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BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W 2012 R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła. 

 
W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem wynikające 

z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie. 

 

 

*** 

 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 22,6% i była większa o 0,9 p. proc. 

w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

 Odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 2011 r. (o 5,5%). 

 W stosunku do grudnia 2011 r. największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w kategoriach osób: 

pozostających bez pracy poniżej 1 miesiąca (o 11,1%) oraz ze stażem pracy do 1 roku (o 3,6%), natomiast 

największy wzrost odnotowano w kategoriach osób: ze stażem pracy powyżej 30 lat (o 45,6%) oraz powyżej 54 

roku życia (o 14,2%). 

 Odnotowano spadek liczby ofert pracy zgłoszonych w ciągu 2012 r. do urzędu pracy (o 13,6% mniej niż w ciągu 

roku poprzedniego). 

 

 

*** 

 

 

W ciągu 2012 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Radomiu ulegała 

nieznacznym wahaniom. Obserwowane zmiany charakteryzowały się tendencją spadkową liczby bezrobotnych (za 

wyjątkiem sytuacji w lutym, kiedy nastąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych – o 1,0% w stosunku do stycznia) 

w ciągu I półrocza 2012 r. oraz tendencję wzrostową (za wyjątkiem sytuacji we wrześniu, kiedy nastąpił nieznaczny 

spadek liczby bezrobotnych – 0,4% w stosunku do sierpnia) w ciągu II półrocza 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. 

liczba bezrobotnych wyniosła 21112 osób i była o 5,5% większa od notowanej w grudniu 2011 r. Największy 

spadek nastąpił pomiędzy czerwcem a majem – o 3,8%, natomiast największy wzrost pomiędzy grudniem 

a listopadem – o 2,0%. W analizowanym okresie analogiczną tendencję odnotowano również w województwie 

mazowieckim i w Polsce. 
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W zimie m.in. ze względu na zakończenie sezonu turystycznego oraz prac sezonowych w budownictwie 

i rolnictwie obserwuje się wzrost bezrobocia. Sezonowość prac na rynku pracy w Radomiu wpływa w znacznym 

stopniu na wzrost liczby bezrobotnych na początku i w końcu roku. W  ciągu 2012 roku nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych było więcej o 197 osób niż w analogicznym okresie 2011 r. Najwięcej nowych rejestracji 

bezrobotnych miało miejsce w styczniu (2016 osób), natomiast najmniej w czerwcu (1230 osób). Wśród nowo 

zarejestrowanych bezrobotnych w  ciągu 2012 r. największą liczbę stanowiły osoby, które znalazły się w ewidencji 

po raz kolejny (15679 osób). W 2012 r. z ewidencji urzędu pracy wyrejestrowano 17388 osób, z tego najwięcej 

w czerwcu (2016 osób), a najmniej w styczniu (980 osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewidencji 

7136 osób (o 9,2% mniej niż w ciągu 2011 r.).  

Przy wzroście liczby bezrobotnych w skali roku utrzymywała się również wysoka stopa bezrobocia (22,6%). 

Radom należy do tych południowych powiatów województwa mazowieckiego (radomski, szydłowiecki, przysuski 

i miasto na prawach powiatu Radom), które od lat borykają się z problemem bezrobocia. 

W omawianym okresie większość bezrobotnych stanowili mężczyźni. W końcu grudnia 2012 r. odsetek 

bezrobotnych mężczyzn wynosił 51,9% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych i zwiększył się o 1,2 p. proc. 

w porównaniu z grudniem 2011 r. Najwyższy udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych 

odnotowano w marcu 2012 r. (52,5%). 

Tabl. 1. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia rejestrowanego 

  Stan w końcu miesiąca 

WYSZCZEGÓLNIENIE XII 2011 XII 2012 XII 2011 = 100 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ............  20020 21112 105,5 

mężczyźni ............................................................  10158 10967 108,0 

kobiety .................................................................  9862 10145 102,9 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %..............  21,7 22,6 104,1 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 22,6% i była wyższa o 0,9 p. proc. 

w porównaniu z grudniem 2011 r. W województwie mazowieckim stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 

grudnia 2012 r. wyniosła 13,4%, a w pozostałych miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego 

(Ostrołęka, Płock, Siedlce i m.st. Warszawa) odpowiednio: 15,5%, 12,6%, 11,2% i 4,4%. Najwyższą stopę 

bezrobocia rejestrowanego odnotowano w takich powiatach województwa mazowieckiego jak: szydłowiecki, 

radomski i przysuski, której wartość wyniosła odpowiednio: 37,6%, 30,7% i 27,5%. 
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BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI I STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 

Stan w końcu miesiąca 

 

 

 

