą stopą bezrobocia, podobnie jak w roku poprzednim,
charakteryzował się podregion bytomski (7,0%).

80 079
osób

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu
grudnia 2018 roku wyniosła 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym zbiorowość
bezrobotnych zmniejszyła się o 14,6 tys. osób (dynamika spadku wyniosła
-15,4 proc.).
W powiatach widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej
osób zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Sosnowcu (4,6 tys.), Bytomiu
(4,4 tys.) oraz Częstochowie (4,1 tys. osób). Na przeciwległym końcu listy
rankingowej lokowały się powiaty o małej liczbie mieszkańców i tym samym
bezrobotnych: bieruńsko - lędziński (559 osób), Żory (671 osób) oraz Świętochłowice
(879 osób). W ciągu roku bezrobocie spadło prawie we wszystkich powiatach,
największy spadek bezrobocia odnotowano w Katowicach (-1 158 osób), Sosnowcu
(-1 079 osób) i w Częstochowie (-907 osób). Niewielki wzrost liczby bezrobotnych
odnotowano w powiecie kłobuckim (16 osób).

46 761
osób

W końcu grudnia 2018 r. wśród zarejestrowanych 58,4% stanowiły bezrobotne
kobiety. W ciągu roku udział pań wzrósł o 0,8 p. proc. (2017 r. – 57,6%), zaś liczba
bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 7,7 tys.
W zbiorowości mężczyzn liczba zaewidencjonowanych spadła o 6,9 tys. osób
(31.12.2017 r. – 40 189; 31.12.2018 r. – 33 318). Znacząca nadreprezentacja kobiet
wśród ogółu zarejestrowanych obserwowana jest w Żorach (gdzie kobiety to 69,4%),
Rybniku (68,7%), a także w powiatach rybnickim (68,8%) i raciborskim (67,2%).
Natomiast odsetek bezrobotnych kobiet był najniższy w Sosnowcu (53,4%) oraz
w powiecie myszkowskim (53,5%) i częstochowskim (53,6%).

70 651
osób

Większość bezrobotnych to osoby legitymujące się stażem pracy (według stanu na
31.12.2018 r. – 88,2% ogółu bezrobotnych; 31.12.2017 r. – 87,6% ogółu). Pozostali –
9,4 tys. osób, tj. 11,8% ogółu nie posiada doświadczenia zawodowego
(31.12.2017 r. – 11,7 tys. tj. 12,4% ogółu). W ciągu roku liczba bezrobotnych
poprzednio pracujących spadła o 12,3 tys. osób.
Podobnie jak przed rokiem bezrobotni, którzy legitymowali się stażem pracy,
najczęściej pracowali w następujących sekcjach PKD: Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów mechanicznych, włączając motocykle (18,6%; 2017 r. - 18,7%),
Przetwórstwo przemysłowe (17,5% poprzednio pracujących; 2017 r. – 17,4%) oraz
Budownictwo (9,3%; 2017 r. – 9,8%).
Z wyżej wymienionych sekcji pochodziło prawie połowę poprzednio pracujących
(45,5%; 2017 r. – 45,9%). Równocześnie w stosunku do co ósmego bezrobotnego
legitymującego się stażem pracy, pracownicy urzędów nie potrafili zidentyfikować
miejsca działalności ostatniego zatrudnienia (2018 r. – 12,8%).
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Zdecydowana większość zarejestrowanych nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych.
W końcu grudnia 2018 r. prawo do tego świadczenia posiadało 12,0 tys. osób,
tj. 15,0% ogółu zaewidencjonowanych. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba
zasiłkobiorców spadła o 0,9 tys. osób, natomiast nieznacznie wzrósł procentowy
udział pobierających zasiłek wśród ogółu bezrobotnych (31.12.2017 r. – 12,9 tys.,
tj. 13,6% ogółu). Sytuacja powiatów w opisywanym aspekcie jest bardzo
zróżnicowana. Według stanu na 31.12.2018 r. najwyższy odsetek uprawnionych do
pobierania zasiłku dla bezrobotnych notowano w powiatach: bielskim (23,2%)
i bieruńsko - lędzińskim (22,5%) oraz w mieście Tychy (21,2%). Odwrotna sytuacja
wystąpiła w Piekarach Śląskich (11,0%), Świętochłowicach (11,1%) oraz w
Chorzowie (11,6%).

