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BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2016 R. 

 
 

Dane o bezrobociu rejestrowanym prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami). 

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła 
wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną  
i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełno-
sprawna – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu 
pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu 
eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym 
urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi wyłącze-
niami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie. 

Długotrwale bezrobotni są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego 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. 

Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestro-
wanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę 
wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia rejestrowanego podaje się z uwzględnie-
niem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej lud-
ności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników spisów. 

Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej) – jest to zgłoszone przez 
pracodawców do powiatowego urzędu pracy: 
 co najmniej jedno wolne miejsce zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawo-

dzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika, 
 miejsce aktywizacji zawodowej, przyjęte do realizacji, m.in. przygotowanie zawodowe dorosłych, 

praca społecznie użyteczna. 
Informacje dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

opracowane zostały z uwzględnieniem danych zawartych w sprawozdawczości Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.  

Bezrobocie oznacza stan nierównowagi pomiędzy popytem na pracę, a podażą pracy. Liczba 
bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. ukształtowała się na poziomie 
niższym zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i 2010 r. Jednocześnie wzrosła liczba ofert pracy 
zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w odniesieniu do 2015 r i 2010 r.  

W powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w końcu grudnia 2016 r. zarejestro-
wanych było 32,4 tys. bezrobotnych, co stanowiło 2,4% wszystkich bezrobotnych w kraju. Liczba 
bezrobotnych zmniejszyła się o 10,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a o 33,5% w stosunku do 
grudnia 2010 r. (w kraju odpowiednio: o 14,6% i o 31,7%). 
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Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do 2015 r. dotyczył w większym stopniu mężczyzn niż 
kobiet. Liczba mężczyzn zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmniejszyła się o 2,0 tys. osób, 
tj. o 12,4%, a kobiet o 1,7 tys., tj. o 8,8%. 
 
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PŁCI 
Stan w dniu 31XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W końcu grudnia 2016 r., więcej zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w podregionie opol-
skim i ich udział wyniósł 54,5%. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych było w powiecie nyskim (5,0 tys.), 
brzeskim i opolskim (po 3,6 tys.), m. Opolu (3,5 tys.) oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (3,4 tys.), 
powiaty te skupiały ponad połowę (59,4%) zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Spadek liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku odnotowano we wszystkich powiatach, od 16,7% w powiecie 
nyskim do 4,6% w namysłowskim. W porównaniu z 2010 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa opolskiego. Największy spadek wystąpił 
w powiecie nyskim (o 42,7%) i namysłowskim (o 41,3%). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych ubyło 
w m. Opolu (o 21,2%) oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (o 23,5%). 
 
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI  
Stan w dniu 31 XII 
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O skali bezrobocia i tempie jego zmian świadczy stopa bezrobocia, mierzona udziałem liczby 

bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego zarówno 

w kraju, jak i województwie w kolejnych miesiącach 2016 r. była niższa niż rok wcześniej. Na koniec 2016 r. 

stopa bezrobocia w województwie opolskim wyniosła 9,0% i była niższa o 1,1 p. proc. niż przed rokiem, 

a o 4,6 p. proc. w porównaniu z 2010 r. W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na 

poziomie 8,3%, tj. niższym zarówno w porównaniu z 2015 r. jak i 2010 r. (odpowiednio: o 1,4 p. proc. 

i o 4,1 p. proc.). Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo opolskie na koniec 2016 r. 

uplasowało się na 8 miejscu w kraju. Najwyższą pozycję zajmowało województwo wielkopolskie ze stopą 

bezrobocia równą 5,0%. 
 
STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG MIESIĘCY  
Stan w końcu miesiąca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadal obserwowano duże zróżnicowanie poziomu stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach. 

Rozpiętość pomiędzy najniższą a najwyższą stopą bezrobocia na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 

8,7 p. proc., ale w skali roku zmniejszyła się o 1,2 p. proc., a w porównaniu z 2010 r. – o 5,4 p. proc. Do po-

wiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: prudnicki (13,6%), głubczycki (13,2%) oraz brzeski (12,5%). 

Niższa stopa bezrobocia niż średnia w województwie obserwowana była w 4 powiatach, tj. m. Opolu 

(4,9%), w powiecie oleskim i strzeleckim (po 6,6%) oraz krapkowickim (6,8%). 

Spadek stopy bezrobocia w skali roku wystąpił we wszystkich powiatach województwa opolskiego. 