W końcu grudnia 2012 r. w Radomiu 17248 osób nie posiadało prawa do zasiłku, co stanowiło 81,7% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych wobec 82,5% w grudniu 2011 r. Wśród pozostałych miast na prawach powiatu 

województwa mazowieckiego w m.st. Warszawie odsetek osób nieposiadających prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych stanowił 82,6% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych. W Siedlcach osoby nieposiadające prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 85,2% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych, w Płocku 86,2%, a w Ostrołęce 

86,8%. Największy wzrost liczby bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku odnotowano w Siedlcach 

(o 0,8 p. proc.) w porównaniu do grudnia 2011 r. 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG PŁCI I WYBRANYCH KATEGORII 

W GRUDNIU 

Stan w końcu miesiąca 
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W końcu grudnia 2012 r. zarejestrowanych było 1460 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów 

pracy. Liczba osób w tej kategorii zwiększyła się o 5,3% w porównaniu z grudniem 2011 r. W województwie 

mazowieckim nastąpił wzrost o 32,9% w porównaniu do grudnia 2011 r. (w miastach na prawach powiatu 

województwa mazowieckiego sytuacja kształtowała się następująco: wzrost w Ostrołęce o 122,2%, w m.st. 

Warszawie o 26,2% oraz w Siedlcach o 25,5%, natomiast spadek w Płocku o 21,9%). 

W końcu grudnia 2012 r. wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy, największy udział (poza działalnością niezidentyfikowaną) stanowiły osoby poprzednio 

pracujące w „przetwórstwie przemysłowym” (18,0%) oraz w „handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów 

samochodowych włączając motocykle” (13,1%). Natomiast najmniejszy udział stanowiły osoby poprzednio 

pracujące w „górnictwie i wydobywaniu” (0,1%). 

Tabl. 2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

  Stan w końcu miesiąca 

WYSZCZEGÓLNIENIE XII 2011 XII 2012 XII 2011 = 100 

Osoby do 25 roku życia…………………... 2620 2611 99,7 

Długotrwale bezrobotni…………………… 12454 13009 104,5 

Osoby powyżej 50 roku życia……………. 5338 5707 106,9 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych……. 6845 6957 101,6 

Osoby samotnie wychowujące co 
   najmniej jedno dziecko do 18 roku 
   życia……………………………………… 

 
 

1245 

 
 

1427  

 
 

114,6 

Osoby niepełnosprawne……………….… 1317 1351 102,6 

 

Do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą m.in. długotrwale bezrobotni, 

których udział w zarejestrowanych ogółem w Radomiu wyniósł w końcu grudnia 2012 r. 61,6% i był najwyższy 

spośród miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (spadek o 0,6 p. proc. w stosunku do grudnia 

2011 r.). W województwie mazowieckim odsetek długotrwale bezrobotnych wynosił w tym okresie 52,0% ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych (wśród pozostałych miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego 

sytuacja kształtowała się następująco: w Ostrołęce 60,8%, w Płocku 53,6%, w Siedlcach 50,0%, 

a w m.st. Warszawie 44,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych). 

W końcu grudnia 2012 r. osoby poniżej 25 roku życia stanowiły w Radomiu 12,4% bezrobotnych ogółem 

(spadek o 0,7 p. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.). W województwie mazowieckim osoby te stanowiły 18,2% 

ogółu bezrobotnych zarejestrowanych (spadek o 0,9 p. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.). Największy wzrost 

osób w tej kategorii pozostających w rejestrach urzędów pracy w miastach na prawach powiatu województwa 

mazowieckiego odnotowano w Siedlcach (o 0,5 p. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.), natomiast największy 

spadek odnotowano w Ostrołęce (o 2,5 p. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.). 

Osoby powyżej 50 roku życia stanowiły w Radomiu w omawianym okresie 27,0% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych (wzrost o 0,3 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku). W województwie 

mazowieckim osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 24,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych (w m.st. 

Warszawie 32,1%, w Ostrołęce 25,2%, w Płocku 24,9%, a w Siedlcach 23,6%). 
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W Radomiu w końcu 2012 roku osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 roku 

życia stanowiły 6,8% a osoby niepełnosprawne stanowiły 6,4% ogółu zarejestrowanych. W województwie 

mazowieckim odsetek osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia 

kształtował się na podobnym poziomie co w Radomiu (6,7%), natomiast udział osób niepełnosprawnych wśród 

bezrobotnych ogółem wynosił 3,7%. Wśród miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego najmniejszy 

udział osób wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia wśród bezrobotnych ogółem 

odnotowano w Radomiu, a największy w Płocku (10,0%). Najmniejszy odsetek osób niepełnosprawnych wśród 

bezrobotnych ogółem odnotowano w m.st. Warszawie (4,0%), a największy w Radomiu. 

