URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
Data opracowania:

Informacja sygnalna

wrzesie 2012 r.

Kontakt: e-mail: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl
tel. 22 464 23 15
faks 22 846 76 67

Internet: www.stat.gov.pl/warsz
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***
Stopa bezrobocia rejestrowanego (21,3%) nie zmieni a si w stosunku do czerwca poprzedniego
roku.
Odnotowano spadek liczby bezrobotnych w stosunku do maja 2012 r. (o 3,8%), natomiast
w stosunku do czerwca roku poprzedniego liczba bezrobotnych zarejestrowanych nie zmieni a si .
W stosunku do czerwca 2012 r. najwi kszy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w kategoriach
osób: bez sta u pracy (o 8,6%) oraz poni ej 25 roku ycia (o 7,6%), natomiast najwi kszy wzrost
odnotowano w kategoriach osób: powy ej 54 roku ycia (o 11,9%) oraz ze sta em pracy powy ej
30 lat (o 43,7%).
Odnotowano spadek liczby ofert pracy zg oszonych w I pó roczu 2012 r. do urz du pracy (o 14,5%
mniej ni w ci gu I pó rocza roku poprzedniego).
***
W pierwszym pó roczu 2012 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urz dzie Pracy
w Radomiu ulega a nieznacznym wahaniom. Obserwowane zmiany charakteryzowa y si

tendencj

spadkow liczby bezrobotnych (za wyj tkiem sytuacji w lutym br., kiedy nast pi nieznaczny wzrost liczby
bezrobotnych - o 1,0 % w stosunku do stycznia 2012 r.). W ko cu czerwca br. liczba bezrobotnych wynios a
19991 osób i by a o 5,1 % mniejsza od notowanej w styczniu tego roku oraz na niezmienionym poziomie
w porównaniu z czerwcem 2011 r. Najwi kszy spadek nast pi pomi dzy czerwcem a majem br. - o 3,8%.
W analizowanym

okresie

spadek

liczby

bezrobotnych

zarejestrowanych

odnotowano

równie

w województwie mazowieckim i w Polsce.
Na wiosn

m.in. ze wzgl du na rozpocz cie sezonu turystycznego oraz prac sezonowych

w budownictwie i rolnictwie obserwuje si spadek bezrobocia. Sezonowo

prac na rynku pracy w Radomiu

wp ywa w znacznym stopniu na wzrost liczby bezrobotnych na pocz tku i w ko cu roku. W ci gu I pó rocza
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2012 r. nowo zarejestrowanych bezrobotnych by o wi cej o 299 osób ni w analogicznym okresie 2011 r.
Najwi cej nowych rejestracji bezrobotnych mia o miejsce w styczniu (2016 osób), natomiast najmniej
w czerwcu (1230 osób). W ród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w ci gu I pó rocza 2012 r. najwi ksz
liczb stanowi y osoby, które znalaz y si w ewidencji po raz kolejny (7553 osoby). W I pó roczu 2012 r.
z ewidencji urz du pracy wyrejestrowano 8861 osób, z tego najwi cej w czerwcu (2016 osób), a najmniej
w styczniu (980 osób). Z powodu podj cia pracy wyrejestrowano z ewidencji 3480 osób (o 14,0% mniej ni
w ci gu I pó rocza 2011 r.).
Pomimo, e w Radomiu w skali roku nast pi spadek liczby bezrobotnych nadal jednak utrzymywa a
si

wysoka stopa bezrobocia (21,3%). Radom nale y do tych po udniowych powiatów województwa

mazowieckiego (radomski, szyd owiecki, przysuski i miasto na prawach powiatu Radom), które od lat
borykaj si z problemem bezrobocia.
W omawianym okresie wi kszo

bezrobotnych stanowili m czy ni. W ko cu czerwca 2012 r.

odsetek bezrobotnych m czyzn wynosi 51,7% ogó u bezrobotnych zarejestrowanych i zwi kszy si o 0,2
p.proc. w porównaniu ze styczniem 2012 r., ale by mniejszy w porównaniu z analogicznym okresem
poprzedniego roku o 0,2 p.proc. Najwy szy udzia

m czyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych

zarejestrowanych odnotowano w marcu 2012 r. (52,5%).
Tabl. 1. Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia rejestrowanego
Stan w ko cu miesi ca
WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2011

VI 2012

VI 2011 = 100

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych.........