Największy odnotowano w powiecie nyskim (o 2,3 p. proc.), prudnickim (o 1,6 p. proc.) i kędzierzyńsko- 

-kozielskim (o 1,5 p. proc.). Najmniejszy spadek stopy bezrobocia wystąpił w m. Opolu (o 0,4 p. proc.), 

w powiecie namysłowskim (o 0,7 p. proc.) oraz oleskim i strzeleckim (po 0,8 p. proc.). W porównaniu 

z 2010 r. spadek stopy bezrobocia również odnotowano we wszystkich powiatach, największy w brzes-

kim (o 8,0 p. proc.), nyskim (o 7,4 p. proc.) i namysłowskim (o 6,9 p. proc.). Najmniej stopa bezrobocia 

zmniejszyła się w m. Opolu (o 1,5 p. proc.) oraz w powiatach: oleskim (o 2,3 p. proc.) i kędzierzyńsko- 

-kozielskim (o 2,8 p. proc.). 
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STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W 2016 R. 
Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O płynności rynku pracy oraz poziomie bezrobocia decyduje m.in. rotacja bezrobotnych, czyli na-

pływ i odpływ rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. 

W województwie opolskim w 2016 r., podobnie jak w roku poprzednim bilans bezrobotnych 

kształtował się korzystnie, tzn. w ciągu roku wyłączono z rejestru bezrobotnych o 3,8 tys. osób więcej niż 

zarejestrowano. Relacja liczby wyrejestrowanych bezrobotnych do bezrobotnych nowo zarejestrowanych 

ukształtowała się na poziomie 106,3% (w 2015 r. – 109,3%, w 2010 r. – 98,2%). W ciągu 2016 r. w po-

wiatowych urzędach pracy województwa opolskiego zarejestrowano 60,3 tys. osób i jednocześnie 

wykreślono z ewidencji 64,1 tys. bezrobotnych. Liczba osób, które uzyskały status bezrobotnego 

zmalała o 9,2% w porównaniu z 2015 r., a o 34,2% w stosunku do 2010 r. Liczba bezrobotnych 

wyrejestrowanych zmniejszyła się o 11,7% w odniesieniu do 2015 r., a o 28,8% w porównaniu z 2010 r. 
 
BEZROBOTNI NOWO ZAREJESTROWANI I WYREJESTROWANI 
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W 2016 r. wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych nieznacznie przeważali mężczyźni 

(50,1%), przed rokiem było tyle samo mężczyzn i kobiet (po 50,0%). W 2010 r. ponad połowę (52,1%) nowo 

zarejestrowanych stanowili mężczyźni. Większość, tj. 83,7% bezrobotnych nowo zarejestrowanych stano-

wiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Ich liczba w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 9,7%, a w po-

równaniu z 2010 r. o 32,2%. Znaczącą grupę wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby 

poprzednio pracujące – 88,7% (w 2015 r. – 87,2%, w 2010 r. – 77,7%). 

Drugim czynnikiem obok napływu, powodującym zmiany w poziomie bezrobocia jest odpływ bez-

robotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy. W 2016 r. mężczyźni stanowili 50,3% wyrejestro-

wanych bezrobotnych (przed rokiem – 50,8%, a w 2010 r. – 53,0%). Nadal główną przyczyną utraty sta-

tusu bezrobotnego było podjęcie pracy, które dotyczyło 53,9% (w 2015 r. – 51,2%, a w 2010 r. – 38,6%) 

ogólnej liczby wyrejestrowanych bezrobotnych. Zatrudnienie w 2016 r. znalazło 34,6 tys. osób, tj. mniej 

o 7,0% niż przed rokiem i o 0,6% w porównaniu z 2010 r. Drugą przyczyną pod względem częstotliwości 

występowania było skreślenie z ewidencji spowodowane niepotwierdzeniem gotowości do pracy. Z tego 

powodu wykreślono 10,8 tys. osób, co stanowiło 16,8% (w 2015 r. – 19,5%, a w 2010 r. – 27,5%) 

wszystkich wyrejestrowanych. Ich liczba zmniejszyła się zarówno w porównaniu z 2015 r. jak i 2010 r., 

tj. odpowiednio: o 23,9% i o 56,6%. Dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 3,6 tys. osób, 

tj. mniej o 9,1% niż przed rokiem, a o 18,8% w stosunku do 2010 r. 

Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych 

urzędów pracy była zróżnicowana w poszczególnych miesiącach. Najwięcej nowych rejestracji bezro-

botnych w 2016 r. miało miejsce w styczniu (6,4 tys.), a najmniej w maju (4,3 tys.). Najwięcej natomiast 

bezrobotnych wyrejestrowano w kwietniu (6,6 tys.), a najmniej w grudniu (4,1 tys.). 

 
ROTACJA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W 2016 R. 
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NAPŁYW ORAZ ODPŁYW ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 
 
 NAPŁYW BEZROBOTNYCH  ODPŁYW BEZROBOTNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O zmianach na rynku pracy świadczy wskaźnik płynności rynku pracy, wyrażający w pro-

centach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawozdawczym do liczby 

nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W 2016 r. wynosił on 57,3% wobec 55,9% w 2015 r., a 37,9% 

w 2010 r. Analizując omawiany wskaźnik można stwierdzić, że lepsza sytuacja wystąpiła w podregionie 

nyskim, w którym wskaźnik płynności rynku pracy wynosił 57,6% (przed rokiem – 57,2%) wobec 57,0% 

w podregionie opolskim (54,7%). Najwyższy poziom wskaźnik osiągnął w powiecie krapkowickim (61,4%), 

a najniższy w powiecie głubczyckim (52,3%). W porównaniu z 2015 r. wskaźnik płynności rynku pracy 

wzrósł w 7 powiatach, najbardziej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim – o 7,7 p. proc., a w pozostałych 

zmniejszył się, najbardziej w powiecie namysłowskim – o 2,2 p. proc. 

Sytuację na rynku pracy charakteryzuje nie tylko poziom bezrobocia, ale również jego struktura, 

która jest silnie zróżnicowana pod względem cech demograficznych i społecznych. Zagrożenie bezro-

bociem i szanse na uzyskanie nowego lub pierwszego zatrudnienia nie są jednakowe dla wszystkich. 

Zależy to m.in. od płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy, czy 

od miejsca zamieszkania. 

Podobnie jak w latach poprzednich, wśród bezrobotnych nadal przeważały kobiety, które w końcu 

2016 r. stanowiły 55,6% (w kraju – 53,3%). W porównaniu z 2015 r., udział kobiet pozostających bez 

pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 1,0 p. proc., a w stosunku do 2010 r. – o 2,7 p. proc. Na 

koniec 2016 r. na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 125 bezrobotnych kobiet (przed rokiem – 120, 

a w 2010 r. – 112). 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na sytuację bezrobotnych na rynku pracy jest wiek osób 

pozostających bez pracy. W najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim znajdowały 

się osoby w grupie wieku 25–34 lata. Ich liczba na koniec 2016 r. ukształtowała się na poziomie 8,6 tys., 

co stanowiło 26,5% (w 2015 r. – 26,1%, w 2010 r. – 26,8%) wszystkich bezrobotnych. W porównaniu 

0,03,06,09,012,015,018,0tys. 

Brzeski 

Głubczycki 

Kędzierzyńsko- 
-kozielski 

Kluczborski 

Krapkowicki 

Namysłowski 

Nyski 

Oleski 

Opolski 

Prudnicki 

Strzelecki 

M. Opole 

0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 tys. 

2010 
2016 

2010 
2016 



 

 7 

z 2015 r. liczba bezrobotnych w analizowanej grupie wieku zmniejszyła się o 9,1%, a w stosunku do 

2010 r. – o 34,4%. Drugą co do wielkości grupę stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej. Udział ich na 

koniec 2016 r. wyniósł 22,3% i był wyższy o 1,5 p. proc. niż przed rokiem, a 10,3 p. proc. w porównaniu 

z grudniem 2010 r. Liczba bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej na koniec 2016 r. wyniosła 7,2 tys.,  

tj. o 4,1% mniej niż na koniec 2015 r., ale o 22,8% więcej w porównaniu z 2010 r.  

Najmniej liczną grupą bezrobotnych były osoby w wieku do 24 lat. Ich liczba na koniec 2016 r. 

wyniosła 4,2 tys., tj. mniej o 17,3% niż przed rokiem, a o 61,2% w porównaniu z grudniem 2010 r. Udział 

analizowanej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wykazywał tendencję spadkową. Na koniec 2016 r. 

bezrobotni w wieku do 24 lat stanowili 13,0% wobec 14,0% – w 2015 r., a 22,2% – w 2010 r. 
 