W końcu grudnia 2012 r. kwalifikacji zawodowych nie posiadało w Radomiu 33,0% zarejestrowanych 

bezrobotnych (o 0,6 p. proc. więcej niż w województwie mazowieckim). Spośród miast na prawach powiatu 

województwa mazowieckiego najmniejszy odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych odnotowano w Ostrołęce 

(17,1%), a największy w Radomiu. 

Bezrobocie głównie dotyka ludzi młodych. W Radomiu w końcu 2012 roku najliczniejszą grupę wśród 

bezrobotnych według wieku stanowiły osoby mające 25-34 lata – 29,0% (w województwie mazowieckim 28,9%). 

Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych stanowiły 12,4% (w województwie 

mazowieckim 18,2%). Odsetek osób bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniósł 21,7% (w województwie 

mazowieckim 20,0%), 45-54 lata 22,0% (w województwie mazowieckim 18,8%), a powyżej 54 lat – 14,9% 

(w województwie mazowieckim 14,1%). W stosunku do analogicznego okresu 2011 r. największe zmiany 

w strukturze bezrobotnych odnotowano w grupie osób w wieku powyżej 54 lat (wzrost o 1,1 p. proc.). W Płocku 

i Ostrołęce największe zmiany odnotowano wśród osób do 25 roku życia (spadek odpowiednio o: 2,1 p. proc. i 2,5 

p. proc.) a w m.st. Warszawie i w Siedlcach wśród osób w grupie wieku 45 – 54 lata (spadek odpowiednio o: 1,8 

p. proc. i 2,5 p. proc.). 

 

Większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy w Radomiu posiadało stosunkowo niski poziom 

wykształcenia. Najliczniejszymi grupami bezrobotnych były osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, 

podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe (odpowiednio 28,0% i 27,3% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych). Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 21,2% 

ogółu bezrobotnych, a dyplomem ukończenia szkół wyższych – 14,4%. Osoby posiadające wykształcenie średnie 

ogólnokształcące stanowiły 9,1% ogółu zarejestrowanych. W województwie mazowieckim i w Płocku najliczniejszą 

grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym – po 

27,1% ogółu zarejestrowanych. W Ostrołęce i w Siedlcach osoby posiadające dyplom ukończenia szkół policealnych 

(odpowiednio: 27,6% i 22,4%). W m.st. Warszawie najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się dyplomem 

ukończenia szkół wyższych – 25,5%. 
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STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG WIEKU I POZIOMU 

WYKSZTAŁCENIA W GRUDNIU 

Stan w końcu miesiąca 

 

 

 W końcu grudnia 2012 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych ogółem było 45,2% osób figurujących 

w ewidencji urzędu pracy powyżej 12 miesięcy. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba 

ta zwiększyła się o 0,7 p. proc. Osoby pozostające bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca stanowiły 6,7%, 

od 1 do 3 miesięcy – 14,6%, od 3 do 6 miesięcy – 14,8%, zaś od 6 do 12 miesięcy – 18,6%. Długotrwałe 

bezrobocie częściej występowało wśród kobiet. Prawie 49,2% kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy w końcu 

omawianego okresu pozostawała bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. W województwie 

mazowieckim i pozostałych miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego również największą grupę 

stanowiły osoby będące w ewidencjach urzędów pracy powyżej 12 miesięcy. Długotrwałe bezrobocie częściej też 

występowało wśród kobiet niż wśród mężczyzn, za wyjątkiem m.st. Warszawy, gdzie odsetek mężczyzn pozostających 

bez pracy powyżej 12 miesięcy wyniósł 36,2% wśród zarejestrowanych mężczyzn ogółem i był wyższy o 0,1 p. proc. od 

odsetka kobiet w tej samej kategorii bezrobotnych. 

 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH 

WEDŁUG STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W GRUDNIU 

Stan w końcu miesiąca 
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Tabl. 3. Napływ i odpływ bezrobotnych w okresie styczeń-grudzień 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 2012 

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100 

Bezrobotni nowo zarejestrowani……... 18283 18480 101,1 

 
W tym po raz  kolejny…………………….. 

 
15748 

 
15679 

 
99,6 

 
Bezrobotni wyrejestrowani…………….. 

 
19705 

 
17388 

 
88,2 

 
W tym podjęli pracę………………………. 