19998

19991

100,0

czy ni.....................................................................

10386

10336

99,5

kobiety ..........................................................................

9612

9655

100,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % ..........

21,3

21,3

100,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w ko cu czerwca 2012 r. wynios a 21,3% i by a ni sza o 0,8 p.proc.
w porównaniu ze styczniem 2012 r., a w stosunku do czerwca 2011 r. pozosta a na tym samym poziomie.
W województwie mazowieckim stopa bezrobocia rejestrowanego w ko cu czerwca 2012 r. wynios a 10,0%,
a w pozosta ych miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego (P ock, Ostro ka, Siedlce
i m.st. Warszawa) odpowiednio: 11,8%, 14,9%, 9,9% i 4,0%. Najwy sz stop bezrobocia rejestrowanego
odnotowano w po udniowych powiatach województwa mazowieckiego: przysuski – 26,0%, radomski –
29,4% i szyd owiecki – 35,5%.
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BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI I STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO
Stan w ko cu miesi ca

W ko cu czerwca 2012 r. w Radomiu 16343 osoby nie posiada y prawa do zasi ku, co stanowi o
81,8% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych wobec 82,1% w styczniu 2012 r. i 83,3% przed rokiem.
Spo ród pozosta ych miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego tylko w m.st. Warszawie
odsetek osób nieposiadaj cych prawa do zasi ku dla bezrobotnych stanowi równie

82,0% ogó u

bezrobotnych zarejestrowanych. W Siedlcach osoby nieposiadaj ce prawa do zasi ku dla bezrobotnych
stanowi y 85,6% ogó u bezrobotnych zarejestrowanych, a w P ocku i Ostro ce po 86,8%. Tylko
w m.st. Warszawie udzia bezrobotnych nieposiadaj cych prawa do zasi ku w ogólnej liczbie bezrobotnych
zarejestrowanych, zwi kszy si w porównaniu do czerwca roku poprzedniego.
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WED UG P CI I WYBRANYCH KATEGORII W CZERWCU
Stan w ko cu miesi ca
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W ko cu czerwca 2012 r. zarejestrowanych by o 1377 osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych
zak adów pracy. Liczba osób w tej kategorii zmniejszy a si o 1,2% w porównaniu ze styczniem 2012 r.
i o 22,4% w porównaniu z czerwcem 2011 r. W województwie mazowieckim natomiast nast pi wzrost
o 1,3% w porównaniu do czerwca poprzedniego roku (w miastach na prawach powiatu województwa
mazowieckiego sytuacja kszta towa a si nast puj co: wzrost w Siedlcach o 44,6% oraz w m.st. Warszawie
o 8,4%, natomiast spadek w P ocku o 25,8% i w Ostro ce o 25,0%).
W ko cu czerwca 2012 r. w ród ogó u bezrobotnych zarejestrowanych wed ug rodzaju dzia alno ci
ostatniego miejsca pracy, najwi kszy udzia (poza dzia alno ci

niezidentyfikowan ) stanowi y osoby

poprzednio pracuj ce w „przetwórstwie przemys owym” (18,1%) oraz w „handlu hurtowym i detalicznym;
naprawie pojazdów samochodowych w czaj c motocykle” (12,7%). Natomiast najmniejszy udzia
stanowi y osoby poprzednio pracuj ce w „górnictwie i wydobywaniu” (0,1%).
Tabl. 2. Osoby b

ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Stan w ko cu miesi ca
WYSZCZEGÓLNIENIE

VI 2011

VI 2012

VI 2011 = 100

Osoby do 25 roku ycia...................………

2720

2513

92,4

ugotrwale bezrobotni…………………….

12609

12267

97,3

Osoby powy ej 50 roku ycia…………….

5201

5391

103,7

Osoby bez kwalifikacji zawodowych…..