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG PŁCI I WIEKU  
Stan w dniu 31 XII 
 
 2010 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dalszym ciągu bezrobotni mężczyźni byli starsi niż kobiety. Wśród bezrobotnych mężczyzn oso-

by w wieku 45 lat i więcej stanowiły 53,5%, podczas gdy analogiczny odsetek dla kobiet wyniósł 30,2% 

(w 2015 r. odpowiednio: 52,3% i 30,4%).  

Ważną cechą decydującą o sytuacji i szansach bezrobotnych na rynku pracy jest poziom 
wykształcenia, od którego zależy zarówno umiejętność skutecznego poszukiwania pracy, jak i umie-

jętność dostosowywania się do zmian na rynku pracy. Analizując strukturę bezrobotnych według pozio-

mu wykształcenia, można stwierdzić, że na koniec 2016 r. utrzymała się na podobnym poziomie jak w la-

tach poprzednich. Większość bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy stanowiły 

osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Do najliczniejszej grupy wśród bezrobotnych 

zaliczały się osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. Ich liczba 

na koniec 2016 r. ukształtowała się na poziomie 19,1 tys., co stanowiło 58,9% wszystkich bezrobotnych 

(w 2015 r. – 59,5%, a w 2010 r. – 61,0%). W stosunku do 2015 r. liczba bezrobotnych z analizowanym 

wykształceniem zmniejszyła się o 11,3%, a w odniesieniu do 2010 r. – o 35,8%. Najmniej zagrożone 

bezrobociem były osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Na koniec 2016 r. 

ich liczba wyniosła 3,2 tys. i była mniejsza o 9,0% w stosunku do 2015 r., a o 36,2% w porównaniu 

z 2010 r. Bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowili 9,7% ogólnej liczby bezro-

botnych, tj. o 0,1 p. proc. więcej niż przed rokiem, a o 0,4 p. proc. mniej w stosunku do 2010 r.  
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STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG PŁCI I POZIOMU 
WYKSZTAŁCENIA  
Stan w dniu 31 XII 
 
 MĘŻCZYŹNI KOBIETY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezrobotne kobiety były lepiej wykształcone niż mężczyźni. Wśród bezrobotnych kobiet osoby legi-
tymujące się wykształceniem wyższym, średnim zawodowym (łącznie z policealnym) i ogólnokształcącym 

stanowiły, podobnie jak przed rokiem – 50,1%. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł 29,8% (w 2015 r. 

– 29,0%). 
Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy zależy m.in. od ich przeszłości zawodowej. Biorąc pod uwagę 

to kryterium można wyróżnić osoby, które dotychczas nie pracowały i nie posiadały żadnego stażu zawo-

dowego oraz osoby, które poprzednio pracowały i poszukiwały nowej pracy. Rozpatrując kryterium klasy-
fikacji bezrobotnych pod względem ich przeszłości zawodowej można dokonać analizy według stażu pracy.  

W końcu grudnia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego wśród zareje-

strowanych bezrobotnych przeważały osoby, które już pracowały zawodowo. Ich udział ukształtował się na 
poziomie 89,1%. Liczba bezrobotnych poprzednio pracujących wyniosła 28,9 tys. i była mniejsza o 9,7% 

niż przed rokiem, a o 27,5% w porównaniu z 2010 r. 
 
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG STAŻU PRACY 
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 
pełnych 5 lat włącznie. 
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Pod względem kryterium stażu pracy najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby ze stażem 
pracy od 1 roku do 5 lat, tj. 23,8% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Ponad połowę (61,0%) 
tych osób stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych z omawianym stażem pracy zmalała o 9,3% w porów-
naniu z 2015 r., a o 29,9% w stosunku do 2010 r. Nadal najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowiły 
osoby, które przepracowały powyżej 30 lat, a ich udział wyniósł 5,2%. Liczba tych osób zmniejszyła się 
w porównaniu z ub. rokiem o 16,2%, a w odniesieniu do 2010 r. – o 23,7%. 

W niekorzystnej sytuacji na rynku pracy znajdowały się osoby bez stażu pracy. Na koniec 2016 r. 
ich odsetek wyniósł 10,9%, przed rokiem – 11,7%, a w 2010 r. – 18,4%. W porównaniu z 2015 r. liczba 
bezrobotnych bez stażu pracy zmniejszyła się o 16,2%, a w stosunku do 2010 r. – o 60,5%. 

