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BEZROBOCIE  REJESTROWANE  W  PŁOCKU  W  2015 R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

 
Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych 

wielkości „ogółem”. Dane wstępne mogą ulec zmianie w późniejszych opracowaniach. 

 

*** 

 W porównaniu z końcem grudnia 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych — o 15,4%. 

 W mieście w końcu grudnia 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 88,3% zarejestrowanych bezrobotnych. 

 W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek bezrobocia (wskaźnik płynności bezrobocia — 1,12). 

 Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2015 r. wynosiła 10,3%, tj. o 1,7 p. proc. mniej niż w grudniu 2014 r. 

 Ponad połowę ogółu bezrobotnych stanowiły kobiety (56,4%).  

 Wśród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–34 lata, ich udział 

wynosił 25,9%. 

 Ponad 58% bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe i średnie, a prawie 60% ogółu zare-

jestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. 

 W ciągu 2015 r. płoccy pracodawcy zgłosili 3,4 tys. ofert pracy, tj. o 29,1% mniej niż w 2014 r. 

 

 

W końcu grudnia 2015 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 6383 osoby 

bezrobotne, które stanowiły 2,9% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w województwie mazowieckim. 

W porównaniu z końcem grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1158 osób, tj. o 15,4%. W 2015 r. 

najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w lutym (8292 osoby), najmniej w październiku (6307 osób). Na 

przestrzeni roku największy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w maju 

o 507 osób, tj. 6,5%. Natomiast największy wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca 

wystąpił w lutym (o 212 osób). 

W końcu grudnia 2015 r. 88,3% zarejestrowanych bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku (wobec 

89,4% przed rokiem).  
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Bezrobocie rejestrowane 

Stan w końcu miesiąca 

 

Istotnym elementem rynku pracy jest płynność bezrobocia, która oznacza napływ do zasobu bezrobotnych 

i odpływ z niego. Strumień napływu do zasobów bezrobotnych obejmuje osoby zarejestrowane po raz pierwszy jak 

i po raz kolejny. W ciągu 2015 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowało się 9427 nowych bezrobotnych 

i było to o 3,0% więcej w porównaniu z 2014 r. Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych, kobiety stanowiły 

46,3% (wobec 43,9% w 2014 r.). Po raz pierwszy zarejestrowało się 1349 osób, z czego 49,0% stanowiły kobiety. 

W ciągu dwunastu miesięcy 2015 r. z ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy wykreślono 10585 osób, tj. o 6,4% więcej 

niż w 2014 r. Wśród wykreślonych z ewidencji bezrobotnych kobiety stanowiły 45,2% (wobec 44,0% w 2014 r.). 

Z ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 45,7% podjęło pracę (wobec 45,0% w 2014 r.). Gotowości 

do pracy nie potwierdziło 27,7% (wobec 28,5% w 2014 r.), natomiast 4,0% (wobec 6,8% w 2014 r.) dobrowolnie 

zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. 

 

Płynność bezrobocia według miesięcy w 2015 r. 
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Wskaźnik płynności bezrobociaa, który jest ilorazem liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do liczby 

bezrobotnych zarejestrowanych w 2015 r. w Płocku wyniósł 1,12 (wobec 1,09 w 2014 r.). Oznacza to spadek 

bezrobocia w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem 

liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 2015 r. do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w analizowanym 

roku wynosił 51,3%, tj. o 2,4 p. proc. więcej od wartości wskaźnika zanotowanego w 2014 r. 

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci (w %) 

Stan w dniu 31 XII 

 

Podobnie jak w roku poprzednim większość zarejestrowanych osób bezrobotnych w Płocku to kobiety. 

W końcu grudnia 2015 r. ich udział był o 3,0 p. proc. większy niż przed rokiem.  