7254

6721

92,7

Osoby samotnie wychowuj ce co
najmniej jedno dziecko do 18 roku
ycia………………………………………………

1077

1313

121,9

Osoby niepe nosprawne……………………

1283

1315

102,5

Do osób znajduj cych si w szczególnej sytuacji na rynku pracy nale

m.in. d ugotrwale bezrobotni,

których udzia w zarejestrowanych ogó em w Radomiu wyniós w ko cu czerwca 2012 r. 61,4% i by
najwy szy spo ród miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego (spadek o 2,7% w stosunku do
czerwca 2011 r.). W województwie mazowieckim odsetek d ugotrwale bezrobotnych wynosi w tym okresie
52,2% ogó u bezrobotnych zarejestrowanych (w ród pozosta ych miast na prawach powiatu województwa
mazowieckiego sytuacja kszta towa a si

nast puj co: w m.st. Warszawie 44,8% ogó u bezrobotnych

zarejestrowanych, w Siedlcach 50,7%, w P ocku 53,4%, a w Ostro ce 59,7%).
W ko cu czerwca 2012 r. osoby poni ej 25 roku ycia stanowi y w Radomiu 12,6% bezrobotnych
ogó em (spadek o 7,6% w stosunku do czerwca poprzedniego roku). W województwie mazowieckim osoby
te stanowi y 18,0% ogó u bezrobotnych zarejestrowanych (spadek o 1,7% w stosunku do czerwca
poprzedniego roku). Najwi kszy wzrost osób w tej kategorii pozostaj cych w rejestrach urz dów pracy
w miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego odnotowano w m.st. Warszawie (o 11,3%
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w stosunku do czerwca 2011 r.), natomiast najwi kszy spadek odnotowano w Ostro ce (o 19,5%
w stosunku do czerwca 2011 r.).
Osoby powy ej 50 roku

ycia stanowi y w Radomiu w omawianym okresie 27,0% ogó u

zarejestrowanych bezrobotnych (wzrost o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu ubieg ego roku).
W województwie mazowieckim osoby powy ej 50 roku

ycia stanowi y 24,8% ogó u bezrobotnych

zarejestrowanych (w P ocku i Siedlcach po 24,4%, w Ostro ce 25,1%, a w m.st. Warszawie 33,0%).
Osoby samotnie wychowuj ce co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 roku

ycia oraz osoby

niepe nosprawne stanowi y po 6,6% ogó u bezrobotnych w Radomiu w ko cu czerwca 2012 r.
W województwie mazowieckim odsetek osób samotnie wychowuj cych co najmniej jedno dziecko w wieku
do 18 roku ycia kszta towa si na tym samym poziomie co w Radomiu (6,6%), natomiast udzia osób
niepe nosprawnych w ród bezrobotnych ogó em wynosi

3,8%. W ród miast na prawach powiatu

województwa mazowieckiego najmniejszy udzia osób wychowuj cych co najmniej jedno dziecko w wieku
do 18 roku ycia w ród bezrobotnych ogó em odnotowano w Radomiu, a najwi kszy w P ocku (10,3%).
Najmniejszy odsetek osób niepe nosprawnych w ród bezrobotnych ogó em odnotowano w m.st. Warszawie
(4,2%), a najwi kszy w Radomiu.
W ko cu czerwca 2012 r. kwalifikacji zawodowych nie posiada o w Radomiu 33,6%
zarejestrowanych bezrobotnych (o 0,5 p.proc. wi cej ni w województwie mazowieckim). Spo ród miast na
prawach powiatu województwa mazowieckiego najmniejszy odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych
odnotowano w Ostro ce (16,9%), a najwi kszy w Radomiu.
Bezrobocie g ównie dotyka ludzi m odych. W ko cu czerwca 2012 r. w Radomiu najliczniejsz grup
ród bezrobotnych stanowi y osoby w wieku 25-34 lata – 28,9% (w województwie mazowieckim 29,0%).
Osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych stanowi y 12,6%
(w województwie mazowieckim 18,0%). Odsetek osób bezrobotnych w wieku 35-44 lata wyniós 21,8%
(w województwie mazowieckim 19,7%), 45-54 lata 22,2% (w województwie mazowieckim 19,3%),
a powy ej 54 lat – 14,6% (w województwie mazowieckim 14,0%). W stosunku do analogicznego okresu
2011 r. najwi ksze zmiany w strukturze bezrobotnych odnotowano w grupie osób w wieku powy ej 54 lat
(wzrost o 1,6 p.proc.). W Siedlcach, P ocku i Ostro ce najwi ksze zmiany odnotowano w ród osób do
25 roku ycia (spadek odpowiednio o: 1,4 p.proc, 2,2 p.proc i 3,8 p.proc), a w m.st. Warszawie w ród osób
w grupie wieku 45 – 54 lata (spadek o 2,3 p.proc.).
Wi kszo

bezrobotnych rejestruj cych si w urz dzie pracy w Radomiu posiada o stosunkowo niski

poziom wykszta cenia. Najliczniejszymi grupami bezrobotnych by y osoby posiadaj ce wykszta cenie
zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepe ne podstawowe (odpowiednio 27,2% i 28,3% ogó u
bezrobotnych zarejestrowanych).