Kolejnym kryterium bezrobotnych jest czas pozostawania bez pracy. Okres poszukiwania pracy 
jest jednym z czynników określających sytuację na rynku pracy. Długi okres poszukiwania pracy oraz 
długa przerwa w pracy wyraźnie zmniejszają szanse na jej znalezienie i ponowne zatrudnienie. Na koniec 
2016 r. liczba osób poszukujących pracy ponad 12 miesięcy wyniosła 12,1 tys. i była o 3,0% niższa niż 
przed rokiem, a o 3,3% wyższa niż w 2010 r. Udział analizowanej grupy wśród ogólnej liczby 
bezrobotnych w skali roku zwiększył się o 2,9 p. proc. i na koniec 2016 r. wyniósł 37,3%. Nadal ponad 
połowę (61,5%) w tej grupie bezrobotnych stanowiły kobiety. Wśród osób pozostających bez pracy 
ponad 12 miesięcy najwięcej było osób w wieku 55 lat i więcej (29,3%), a także z wykształceniem 
gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (65,9%). Co najwyżej 5-letni staż pracy posia-
dało 37,1% bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy, a 12,9% było bez stażu pracy. 
 
STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ 
PRACY 
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 pełnych miesięcy włącznie. 
 

W województwie opolskim większość bezrobotnych nie posiadała prawa do zasiłku i w końcu 
grudnia 2016 r. było ich 28,4 tys. osób, tj. mniej o 9,6% niż w 2015 r., a o 32,1% w stosunku do 2010 r. 
Udział osób bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec 2016 r. wyniósł 87,6% i był 
wyższy o 0,8 p. proc. niż przed rokiem, a o 1,8 p. proc. niż w 2010 r. 

W końcu 2016 r. na każde 100 osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
województwa opolskiego 12 bezrobotnych otrzymywało zasiłek. Ponad połowę (55,7%) bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku stanowiły kobiety. Wśród ogólnej liczby bezrobotnych nie mających prawa do 
zasiłku 61,5% stanowili długotrwale bezrobotni, 31,0% – bezrobotni powyżej 50 roku życia, a 14,0% 
– osoby do 25 roku życia. 

Na koniec 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do zasiłku w podregionie 
opolskim wyniosła 15,6 tys., a w nyskim – 12,8 tys. W porównaniu z 2015 r. liczba tej grupy 
bezrobotnych zmniejszyła się w obu podregionach województwa opolskiego, w nyskim – o 10,0%, 
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a w opolskim – o 9,3%. Wyższy udział analizowanej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych danego 
podregionu odnotowano w podregionie opolskim niż w nyskim (88,2% wobec 86,9%). 

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do zasiłku było w powiecie nyskim (4,3 tys.) 
oraz kędzierzyńsko-kozielskim (3,2 tys.), a najmniej w powiecie namysłowskim i oleskim (po 1,4 tys.). 
W porównaniu z 2015 r. liczba analizowanej grupy bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich 
powiatach, a największy względny spadek odnotowano w powiecie nyskim (o 15,9%).  

Nadal na terenie województwa opolskiego utrzymywało się wysokie bezrobocie wśród osób 
zamieszkałych na wsi. Na koniec 2016 r. ich liczba wyniosła 15,0 tys., tj. 46,4% ogólnej liczby zareje-
strowanych bezrobotnych w województwie. W porównaniu z 2015 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi zmniejszyła się o 10,8%, a w relacji do 2010 r. – o 30,8%. W okresie styczeń–grudzień 2016 r. 
zarejestrowało się 26,8 tys. bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 44,5% (w 2015 r. – 44,9%) ogólnej 
liczby zarejestrowanych w ciągu roku. Z ewidencji powiatowych urzędów pracy w tym okresie wyrejestro-
wanych zostało 28,6 tys. bezrobotnych mieszkańców wsi, co stanowiło 44,7% (w 2015 r. – 45,0%) ogól-
nej liczby wyrejestrowanych w województwie. Z powodu podjęcia pracy wykreślono 15,6 tys. bezrobo-
tnych zamieszkałych na wsi, tj. 45,3% wszystkich wyrejestrowanych z tego tytułu w województwie.  

Wśród bezrobotnych zamieszkałych na wsi, najwięcej było osób w wieku 25–34 lata – 27,2%, 
a także z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym – 63,9%. Bezrobotni 
ze stażem pracy co najwyżej 5-letnim stanowili 42,8% wszystkich bezrobotnych zamieszkałych na tere-
nach wiejskich. 