 
7861 

 
7136 

 
90,8 

 

Z ogólnej liczby wyrejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w ciągu grudnia 2012 r. – 53,3% osób zostało 

wykreślonych z ewidencji urzędu pracy z powodu podjęcia pracy (wzrost o 13,2 p. proc.), 32,6% z powodu 

niepotwierdzenia gotowości do pracy (spadek o 14,9 p. proc.), 8,7% z tytułu podjęcia własnej działalności 

gospodarczej (wzrost o 5,9 p. proc. w stosunku do grudnia 2011 r.), a 0,1% z tytułu podjęcia stażu (wzrost o 0,1 

p. proc.). 

 W ciągu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędu pracy 3230 ofert pracy (o 13,6% mniej niż 

w analogicznym okresie roku poprzedniego). Najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych w sekcji „opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna” (18,6% ogółu zgłoszonych ofert w ciągu 2012 roku), a najmniej w sekcji „górnictwo 

i wydobywanie” (0,2%). W końcu grudnia 2012 r. na 1 ofertę pracy przypadało 178,9 bezrobotnego wobec 213,0 

w grudniu 2011 r. Z ogólnej liczby ofert pracy w końcu omawianego okresu 17,8% ofert skierowanych było do osób 

niepełnosprawnych. 

 

OFERTY PRACY
a
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WYBRANE DANE O BEZROBOCIU REJESTROWANYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2011 r. 

B – 2012 r. 

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

              

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % (stan w końcu 
miesiąca)…………………………………………………... A 22,9 23,0 22,9 22,2 21,6 21,3 20,8 20,7 20,7 20,5 20,7 21,7 

 B 22,4 22,6 22,3 22,2 22,2 21,6 21,8 21,9 21,8 22,0 22,2 22,6 

poprzedni miesiąc = 100 ..................................................  A 100,9 100,4 99,6 96,9 97,3 98,6 97,7 99,5 100,0 99,0 101,0 104,8 

 B 103,2 100,9 98,7 99,6 100,0 97,3 100,9 100,5 99,5 100,9 100,9 101,8 

Bezrobotni zarejestrowani (poprzedni miesiąc = 100):              

ogółem .............................................................................  A 102,3 100,9 99,3 96,1 96,2 98,4 97,0 99,7 99,8 98,7 101,3 103,7 

 B 105,2 101,0 98,4 99,2 100,1 96,2 101,1 100,6 99,6 100,7 101,5 102,0 

osoby do 25 roku życia ....................................................  A 103,7 99,5 97,6 95,1 92,9 96,8 91,9 101,1 102,7 97,8 100,1 103,1 

 B 106,1 100,4 98,3 98,0 101,0 92,5 100,4 100,0 101,9 100,2 100,9 100,5 

osoby powyżej 50 roku życia ...........................................  A 102,6 100,5 100,0 96,5 98,0 99,7 98,5 99,7 99,0 99,3 101,1 105,2 

 B 104,2 100,1 98,6 99,7 100,6 97,9 101,8 99,8 98,8 100,9 101,4 103,1 

osoby bez kwalifikacji zawodowych .................................  A 100,8 101,3 99,6 101,4 95,9 98,5 94,8 99,0 99,0 97,9 101,0 102,7 

 B 103,5 101,6 98,0 99,0 99,9 96,4 100,3 99,4 100,5 100,8 100,1 102,5 

osoby niepełnosprawne ...................................................  A 101,5 99,6 99,4 95,0 97,3 99,8 97,4 99,5 102,7 98,1 100,0 105,0 

 B 103,7 100,7 98,8 99,4 99,2 98,1 99,4 100,4 98,9 101,8 102,5 99,9 

Bezrobotni nowo zarejestrowani (poprzedni miesiąc = 
100)…............................................................................ A 101,0 63,8 113,9 78,2 103,4 110,4 107,5 94,7 123,9 97,4 96,3 132,6 

 B 96,6 79,1 83,1 98,0 105,4 89,9 125,6 99,0 98,2 127,1 88,2 87,9 

Bezrobotni wyrejestrowani (poprzedni miesiąc = 100).….. A 156,3 71,6 146,7 123,8 98,5 82,6 123,1 69,9 120,4 110,3 70,5 102,7 

 B 71,8 140,8 121,0 87,6 92,4 149,1 66,2 105,5 112,1 111,8 77,8 77,6 

Oferty pracy zgłoszone w ciągu danego okresu 
(poprzedni miesiąc = 100)……………………………….. A 161,2 198,1 198,7 56,3 164,9 84,4 49,7 102,1 118,2 68,5 56,0 122,3 

 B 234,3 202,8 36,6 89,9 218,2 54,2 100,4 59,4 151,7 82,1 110,6 26,9 

 
Opracowanie: 
Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Radomiu 
Centrum Informacji Statystycznej 
ul. Planty 39/45, 26-600 Radom 
tel. 48 363 06 07, fax 48 362 78 67 
e-mail: l.zielinski@stat.gov.pl 
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