Struktura bezrobotnych według płci i wieku (w %) 

Stan w dniu 31 XII 

 

Pod względem wieku w końcu grudnia 2015 r. najliczniej reprezentowaną grupę wśród bezrobotnych 

stanowiły osoby w wieku 25–34 lata (1,7 tys.), a ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

zmniejszył się o 1,5 p. proc. w stosunku do grudnia 2014 r. Kolejną pod względem liczebności była grupa 

bezrobotnych w wieku 35–44 lata (1,5 tys.), której udział zwiększył się o 0,1 p. proc. w porównaniu z 2014 r. Razem 

obydwie grupy wiekowe stanowiły prawie 50% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Najmniej liczną grupą wśród 

bezrobotnych były osoby w wieku 24 lata i mniej (0,7 tys.), ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się 

o 1,8 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród bezrobotnych kobiet największy spadek udziału o 2,0 p. proc. 

                                                           
a Wskaźnik mniejszy od 1 informuje, że wyrejestrowano mniejszą liczbę bezrobotnych aniżeli zarejestrowano i stan bezrobocia 
zwiększył się. Wartość wskaźnika większa od 1 informuje o zmniejszeniu się stanu bezrobocia. 
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w ogólnej liczbie bezrobotnych pań odnotowano w grupie wieku 25–34 lata, natomiast wśród mężczyzn o 2,5 p. proc. 

w grupie wieku 24 lata i mniej. Największy wzrost udziału kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie wieku 55 lat 

i więcej odpowiednio o 1,9 p. proc. i o 3,3 p. proc. 

 

Struktura bezrobotnych według płci i wykształcenia (w %) 

Stan w dniu 31 XII 

 

a Łącznie ze szkołami policealnymi. 

W końcu grudnia 2015 r. wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku 

dominowały osoby o niskim poziomie wykształcenia. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby 

posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (1,6 tys.) oraz policealne i średnie 

zawodowe (1,6 tys.). W porównaniu z końcem grudnia 2014 r. udział osób bezrobotnych posiadających 

wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe zmniejszył się o 1,0 p. proc., natomiast 

posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe pozostał na tym samym poziomie. Mniej niż przed 

rokiem odnotowano osób bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (1,5 tys.), ich udział 

w 2015 r. był o 0,4 p. proc. niższy niż rok wcześniej. Wzrost udziału o 0,8 p. proc. w ogólnej liczbie bezrobotnych 

dotyczył osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym. Bezrobotne 

kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni. Wykształcenie wyższe i średn ie 

posiadało 58,3% bezrobotnych kobiet, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wynosił 

41,8%. 

Struktura bezrobotnych według płci i stażu pracya (w %) 

Stan w dniu 31 XII 

 

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1–5 uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok i 1 dzień do  
5 lat.  
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Według stanu w końcu grudnia 2015 r. zdecydowana większość zarejestrowanych osób bezrobotnych 

posiadała staż pracy. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 87,0% i był o 1,3 p. proc. wyższy niż 

w końcu grudnia 2014 r. Wśród bezrobotnych wcześniej pracujących zawodowo najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby posiadające staż pracy 1–5 lat (1,3 tys.), a ich liczba w skali roku zmniejszyła się o 20,3%. Liczną grupę 

stanowiły również osoby z najmniejszym stażem pracy, tj. 1 rok i mniej (1,3 tys.). W porównaniu z grudniem  

2014 r. ich liczba zmniejszyła się o 12,0%. Liczebność grupy bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 23,2% 

w porównaniu z grudniem 2014 r. W grupie tej dominowały kobiety które stanowiły 62,5% (o 1,5 p. proc. mniej niż 

przed rokiem). Spośród bezrobotnych posiadających staż pracy 0,5% (wobec 0,4% w 2014 r.) stanowiły osoby 

zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy.   

Struktura bezrobotnych według płci i czasu pozostawania bez pracya (w %) 

Stan w dniu 31 XII 

 

a Od momentu rejestracji w urzędzie pracy; przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3–6 uwzględniono 

osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 miesięcy.  

 

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy w końcu grudnia 2015 r. we wszystkich przedziałach 

czasowych zanotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego. 

Największy o 30,8% spadek dotyczył osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12–24 miesiące. Udział tej grupy  

w ogólnej liczbie bezrobotnych w skali roku zmniejszył się o 3,5 p. proc. W trudnej sytuacji na rynku pracy były również 

osoby pozostające bez zatrudnienia 1–3 miesiące (1,2 tys.). Na przestrzeni roku ich liczba zmniejszyła się o 6,5%, ale 

udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wzrósł o 1,7 p. proc. Wśród kobiet zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy 

48,6% poszukiwało zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy, dla mężczyzn odsetek ten wynosił 33,7%. 