Na koniec 2016 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w podregionie opolskim 
ukształtowała się na wyższym poziomie niż w nyskim (odpowiednio: 7,7 tys. i 7,3 tys.). W obu 
podregionach odnotowano spadek liczby omawianej grupy bezrobotnych w porównaniu z 2015 r., 
w podregionie nyskim – o 10,9%, a w podregionie opolskim – o 10,6%.  
 
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI ZAMIESZKALI NA WSI 
Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W porównaniu z 2015 r. we wszystkich powiatach wystąpił spadek liczby bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi, największy w powiecie nyskim (o 15,8%) i kędzierzyńsko-kozielskim (o 13,7%). 
W 5 powiatach udział bezrobotnych mieszkających na wsi ukształtował się powyżej 50,0% ogólnej liczby 
bezrobotnych danego powiatu. Wskaźnik był szczególnie wysoki w powiecie opolskim (83,0%). 
Najniższy udział analizowanej grupy bezrobotnych wystąpił w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 
(30,4%) i prudnickim (39,3%). 
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Wśród zarejestrowanych bezrobotnych wyodrębniono kategorie osób znajdujących się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku pracy. Należą do nich m.in. długotrwale bezrobotni, którzy w końcu 2016 r. 
stanowili 54,0% wszystkich bezrobotnych (w 2015 r. – 53,2%). Na koniec 2016 r. odnotowano 17,5 tys. 
długotrwale bezrobotnych, ale ich liczba w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 1,8 tys., tj. o 9,1%. Do 
grupy znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy należą również bezrobotni powyżej 
50 roku życia. Na koniec 2016 r. było ich 10,5 tys. i stanowili 32,3% ogólnej liczby bezrobotnych. 
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 1,0 tys., 
tj. o 8,5%. Do analizowanej grupy bezrobotnych zalicza się także osoby w wieku do 30 roku życia, ich 
liczba w końcu 2016 r. wyniosła 8,6 tys., tj. o 14,6% mniej niż w 2015 r. 
 
UDZIAŁ BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 
NA RYNKU PRACY 
Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzrost udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w większości kategorii osób będących 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najwyższy (o 2,3 p. proc.) wystąpił wśród osób korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej, a następnie w grupie osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 
6 roku życia (o 1,8 p. proc.). Spadek odnotowano wśród osób bezrobotnych do 30 roku życia (o 1,3 p. proc.). 

W województwie opolskim, podobnie jak w kraju, w miarę możliwości budżetowych w celu 
złagodzenia skutków bezrobocia, promowania aktywności zawodowej oraz umożliwiania dostosowania 
kwalifikacji do wymagań rynku pracy podejmowane były różne formy przeciwdziałania bezrobociu. Miały 
one na celu polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz podtrzymanie aktywności zawodowej bezrobo-
tnych. Powiatowe urzędy pracy w ramach form przeciwdziałania bezrobociu gromadzą i opracowują 
informacje o zawodach, rynku pracy, szkolą osoby bezrobotne, udzielają porad w wyborze zawodu, pro-
wadzą warsztaty przygotowujące do skutecznego poszukiwania pracy. 

Jednym z działań prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy jest pośrednictwo pracy 
polegające na rozpoznawaniu rynku, pozyskiwaniu ofert pracy oraz ich zagospodarowaniu. W okresie 
styczeń–grudzień 2016 r. do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 48,8 tys. ofert zatrudnienia, 
tj. więcej o 12,8% niż przed rokiem, a o 26,3% w porównaniu z 2010 r. Większość (87,3%) ofert 
pochodziła od pracodawców z sektora prywatnego. Spośród wszystkich ofert 14,5% (w 2015 r. – 17,7%) 
dotyczyło stażu, a 3,2% (przed rokiem – 4,5%) pracy społecznie użytecznej. Dla osób niepełnospra-
wnych przeznaczonych było, podobnie jak przed rokiem, 3,1% ofert pracy, a 0,4% (w 2015 r. – 0,5%) 
adresowanych było do absolwentów. 
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OFERTY PRACY ORAZ BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI PRZYPADAJĄCY NA 1 OFERTĘ 
PRACYa W 2016 R. 
 
 oferty pracy bezrobotni na 1 ofertę pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Stan w końcu miesiąca. 
 