18 793
osoby

Na silnie zurbanizowanym terenie województwa śląskiego zdecydowana większość
bezrobotnych zamieszkuje miasta (76,5%). W końcu grudnia 2018 r. na terenach
wiejskich mieszkało 23,5% ogółu zarejestrowanych, tj. 18,8 tys. osób. W ciągu roku
liczba bezrobotnej ludności wiejskiej spadła o 2,6 tys. osób (tj. o 12,3 proc.).
W tym samym czasie zmniejszyła się również liczba bezrobotnych mieszkańców
miast o 12,0 tys., co oznacza spadek o 16,4 proc. Problem bezrobocia na wsi
niezmiennie dotyka głównie mieszkańców podregionu bielskiego, gdzie w końcu
2018 roku zarejestrowanych było 6,1 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi, co
stanowiło ponad połowę ogółu bezrobotnych w tym podregionie (55,2%; 2017 r. –
53,9%). W podregionie częstochowskim było 5,2 tys. bezrobotnych zamieszkałych na
wsi, tj. 46,6% ogółu zarejestrowanych w tym podregionie (2017 r. – 44,8%). Dla
porównania w podregionie gliwickim bezrobotni z terenów wiejskich to tylko 10,0%
ogółu (834 osoby; 2017 r. – 10,1%). W podregionie katowickim, który skupia
wyłącznie miasta na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie) problem opisywanego
bezrobocia nie występuje.

39 097
osób

Do grupy długotrwale bezrobotnych zaliczane są osoby pozostające w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W
ciągu
roku
liczebność
tej
zbiorowości
zmniejszyła
się
o 10,0 tys. osób, do poziomu 39,1 tys. Udział tej subpopulacji w ogólnej liczbie
zaewidencjonowanych obniżył się o 3,1 p. proc., z 51,9% w grudniu 2017 r. do 48,8%
w końcu 2018 r. Wśród długotrwale bezrobotnych nadal dominują kobiety (24,2 tys.
pań, tj. 61,9% w końcu grudnia 2018 r., wobec 29,6 tys. osób, tj. 60,3% w grudniu
2017 r.). Utrzymuje się zróżnicowanie przestrzenne poziomu długotrwałego
bezrobocia. W końcu 2018 r. najwięcej bezrobotnych tej kategorii
zaewidencjonowanych było w Bytomiu i Sosnowcu (po 2,4 tys.) i powiecie
będzińskim (2,1 tys.). W najmniejszym stopniu problem długotrwałego bezrobocia
dotykał powiat bieruńsko – lędziński (218 osób) oraz miasto Żory (259 osób).

18 419
osób

Na dzień 31.12.2018 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, które nie
ukończyły jeszcze 30 roku życia wynosiła 18,4 tys. osób - tj. 23,0% ogólnej liczby
osób zarejestrowanych. W omawianej grupie bezrobotnych znalazło się blisko 13 tys.
kobiet (70,4% ogółu bezrobotnych z tego przedziału wiekowego). Analogiczne dane
z roku 2017 wynoszą odpowiednio: 21,7 tys. młodych osób bez pracy - tj. 22,9%
ogólnej liczby zarejestrowanych, w tym 15,0 tys. kobiet (68,9%).

8 162
osoby

W końcu grudnia 2018 r. bez pracy pozostawało 8,1 tys. bezrobotnych poniżej 25
roku życia. W ujęciu rocznym liczba najmłodszych bezrobotnych spadła o 1,7 tys.
osób, tj. o 17,3 proc. Według stanu na 31.12.2018 r. bezrobotna młodzież to 10,2%
ogółu zarejestrowanych, rok wcześniej udział ten był niewiele wyższy i wynosił
10,4%.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku życia dominowały kobiety,
stanowiły 66,5% tej subpopulacji (2017 r. – 66,1%). Natężenie bezrobocia młodzieży
poszczególnych powiatach jest zróżnicowane. W końcu 2018 r. najwyższe udziały
bezrobotnej młodzieży notowano w Rudzie Śląskiej (15,2%) oraz powiatach:
kłobuckim (14,2%), lublinieckim (13,8%) i rybnickim (13,7%). Najniższe udziały
bezrobotnej młodzieży obserwowano w dużych miastach na prawach powiatu,
tj. w: Bielsku – Białej (6,3%), Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowcu (po 6,7%).
W grupie młodzieży przeważają osoby pozostające bez zatrudnienia w okresie od 03 miesięcy (51,0%) oraz od 3 do 6 miesięcy (17,7%).
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23 208
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W końcu grudnia 2018 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy
zaewidencjonowanych było 23,2 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia, co
stanowiło 29,0% ogółu bezrobotnych (rok wcześniej analogiczny odsetek 29,6%).
Bezrobotni powyżej 50 roku życia to jedna z niewielu grup, w których notujemy
nadreprezentację mężczyzn. Udział kobiet wynosi zaledwie 39,8% (2017 r. – 40,4%).
W końcu 2018 r. problem braku pracy w grupie 50+ widoczny był głównie w
Katowicach (33,5%), Bielsku – Białej (32,8%), Częstochowie (32,6%) oraz powiecie
bielskim (32,2%). Biorąc pod uwagę kryterium procentowego udziału grupy 50+
wśród ogółu zaewidencjonowanych, to bezrobocie osób powyżej 50 roku życia
najmniej widoczne było w Żorach (20,3%), Jastrzębiu Zdroju (24,1%) oraz powiecie
myszkowskim (24,6%). Barierą utrudniającą sukces na rynku pracy jest
długookresowe bezrobocie. Wśród bezrobotnych z grupy 50+ 45,7% pozostaje bez
zatrudnienia nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy (rok wcześniej odpowiedni
wskaźnik wynosił 46,0%).