Tabl. 1. Bezrobotni zarejestrowani według wybranych kategorii 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2014 2015 

2014=100 

w liczbach bezwzględnych 

Bezrobotni:    

Do 25 roku życia  ...........................  966 704 72,9 

Długotrwale bezrobotnia ................  4610 3824 83,0 

Powyżej 50 roku życia ...................  1977 1822 92,2 

Bez kwalifikacji zawodowych .........  1188 700 58,9 

Niepełnosprawni  ...........................  473 431 91,1 

a Pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy.  
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W końcu grudnia 2015 r. prawie 60% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale 

bezrobotne, których udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,2 p. proc. w skali roku. Nadal w trudnej 

sytuacji na rynku pracy pozostawały osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Ich udział stanowił 28,5% ogółu 

bezrobotnych i był o 2,3 p. proc. wyższy niż w grudniu 2014 r. W ujęciu rocznym najbardziej zmniejszyła się liczba 

osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Ich udział spadł o 4,8 p. proc., stanowiąc w 2015 r. 11,0% ogółu 

bezrobotnych. Zmniejszeniu uległ również udział osób bezrobotnych do 25 roku życia z 12,8% w 2014 r. do 11,0% 

w 2015 r. Natomiast udział osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w 2015 r. zwiększył się o 0,5 p. proc. 

w stosunku do roku poprzedniego.  

Najbardziej znanym miernikiem natężenia bezrobocia rejestrowanego jest stopa bezrobocia. W końcu 

grudnia 2015 r. stopa bezrobocia w Płocku wynosiła 10,3% i była o 1,9 p. proc. wyższa od notowanej stopy 

bezrobocia w województwie. W ciągu roku w Płocku najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w lutym (13,1%), 

najniższa w październiku i listopadzie (po 10,2%). W ujęciu rocznym zaś stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,7 p. proc. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Stan w końcu miesiąca 

 

W ciągu 2015 r. płoccy pracodawcy zgłosili do Miejskiego Urzędu Pracy 3,4 tys. ofert pracy, tj. o 29,1% 

mniej niż w 2014 r. Najwięcej ofert pracy wpłynęło w kwietniu (363), najmniej w styczniu (128). Na koniec grudnia 

2015 r. na 1 ofertę pracy przypadało 26 osób bezrobotnych, podczas gdy przed rokiem 85 osób.  

Oferty pracy 

 

a Zgłoszone do urzędu w ciągu danego miesiąca. b Do obliczeń przyjęto liczbę bezrobotnych zarejestrowanych i liczbę ofert 
pracy według stanu w ostatnim dniu danego miesiąca. 
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PŁOCK NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO — WYBRANE DANE 

Stan w dniu 31 XII 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Województwo Płock Województwo Płock 

w liczbach bezwzględnych 
Wojewódz- 
    two=100 

w odsetkach 

Bezrobotni zarejestrowani .....   216527 6383 2,9 100,0 100,0 

z liczby bezrobotnych:      

W wieku:      

24 lata i mniej ........................  30315 704 2,3 14,0 11,0 

25–34 ....................................  57021 1656 2,9 26,3 25,9 

35–44 ....................................  48040 1533 3,2 22,2 24,0 

45–54 ....................................  40215 1316 3,3 18,6 20,6 

55 lat i więcej ........................  40936 1174 2,9 18,9 18,4 

Z wykształceniem:      

wyższym ...............................  32256 1014 3,1 14,9 15,9 

średnim zawodowyma ...........  47293 1587 3,4 21,8 24,9 

średnim ogólnokształcącym 24323 661 2,7 11,2 10,4 

zasadniczym zawodowym ....  53060 1534 2,9 24,5 24,0 

gimnazjalnym, podstawowym  
i niepełnym podstawowym  59595 1587 2,7 27,5 24,9 

Ze stażem pracyb:      