W podregionie nyskim zgłoszono 15,3 tys. ofert pracy, a w opolskim – 33,5 tys. Najwięcej ofert 
zatrudnienia zgłoszono w m. Opolu (13,9 tys.) oraz w powiecie opolskim (5,2 tys.), a najmniej w powiecie 
oleskim (1,5 tys.) i głubczyckim (1,6 tys.). 

W końcu grudnia 2016 r. nierozdysponowanych pozostało 2,4 tys. miejsc pracy, co oznacza, że na 
1 niewykorzystaną ofertę przypadało 14 bezrobotnych wobec 22 – w 2015 r., a 46 – w 2010 r.  

Obok pośrednictwa pracy metodą służącą ograniczeniu bezrobocia jest subsydiowanie miejsc 
pracy, tj. kierowanie bezrobotnych m.in. do prac interwencyjnych i robót publicznych. W okresie 
styczeń–grudzień 2016 r. do prac interwencyjnych skierowano o 4,0% więcej osób niż w analogicznym 
okresie ub. roku. W ramach prac interwencyjnych zatrudnienie znalazło 0,6 tys. osób, w tym 0,3 tys. 
kobiet. Do robót publicznych w 2016 r. skierowano 1,5 tys. osób, w tym 0,8 tys. kobiet. Liczba 
bezrobotnych skierowanych do robót publicznych zmniejszyła się o 1,7% w porównaniu z 2015 r.  

Kolejną aktywną formą przeciwdziałania bezrobociu są szkolenia. Głównym ich celem jest zwię-
kszenie szans na uzyskanie pracy przez bezrobotnych, wzrost ich aktywności na rynku pracy, zdobycie 
kwalifikacji zawodowych, podwyższenie już posiadanych lub zmiana dotychczasowych w związku z bra-
kiem odpowiedniego zatrudnienia. W 2016 r. na szkolenie zostało skierowanych 1,5 tys. bezrobotnych, 
w tym 0,4 tys. kobiet. Liczba osób wyrejestrowanych z powiatowych urzędów pracy w 2016 r. z powodu 
rozpoczęcia szkolenia zmniejszyła się o 13,8% w porównaniu z 2015 r.  

Inną aktywną formą przeciwdziałania bezrobociu organizowaną przez powiatowe urzędy pracy jest 
staż. W 2016 r. na staże zostało skierowanych 6,3 tys. bezrobotnych, w tym 4,4 tys. kobiet. Liczba osób 
wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych urzędów pracy w 2016 r. z powodu rozpoczęcia stażu 
zmniejszyła się o 6,1% w porównaniu z 2015 r.  

Podstawowym instrumentem ekonomicznego łagodzenia skutków bezrobocia jest Fundusz 
Pracy, z którego w 2016 r. wydatkowano 185,1 mln zł, tj. o 3,2% więcej niż w 2015 r., a o 27,0% mniej 
w porównaniu z 2010 r. Najwięcej środków Funduszu Pracy w województwie wydano na programy na 
rzecz promocji zatrudnienia (66,5%) oraz zasiłki dla bezrobotnych (27,8%), na które przeznaczono 
odpowiednio: 123,1 mln zł i 51,5 mln zł. Analizując wydatki w podziale na formy przeciwdziałania bezro-
bociu najwięcej wydatkowano na staże (22,6%) oraz na dofinansowanie podejmowania działalności gos-
podarczej (10,4%). 
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TABL. 1.  PODSTAWOWE  DANE  O  BEZROBOTNYCH  ZAREJESTROWANYCH  I  OFERTACH   
PRACY  W  WOJEWÓDZTWIE  OPOLSKIM 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2010 2015 2016 

w osobach 2010=100 Polska=100 

Bezrobotni zarejestrowani:      

Ogółem   ............................................  48775 36203 32419 66,5 2,4 

mężczyźni  ...................................  22974 16437 14400 62,7 2,3 

kobiety   ........................................  25801 19766 18019 69,8 2,5 

z ogółem:      

Zamieszkali na wsi   ...........................  21721 16857 15039 69,2 2,5 

Absolwenci   .......................................  3162 1732 1300 41,1 2,5 

Poprzednio pracujący  .......................  39806 31972 28875 72,5 2,5 

w tym zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy  .........  1634 1824 1499 91,7 2,4 

Posiadający prawo do zasiłku   ..........  6935 4782 4024 58,0 2,2 

Do 25 roku życia   ..............................  10828 5079 4202 38,8 2,3 

Długotrwale bezrobotni   ....................  21608 19268 17506 81,0 2,3 

Niepełnosprawni   ..............................  2472 2432 2250 91,0 2,7 

Rotacja bezrobotnycha:      