5 954
osoby

W końcu grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych niepełnosprawnych wynosiła 6,0 tys.
i przez okres roku zmniejszyła się o 0,9 tys. osób (tj. o 13,3 proc.). Udział
bezrobotnych niepełnosprawnych wśród ogółu wynosił 7,4%.
Według stanu na 31.12.2018 r. najwięcej osób tej grupy zarejestrowanych było
w Częstochowie (511 osób), Sosnowcu (358 osób) oraz w Bielsku-Białej (319 osób).
Najmniej bezrobotnych omawianej kategorii zaewidencjonowanych było w powiatach:
bieruńsko-lędzińskim (39 osób), Żorach (43 osoby) oraz Piekarach Śląskich (55
osób). Wśród bezrobotnych niepełnosprawnych większość stanowili mężczyźni.
Według stanu na 31.12.2018 r. udział pań wynosił 45,9%, rok wcześniej – 47,6%.

2 811
osób

2 377
osób

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki to według stanu na
koniec grudnia 2018 roku 3,0% ogółu zarejestrowanych (31.12.2018 r. – 2,4 tys.
osób).
W ujęciu rocznym liczebność tej kategorii spadła o 434 osoby, tj. o 15,4 proc. Wśród
bezrobotnych absolwentów zdecydowanie dominowały kobiety (59,4%). Według
stanu na 31.12.2018 r. najmniej osób tej kategorii zaewidencjonowanych było
w Świętochłowicach (19 osób), Żorach (21 osób) oraz Piekarach Śląskich
i Chorzowie (po 23 osoby). Natomiast najwięcej bezrobotnych absolwentów
zarejestrowanych było w powiatach: żywieckim (152 osoby), kłobuckim (135 osób)
oraz częstochowskim (131 osób).

Bezrobotni z
wyższym
wykształceniem

13 477
osób

11 932
osoby

Według stanu na koniec grudnia 2018 roku bezrobotni z wyższym wykształceniem
(12,0 tys. osób) stanowili 14,9% ogółu zarejestrowanych (przed rokiem 14,2%).
W tej zbiorowości zdecydowanie dominowały kobiety (68,0%). W ciągu roku liczba
bezrobotnych o potencjalnie najwyższych kwalifikacjach spadła o 1,5 tys.

Bezrobotni
z wykształceniem
policealnym
i średnim
zawodowym

20 803
osoby

17 776
osób

Bezrobotni z wykształceniem średnim policealnym i zawodowym stanowili 22,2%
ogółu zarejestrowanych (31.12.2018 r. – 17,8 tys. osób). W ciągu roku liczebność tej
kategorii spadła o 3,0 tys. osób.

Bezrobotni
z wykształceniem
średnim
ogólnokształcącym

9 092
osoby

7 990
osób

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku bez pracy pozostawało 8,0 tys. bezrobotnych
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, w tym aż 72,4% to kobiety. Osoby
z opisywanej kategorii stanowiły 10,0 % ogółu (rok wcześniej 9,6%).

Bezrobotni
z wykształceniem
zasadniczym
zawodowym

24 554
osoby

20 333
osoby

W końcu grudnia 2018 roku liczba osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym
wynosiła 20,3 tys. osób (tj. 25,4% ogółu). W ujęciu rocznym obserwujemy spadek
bezrobotnych tej kategorii o 4,2 tys. osób (-17,2 proc.). Notowana jest
nadreprezentacja mężczyzn, którzy stanowią 52,9% w tej zbiorowości.