wiadectwem uko czenia szkó policealnych i

legitymowa o si 21,6% ogó u bezrobotnych, rednich ogólnokszta

rednich zawodowych

cych – 9,3%, a dyplomem uko czenia

szkó wy szych – 13,7%. Radom pod tym wzgl dem nie jest wyj tkowy, poniewa analogiczn sytuacj
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odnotowano w województwie mazowieckim oraz w P ocku, Ostro ce i Siedlcach. W m.st. Warszawie
natomiast najliczniejsz grup stanowi y osoby posiadaj ce wykszta cenie wy sze oraz policealne i rednie
zawodowe (odpowiednio: 24,3% oraz 24,4%).
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WED UG WIEKU I POZIOMU WYKSZTA CENIA W CZERWCU
Stan w ko cu miesi ca

W ko cu czerwca 2012 r. w ród zarejestrowanych bezrobotnych ogó em by o 44,6% osób
figuruj cych w ewidencji urz du pracy powy ej 12 miesi cy. W porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego liczba ta zwi kszy a si o 0,8 p.proc. Osoby pozostaj ce bez pracy stosunkowo krótko, tj. do
1 miesi ca stanowi y 6,0%, od 1 do 3 miesi cy – 10,6%, od 3 do 6 miesi cy - 16,0%, za od 6 do 12 miesi cy
– 22,9%. D ugotrwa e bezrobocie cz ciej wyst powa o w ród kobiet. Prawie 48,3% kobiet
zarejestrowanych w urz dzie pracy w ko cu omawianego okresu pozostawa a bez zatrudnienia przez okres
powy ej 12 miesi cy. W województwie mazowieckim i pozosta ych miastach na prawach powiatu
województwa mazowieckiego równie najwi ksz grup stanowi y osoby b

ce w ewidencjach urz dów

pracy powy ej 12 miesi cy. D ugotrwa e bezrobocie cz ciej te wyst powa o w ród kobiet ni w ród m czyzn.
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH
WED UG STA U PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W CZERWCU
Stan w ko cu miesi ca
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Tabl. 3. Nap yw i odp yw bezrobotnych w okresie stycze -czerwiec
WYSZCZEGÓLNIENIE

2011

2012

w liczbach bezwzgl dnych

2011 = 100

Bezrobotni nowo zarejestrowani…..

8533

8832

103,5

W tym po raz pierwszy……………………...

1147

1279

111,5

Bezrobotni wyrejestrowani…………...

9977

8861

88,8

W tym podj li prac ………………………….

4048

3480

86,0

Z ogólnej liczby wyrejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w ci gu czerwca 2012 r. – 3,5% osób
zosta o wykre lonych z ewidencji urz du pracy z tytu u podj cia w asnej dzia alno ci gospodarczej, 13,8%
z tytu u podj cia sta u, 35,2% z powodu niepotwierdzenia gotowo ci do pracy, a 35,5% z powodu podj cia
pracy. W stosunku do czerwca poprzedniego roku sytuacja ta nie uleg a znacz cym zmianom.
W ci gu I pó rocza 2012 r. pracodawcy zg osili do urz du pracy 2144 ofert pracy (o 14,5% mniej ni
w analogicznym okresie roku poprzedniego). Najwi cej ofert pracy zosta o zg oszonych w sekcji „opieka
zdrowotna i pomoc spo eczna” (21,5% ogó u zg oszonych ofert w ci gu I pó rocza 2012 r.), a najmniej
w sekcji „górnictwo i wydobywanie” (0,1%). W ko cu czerwca 2012 r. na 1 ofert pracy przypada o 151,5
bezrobotnego wobec 49,5 w czerwcu 2011 r. Z ogólnej liczby ofert pracy w ko cu omawianego okresu 69,7% ofert dotyczy o zatrudnienia i pracy zarobkowej, 30,3% dotyczy o sta u, a 20,5% ofert skierowanych
by o dla osób niepe nosprawnych
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