Napływ   ............................................  91694 66475 60335 65,8 2,8 

w tym po raz kolejny   ......................  74463 55890 50493 67,8 2,8 

Odpływ   ............................................  90048 72633 64119 71,2 2,7 

w tym z powodu:      

Podjęcia pracy   .................................  34767 37164 34572 99,4 2,9 

niesubsydiowanej   .........................  25665 32425 27868 108,6 2,9 

subsydiowanej   ..............................  9102 4739 6704 73,7 2,8 

Niepotwierdzenia gotowości do pracy 24794 14156 10767 43,4 2,3 

Dobrowolnej rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego   ................................  4483 4006 3642 81,2 2,3 

Oferty pracya:      
Ogółem   ............................................  38632 43226 48779 126,3 3,3 

w tym sektor prywatny   ...................  24810 36187 42572 171,6 3,2 

Zatrudnienie lub inna praca 
zarobkowa   .....................................  24015 33662 40150 167,2 3,2 

Miejsca aktywizacji zawodowej   ........  14617 9564 8629 59,0 3,6 

w tym: staże   ...................................  10021 7640 7083 70,7 3,6 

prace społecznie użyteczne 4581 1924 1546 33,7 4,0 
Bezrobotni zarejestrowani 

przypadający na 1 ofertę pracy 46 22 14 x x 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w %  ................................................  13,6 10,1 9,0 x x 

a W ciągu roku. 
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TABL. 2.  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, 
PŁCI, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻU PRACY W 2016 R. 

 Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
o – ogółem 
k – w tym kobiety 

Ogółem 
Według czasu pozostawania bez pracyab 

1 miesiąc 
i mniej 1–3 3–6 6–12 powyżej  

12 miesięcy 

O G Ó Ł E M   ............................   o 32419 3689 6300 4961 5378 12091 
 k 18019 1631 3048 2796 3103 7441 

Według wieku:       

24 lata i mniej   ..........................   o 4202 757 1188 886 542 829 
k 2655 350 608 549 414 734 

25–34  .......................................   o 8580 1066 1703 1416 1518 2877 
k 5926 525 902 945 1072 2482 

35–44  .......................................   o 6505 729 1265 1003 1119 2389 
k 3997 330 651 595 718 1703 

45–54  .......................................   o 5918 622 1066 778 993 2459 
k 3059 287 506 412 492 1362 

55 lat i więcej   ...........................   o 7214 515 1078 878 1206 3537 
k 2382 139 381 295 407 1160 

Według poziomu wykształcenia:       

Wyższe   ....................................   o 3872 563 876 750 657 1026 
k 2668 365 566 568 454 715 

Średnie:  zawodowec   ...............   o 6299 747 1273 1038 1146 2095 
k 4118 397 716 674 790 1541 

  ogólnokształcące   .......   o 3156 393 674 555 534 1000 
k 2250 241 392 386 404 827 

Zasadnicze zawodowe   ............   o 9139 1049 1768 1317 1440 3565 
k 4278 322 701 566 680 2009 

Gimnazjalne i niższe   ................   o 9953 937 1709 1301 1601 4405 
k 4705 306 673 602 775 2349 

Według stażu pracyb:       

Bez stażu pracy    ......................   o 3544 339 637 570 440 1558 
k 2353 181 344 373 280 1175 

1 rok i mniej   .............................   o 5661 787 1201 890 977 1806 
k 3626 410 654 556 655 1351 

  1–  5  .......................................   o 7727 953 1567 1241 1285 2681 
k 4713 409 762 745 842 1955 

  5–10  .......................................   o 4637 514 863 721 814 1725 
k 2712 229 433 418 504 1128 

10–20  .......................................   o 5180 551 978 726 855 2070 
k 2633 223 478 395 457 1080 

20–30  .......................................   o 3984 392 699 514 691 1688 
k 1500 145 253 210 266 626 

Powyżej 30 lat   .........................   o 1686 153 355 299 316 563 
k 482 34 124 99 99 126 

a Od momentu rejestracji w urzędzie pracy.  b Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1–3 uwzględniono 
osoby, które pozostawały bez pracy 1 miesiąc i 1 dzień do 3 pełnych miesięcy włącznie.   c Łącznie z wykształceniem policealnym. 
 