Bezrobotni
z wykształceniem
gimnazjalnym
i poniżej

26 761
osób

22 048
osób

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowili 27,5% ogółu
zarejestrowanych. W ujęciu rocznym liczba osób tej kategorii spadła o 4,7 tys.
Bezrobotni z najniższym poziomem wykształcenia są relatywnie częściej narażeni na
trwałe bezrobocie. W tej subpopulacji 40,6% pozostaje bez pracy nieprzerwanie
ponad 12 miesięcy.

Bezrobotni powyżej
50 roku życia

Bezrobotni
niepełnosprawni

Bezrobotni w okresie
do 12 miesięcy od
zakończenia nauki
(absolwenci)

28 073
osoby

6 870
osób
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osoby

217 967
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2018 r.

161 780
osób

Na przestrzeni 2018 roku w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego
zarejestrowało się 161,8 tys. osób czyli o 30,9 tys. mniej niż rok wcześniej
(tj.-16,0%). Najwięcej rejestracji, podobnie jak w roku poprzednim, było w styczniu
2018 roku (18 322), natomiast najmniej w maju (11 771). Wśród napływających do
bezrobocia (w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.) panie stanowiły ponad połowę
rejestrujących się w urzędach pracy (51,9%). Zdecydowana większość osób, które
zarejestrowały się w ciągu 2018 roku w urzędach legitymuje się stażem pracy (87,6%
„napływu”). Rejestrujący się bez kwalifikacji zawodowych stanowili 27,7%
napływających do bezrobocia, a osoby bez doświadczenia zawodowego 20,8%.
W ubiegłym roku wśród nowo rejestrujących się ponad połowę stanowiły osoby
w wieku 25-49 lat (98,1 tys., 60,7%). Bezrobotni w wieku od 18 do 24 lat to 20,5%
„napływu” (33,2 tys.). Osoby powyżej 50 roku życia odpowiednio 18,8% (30,4 tys.).

176 388
osób

Na przestrzeni 2018 roku z rejestrów wyłączono 176,4 tys. bezrobotnych
tj. o 41,6 tys. mniej niż rok wcześniej. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r.
kobiety stanowiły 52,0% „odpływu”; w 2017 r. udział pań kształtował się na nieco
niższym poziomie (50,7%). W 2018 r. liczba wyłączonych z tytułu niepotwierdzenia
gotowości do pracy wyniosła 41 315 osób (tj. 23,4% „odpływu”). Rok wcześniej liczba
osób, które nie potwierdziły gotowości do pracy i utraciły z tego tytułu status
bezrobotnego była wyższa (50 668 osób tj. 23,2% „odpływu”).
W całym 2018 roku z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia wyrejestrowano 82,9 tys. osób
co stanowiło 47,0% całego „odpływu” (rok wcześniej 101,0 tys. tj. 46,3% wszystkich
wyrejestrowanych). W związku ze spadkiem w stosunku do roku poprzedniego liczby
osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych, w większości zmalały również
wyłączenia z tytułu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (afpb). W sumie
w 2018 roku z tytułu rozpoczęcia afpb wyłączono 28 590 osób, rok wcześniej ich
liczba była wyższa o 14 321 osób (w 2017 roku z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia
subsydiowanego, szkoleń, staży, prac społecznie użytecznych i działań
aktywizacyjnych zleconych przez urzędy pracy oraz pozostałych form aktywizacji
wyłączno 42 911 osób).

Wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji
zawodowej
zgłoszone w ciągu
roku (oferty pracy)

210 411
ofert

196 995
ofert

Od stycznia do grudnia 2018 roku do urzędów pracy zgłoszono ponad 197 tys.
informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej,
tj. o 13,4 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku
(w 2017 r. – 210,4 tys. ofert). W 2018 roku 7,6% propozycji stanowiły subsydiowane
miejsca aktywizacji zawodowej (głównie staże), rok wcześniej analogiczny odsetek
wynosił 10,2%.

Zgłoszenia zwolnień
grupowych

2 238
osób

2 357
osób

W 2018 roku w województwie śląskim planowano objąć zwolnieniami grupowymi
2 357 osób, tj. o 119 osób więcej niż w 2017 roku.

Zwolnieni z tytułu
zwolnień grupowych,
na podstawie
wcześniejszych
zgłoszeń

2 198
osób

2 283
osoby

W 2018 roku powiatowe urzędy pracy z województwa śląskiego otrzymały informację
o dokonanych zwolnieniach grupowych, na podstawie wcześniejszych zgłoszeń,
którymi objęto 2 283 osoby. W ujęciu rocznym liczba zwolnionych w ramach tzw.
grupówek wzrosła o 85 osób.

