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Bezrobocie w powiecie kolbuszowskim

W dniu 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej
zarejestrowane były 4132 osoby bezrobotne (16,8 %), w tym 2015 kobiet.

Zamieszczone poniżej tabele, pochodzące ze sprawozdania Powiatowego Urzędu
Pracy w Kolbuszowej, zawierają podstawowe informacje na temat bezrobocia
w naszym rejonie.
Tabela nr 1. Struktura osób bezrobotnych według wykształcania:
Wykształcenie

Wyższe
Policealne i średnie
zawodowe
Średnie
ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej

Liczba
Procent ogółu
bezrobotnych bezrobotnych
ogółem
381
9,2
1113
26,9
332

8,0

1446
860

35,0
20,8

Tabela nr 2: Liczba osób bezrobotnych według zawodu
Zawody i specjalności

Stan na 31.12.2012

Ogólna liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych
BEZ ZAWODU
Sprzedawca
Krawiec
Ślusarz
Murarz
Kucharz
Technik mechanik
Robotnik budowlany
Technik rolnik
Tokarz w metalu
Technik prac biurowych
Stolarz meblowy
Technik ekonomista
Posadzkarz
Technik żywienia i
gospodarstwa
domowego
Stolarz
Kucharz małej
gastronomii
Cieśla szalunkowy
Fryzjer
Piekarz
Technik technologii
drewna
Mechanik pojazdów
samochodowych
Technik informatyk
Ekonomista
Kelner

4132

Procent ogółu
zarejestrowanych
bezrobotnych
100

584
315
174
151
114
105
92
92
64
61
59
59
58
58
57

14,1
7,6
4,2
3,7
2,8
2,5
2,2
2,2
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

52
46

1,3
1,1

44
37
37
36

1,1
0,9
0,9
0,9

34

0,8

32
30
29

0,8
0,7
0,7

Tabela nr 3: Liczba osób bezrobotnych według wieku
Przedział
wiekowy
18 - 24 lat
25 - 34 lat
35 - 44 lat
45 - 54 lat
55 - 59 lat
60 - 64 lat

Liczba
bezrobotnych
ogółem
1063
1130
847
746
272
74

Procent ogółu
bezrobotnych
25,7
27,3
20,5
18,1
6,6
1,8

Tabela nr 4: Liczba osób bezrobotnych według stażu pracy
Staż pracy

bez stażu
do 1 roku
od 1 – 5
od 5 – 10
od 10 – 20
od 20 – 30
30 lat i
więcej

Liczba
bezrobotnych
ogółem
1160
778
804
477
534
279
100

Procent ogółu
bezrobotnych
28,1
18,8
19,5
11,5
12,9
6,8
2,4

Z tabel 3. i 4. wynika, że większość bezrobotnych to osoby młode, od 18 do 34 roku
życia. Biorąc pod uwagę, że większość młodych osób uczy się do 19-20 roku życia
(szkoła zawodowa lub średnia), a znaczna część do 24 roku życia (studia), to
bezrobocie w tej grupie wiekowej jest jeszcze wyższe.
Z tabeli 4. wynika także, że bardzo trudno jest wejść na rynek pracy. Ponad 45%
osób bezrobotnych nigdy nie pracowało lub pracowało krócej niż jeden rok!
Z drugiej strony, pomimo obiegowej opinii, że „po czterdziestce nikt mnie nie
przyjmie” osób bezrobotnych po 45. roku życia jest tylko 25%.
Osób, które przepracowały ponad 10 lat jest wśród bezrobotnych znacznie mniej niż
takich, które nigdy nie pracowały.
Osoby nigdy niepracujące lub pracujące krócej niż rok: 1938 (47%)
Osoby o stażu pracy od 1 do 10 lat:
1281 (31%)
Osoby o stażu pracy od 10 do 30 i więcej lat:
913 (22%)
Podstawowym powodem takiej sytuacji jest niechęć pracodawców do przyjmowania
absolwentów. Naturalną tendencją jest, że pracodawcy wolą zatrudniać osoby
z doświadczeniem zawodowym. Innym ważnym powodem tego, że młodzi ludzie

nie potrafią znaleźć pracy są ich nierealne oczekiwania dotyczące wynagrodzenia
i warunków pracy. Wielu młodych ludzi rozpoczyna pracę, po czym szybko z niej
rezygnuje. Okazuje się bowiem, że praca jest męcząca, a pracodawcy mają znacznie
większe wymagania niż rodzice i nauczyciele.
Z tego powodu bardzo ważne i korzystne dla młodych jest wczesne rozpoczęcie
pracy zawodowej, a także, nie sama teoretyczna nauka, ale także praktyczne
doświadczenie w realnym środowisku pracy.
W przypadku braku jakiegokolwiek doświadczenia czy praktyki zawodowej,
młodemu absolwentowi grozi ogromna trudność w znalezieniu zatrudnienia
i wypadnięcie z rynku pracy na stałe.
Podczas poszukiwania pracy sprawdza się biblijna zasada z przypowieści o talentach:
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet
to, co ma”.
Mając pracę znacznie łatwiej jest znaleźć następną, lepszą. Natomiast w przypadku
długiego przebywania na bezrobociu trudno jest uzyskać jakąkolwiek ofertę
zatrudnienia. W interesie absolwenta jest więc jak najszybsze rozpoczęcie pracy
zawodowej, nawet jeśli nie jest ona spełnieniem wszystkich jego aspiracji
i oczekiwań.
Warto zwrócić uwagę na ten aspekt podczas rozmów z młodzieżą na godzinach
wychowawczych, podczas nauki zawodu lub w ramach przedmiotu „Podstawy
Przedsiębiorczości”.

Wzrost liczby osób bezrobotnych w 2013 roku
W marcu 2013 roku zarejestrowanych było 4411 osób bezrobotnych, w stosunku do
liczby 4132 osób zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2012 r.
Podobny przyrost liczby osób bezrobotnych miał miejsce także w latach poprzednich
i spowodowany był brakiem ofert związanych z pracą sezonową.
W pierwszym kwartale bieżącego roku, liczba osób bezrobotnych wzrosła nieco
bardziej niż w 2012., co prawdopodobnie spowodowane jest przedłużającą się zimą,
która uniemożliwia rozpoczęcie prac budowlanych.
(W roku 2012. Największy wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce w miesiącach
styczniu i lutym, natomiast w marcu nastąpił widoczny spadek bezrobocia).

Osoby wyrejestrowane w 2012 roku
W 2012 roku wyrejestrowano 4431 osób bezrobotnych. Z tego 1896 osób podjęło
pracę, a 1540 osób nie potwierdziło gotowości podjęcia pracy. W szczególności ta
druga liczba świadczy, że cześć bezrobocia ma charakter sztuczny i dotyczy osób,
które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia albo pracują „na czarno”
w Polsce lub za granicą.
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