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BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM  

W 2004 R. 
 
Czerwiec 2005   
 
 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia  

2004 r. wyniosła 162,4 tys. osób i była niższa o 4,7% od notowanej na koniec 2003 r. Spadek liczby bez-
robotnych dotyczył w większym stopniu populacji mężczyzn niż kobiet. Liczba bezrobotnych mężczyzn 

zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,6 tys. osób tj. o 5,7%, pod-

czas gdy liczba kobiet spadła o 3,4 tys. osób tj. 3,9%. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2003=100 

   
Bezrobotni ogółem ............................  162361 95,3

mężczyźni .......................................  76613 94,3

kobiety ............................................  85748 96,1
 
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu 2004 r. stanowili 29,2% cywilnej ludności 

aktywnej zawodowo (przed rokiem 30,3%). Była to najwyższa stopa bezrobocia w kraju. 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
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W końcu grudnia 2004 r. prawa do pobierania zasiłku nie posiadało 132,3 tys. osób tj. 81,5% 

ogółu bezrobotnych (przed rokiem udział ten wyniósł 82,4%). 
Większość populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 

wyniósł 52,8% i wzrósł w porównaniu do 2003 r. 

W grupie osób bezrobotnych na koniec grudnia 2004 r. znalazło się m.in. 78,1% osób poprzednio 

pracujących, w tym 3,9% zwolnionych z przyczyn zakładów pracy, 49,0% osób zamieszkałych na wsi, 

2,2% osób niepełnosprawnych, których stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych na koniec 2004 r. odnotowano wysoki udział ludzi mło-
dych w ogólnej liczbie bezrobotnych. Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 

do 34 lat – 50,7%. Wśród kobiet najwięcej bezrobotnych zanotowano w grupie wiekowej 25-34 lata – 

29,4% i 35-44 lata – 23,5%, a wśród mężczyzn 25-34 lata – 25,1% i 45-54 lata – 25,2%. 
 
 

Struktura bezrobotnych według wieku i wykształcenia w 2004 r. 
w % 
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do 24 lat 25 - 34 

35 - 44 45 - 54 

55 lat i więcej 

Wyższe Policealne i średnie 
zawodowe 

Średnie ogól- 
nokształcące 

Zasadnicze  
zawodowe 

Gimnazjalne i niższe 
 

 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy przeważają osoby o stosunkowo ni-
skim poziomie wykształcenia. Na koniec 2004 r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wy-

kształcenie gimnazjalne i niższe – 38,3% oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 

32,3%. Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni. Wy-

kształcenie średnie i wyższe posiadało  36,7% kobiet bezrobotnych, podczas gdy odsetek mężczyzn  

o tym poziomie wykształcenia wyniósł 21,2%. 
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Liczba osób poszukujących pracy przez okres powyżej 12 miesięcy wyniosła 84,9 tys. osób co 

stanowiło 52,3% ogólnej liczby zarejestrowanych. Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród ko-

biet. Ponad połowa (59,9%) kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 

2004 r. poszukiwała zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Analogiczny odsetek dla mężczyzn 

wyniósł 43,8%. 

Biorąc pod uwagę staż pracy osób bezrobotnych dominowały osoby ze stażem pracy do 5 lat – 

35,1% oraz osoby, które do zarejestrowania się nie pracowały – 21,9%. W tych grupach dominowały 

kobiety, dla których odsetek odpowiednio wyniósł 37,2% i 25,6%, podczas gdy dla mężczyzn – 32,7%  

i 17,7%. 

W końcu grudnia 2004 r. wśród bezrobotnych pracujących przed zarejestrowaniem w powiato-

wych urzędach pracy, sklasyfikowanych według zawodu wykonywanego (zgodnie z klasyfikacja zawo-

dów i specjalności), największą grupę bezrobotnych stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 44,8 

tys. osób tj. 27,6% ogółu bezrobotnych. Duży był także udział osób nie posiadających kwalifikacji zawo-

dowych (bez zawodu) – 16,4%. 

 

Struktura bezrobotnych według zawodów w 2004 r. 
Stan w dniu 31 XII 

w %
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Rozpatrując rodzaj działalności ostatniego miejsca pracy bezrobotnych w końcu 2004 najwię-

cej osób zatrudnionych było (przed zarejestrowaniem) w przemyśle – 17,5%; handlu i naprawach – 

12,8%; rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie; budownictwie oraz administracji publicznej i obronie narodowej; 

obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych po 7,1%. 

Wydatki Funduszu Pracy w województwie w 2004 r. wyniosły 444,4 mln zł. tj. o 12,8% mniej niż 
przed rokiem. Najwięcej środków, bo 216,2 mln zł (48,6%) przeznaczono na zasiłki dla bezrobotnych. 
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Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne stanowiły odpowiednio - 15,8% i 14,5% ogólnej 
wysokości wydatków.  