bez stażu pracy .....................  38674 829 2,1 17,9 13,0 

1 rok i mniej ..........................  36936 1262 3,4 17,1 19,8 

1–5 ........................................   44987 1307 2,9 20,8 20,5 

5–10 ......................................  31447 953 3,0 14,5 14,9 

10–20 .....................................  33437 1038 3,1 15,4 16,3 

20–30 .....................................  22881 724 3,2 10,6 11,3 

powyżej 30 lat .........................  8165 270 3,3 3,8 4,2 

Pozostający bez pracyc        

3 miesiące i mniej  ................  52302 1699 3,2 24,2 26,6 

3–12  .....................................   68181 1999 2,9 31,5 31,3 

12–24  ....................................   36391 979 2,7 16,8 15,3 

powyżej 24 miesięcy  .............  59653 1706 2,9 27,5 26,7 

Bezrobotni w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy      

Do 25 roku życia  ......................  30315 704 2,3 14,0 11,0 

Długotrwale bezrobotnid ...........  127214 3824 3,0 58,8 59,9 

Powyżej 50 roku życia ..............  62200 1822 2,9 28,7 28,5 

Niepełnosprawni  ......................  9576 431 4,5 4,4 6,8 

Płynność bezrobocia  
(w ciągu roku)       

Bezrobotni nowo 
zarejestrowani  ......................  275822 9427 3,4 x x 

Bezrobotni wyrejestrowani  .......  309072 10585 3,4 x x 

Stopa bezrobocia w %............  8,4 10,3 x x x 

Oferty pracy (w ciągu roku) ...  158325 3373 2,1 x x 

 
a Patrz notka pod wykresem na s. 4. b Patrz notka pod wykresem na s. 5. c Patrz notka pod wykresem na s. 5. d Patrz notka 

do tabl. 1.  
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WYBRANE DANE O BEZROBOCIU REJESTROWANYM  

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

Stopa bezrobocia rejestrowanego  
w % (stan w końcu miesiąca)  ....... 2014 13,9 14,2 13,5 13,0 12,2 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 12,0 

 2015 12,8 13,1 12,6 12,3 11,6 11,0 10,7 10,6 10,4 10,2 10,2 10,3 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem  
(stan w końcu miesiąca)  ............... 2014 9055 9257 8800 8386 7806 7649 7570 7522 7457 7364 7396 7541 

 2015 8080 8292 7992 7745 7238 6836 6657 6574 6438 6307 6315 6383 

z liczby ogółem:             

do 25 roku życia ............................ 2014 1288 1323 1207 1105 966 961 953 935 983 926 925 966 
 2015 1028 1099 1048 992 780 629 629 652 678 694 704 704 

powyżej 50 roku życia ................... 2014 2327 2375 2253 2157 1998 2000 1986 1959 1950 1924 1948 1977 
 2015 2122 2151 2097 2063 2030 1969 1909 1863 1838 1796 1813 1822 

bez kwalifikacji  
zawodowych  .......................... 2014 1559 1601 1496 1439 1283 1249 1220 1217 1222 1195 1177 1188 

 2015 1310 1360 1114 984 895 837 782 777 746 716 707 700 

niepełnosprawni  ........................... 2014 554 541 510 494 466 482 469 474 474 469 486 473 
 2015 517 530 485 467 467 437 442 442 434 422 422 431 

Bezrobotni nowo zarejestrowani  ...... 2014 1236 758 683 640 587 588 791 577 799 835 719 938 
 2015 1137 821 692 673 607 616 829 793 843 767 748 901 

Bezrobotni wyrejestrowani  ............... 2014 519 556 1140 1054 1167 745 870 625 864 928 687 793 
 2015 598 609 992 920 1114 1018 1008 876 979 898 740 833 

Oferty pracy zgłoszone w ciągu  
danego miesiąca  ......................... 2014 142 720 528 718 540 189 451 465 431 256 175 142 

 2015 128 326 235 363 245 343 312 262 192 319 329 319 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel.24 366–50–42  

e–mail: e.kazmierczak@stat.gov.pl; e–mail: e.popielarska@stat.gov.pl 
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