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano w 2004 r. 79,0 mln zł tj. 17,8% ogółu wy-
datków, z czego 22,6% przeznaczono na roboty publiczne, 20,3% na prace interwencyjne, a 8,5% na 
szkolenia. Były to najskuteczniejsze formy przeciwdziałania bezrobociu. W wyniku pomocy powiatowych 
urzędów pracy w 2004 r. 7,3 tys. osób rozpoczęło szkolenia, 6,3 tys. osób skierowano do prac interwen-
cyjnych, a 4,9 tys. osób zatrudnionych było przy robotach publicznych. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2003=100 
   
Wydatki ogółem w mln zł. ............ 444,4 87,2

w tym:  
zasiłki dla bezrobotnych .......... 216,2 93,1
zasiłki przedemerytalne ........... 70,4 60,8
świadczenia przedemerytalne . 64,3 106,0
aktywne formy przeciwdziała-

nia bezrobociu ....................... 79,0 94,6

w tym:  
szkolenia .............................. 6,7 133,4
prace interwencyjne ............. 16,0 110,6
roboty publiczne .................. 17,8 90,0

 

W ciągu całego 2004 r. do powiatowych urzędów pracy zgłosiło się 137,3 tys. osób bezrobot-
nych (w 2003 r. – 134,2 tys. osób), z czego 79,7% to osoby rejestrujące się po raz kolejny. Najwięcej 
bezrobotnych przybyło w styczniu 14,3 tys. osób, a najmniej w kwietniu – 8,8 tys. osób. 

W tym czasie wyrejestrowano 145,4 tys. osób (2003 r.- 140,4 tys. osób). Najwięcej osób wyre-
jestrowano w kwietniu – 15,3 tys. osób, a najmniej w styczniu – 8,8 tys. osób. Najczęstszą przyczyną 
odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W 2004 r. pracę podjęło 49,8% osób bezrobotnych, 30,7% nie 
potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 10,1% rozpoczęło szkolenia lub staż u pracodawcy, a 3,0% 
dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. 

 

Napływ i odpływ z bezrobocia w 2004 r.
Stan w ciągu miesiąca
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W ciągu roku do urzędów pracy wpłynęło 40,6 tys. ofert pracy ( 2003 r. - 36,5 tys. ofert). Na ko-
niec 2004 r. na jedną ofertę pracy przypadały 493 osoby (2003 r. – 865 osób). 
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Stopa bezrobocia w 2004 r.
Stan w dniu 31 XII 

w % 
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Zmiana liczby bezrobotnych w 2004 r.
Stan w dniu 31 XII 
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Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia według powiatów w 2004 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni zarejestrowani 
z liczby ogółem 

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem kobiety bez prawa
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Stopa 
bezrobocia

rejestro-
wanego

w % 

   
WOJEWÓDZTWO ........  162361 85748 132263 35488 37930 114713 29,2
       
Podregiony        

       
Elbląski ........................  61721 34167 50002 11589 14534 44005 30,3
   

powiaty    
braniewski ...............  6557 3432 5334 1270 1318 4713 40,2
działdowski .............  8423 4949 6725 1610 2029 6111 33,9
elbląski ....................  7758 4177 6452 1464 1959 5870 36,8
iławski .....................  9184 5273 7412 2104 2453 6529 24,6
nowomiejski ............  4590 2534 3463 704 1271 3378 28,6
ostródzki .................  13368 7399 11055 2871 3029 10012 33,8

    
miasto na prawach 

powiatu    
Elbląg ......................  11841 6403 9561 1566 2475 7392 24,2

   
   
Ełcki ..............................  37340 18912 30172 9018 8385 26573 34,7
    

powiaty       
ełcki .........................  9622 4920 7692 2483 2193 6675 30,7
giżycki .....................  7583 3885 6233 2152 1712 5289 34,2
gołdapski .................  4416 2257 3714 832 957 3185 41,2
olecki .......................  3983 2079 3279 796 933 2804 29,5
piski .........................  8199 4026 6269 2143 1795 6099 39,0
węgorzewski ...........  3537 1745 2985 612 795 2521 39,7

   
    
Olsztyński ....................  63300 32669 52089 14881 15011 44135 26,0
     

powiaty        
bartoszycki ..............  9420 4953 7699 2171 2219 6827 38,7
kętrzyński ................  8265 4084 6828 1772 1848 6185 34,3
lidzbarski .................  6193 3017 5126 1327 1460 4373 36,1
mrągowski ..............  6640 3325 5264 1856 1758 4711 32,2
nidzicki ....................  4176 2127 3242 1008 1151 3143 33,8
olsztyński ................  11569 6261 9208 2460 2741 8554 30,0
szczycieński ............  8026 4086 6531 2052 2233 5679 32,8

    
miasto na prawach 

powiatu    
Olsztyn ....................  9011 4816 8191 2235 1601 4663 11,0 


