INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA
NA TERENIE DZIAŁANIA PUP KROSNO
W PAŹDZIERNIKU 2014 r.
Liczba bezrobotnych
Według stanu na koniec października 2014 r. na terenie działania PUP Krosno
zarejestrowanych było 7856 bezrobotnych, w tym 4235 kobiet (53,9 %). W porównaniu
z miesiącem poprzednim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 179 osób.
LICZBA BEZROBOTNYCH WG GMIN

REJON

Krosno
Powiat krośnieński
Rymanów miasto i gmina
Dukla miasto i gmina
Jaśliska
Jedlicze miasto i gmina
Iwonicz miasto i gmina
Krościenko Wyżne
Korczyna
Wojaszówka
Miejsce Piastowe
Chorkówka
Ogółem

LICZBA

LICZBA

BEZROBOTNYCH

BEZROBOTNYCH

WG STANU

WG STANU

NA KONIEC

NA KONIEC

WRZEŚNIA

PAŹDZIERNIKA

2014 r.

2014 r.

2160
5875
706
873
120
835
544
272
543
488
672
822
8035

2065
5791
707
875
123
811
536
262
559
462
660
796
7856

WZROST /
SPADEK
W STOSUNKU DO
POPRZEDNIEGO
MIESIĄCA

-95
-84
1
2
3
-24
-8
-10
16
-26
-12
-26
-179

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS – 01, GUS – stopa bezrobocia.

W październiku 2014 r. w PUP Krosno zarejestrowało się 993 bezrobotnych,
w tym 239 po raz pierwszy (we wrześniu 960 w tym 255 po raz pierwszy).
Stopa bezrobocia za październik 2014 r. nie została jeszcze ogłoszona przez GUS, natomiast w końcu września w województwie podkarpackim wynosiła 14,3 % (była wyższa od
krajowej o 2,8 pkt. procentowych), natomiast łącznie w powiecie krośnieńskim i mieście
Krosno wynosiła 12,3 % (o 0,8 % więcej niż w Polsce i o 2,0 % mniej niż w woj. podkarpackim). W powiecie krośnieńskim stopa bezrobocia wynosiła 16,0 % a w powiecie miasto
Krosno 6,8 % (w Polsce 11,5 %).
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Bezrobotni z prawem do zasiłku
Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 7856, 911 uprawnionych było
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (we wrześniu 962 osób). Uprawnieni do zasiłku
stanowili 11,6 % ogółu zarejestrowanych.
Bezrobotni zamieszkali na wsi
W końcu października 2014 r. 5178 bezrobotnych (w końcu września 5262)
mieszkało na wsi. Stanowili oni 65,9 % ogółu bezrobotnych.
Bezrobotni wg wykształcenia
Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły
osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej.
Łącznie stanowili oni 47,6 % ogólnej liczby bezrobotnych.
Najmniej z zarejestrowanych legitymowało się wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 8,0 % oraz wyższym – 17,0 % ogółu bezrobotnych.

BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA
POZIOMY
BEZROBOTNI OGÓŁEM BEZROBOTNYCH
WYKSZTAŁCENIA
STAN NA 31.10.2014
OGÓŁEM w %
Wyższe
1337
17,0
policealne i średnie zawodowe
2155
27,4
średnie ogólnokształcące
629
8,0
zasadnicze zawodowe
2355
30,0
gimnazjalne i poniżej
1380
17,6
Ogółem
7856
100,0

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Krośnie na koniec października 2014 r. odnotowano:
-

1313 bezrobotnych do 25 roku życia tj. 16,7 % ogólnej liczby bezrobotnych,

-

196 osób bezrobotnych, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia
tj. 2,5 %,

-

4555 długotrwale bezrobotnych, tj. 58,0 %,

-

1165 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka tj. 14,8 %,

-

1617 bezrobotnych powyżej 50 roku życia tj. 20,6 %,

-

1680 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych tj. ok. 21,4 %,

-

2122 bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego tj. 27,0 %,

2

-

3691 bezrobotnych bez wykształcenia średniego tj. 47,0 %,

-

511 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia tj. 6,5 %,

-

104 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia tj. 1,3 %,

-

635 bezrobotnych niepełnosprawnych tj. 8,1 %,

Pozostałe grupy ujmowane w statystykach urzędów pracy
W ewidencji PUP Krosno na koniec października 2014 r. odnotowano również:
- 486 osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
tj. 6,2 %.
- 157 osób poszukujących pracy, w tym 90 niepełnosprawnych i niepozostających
w zatrudnieniu (we wrześniu analogicznie: 159 i 90),
- 0 cudzoziemców z krajów UE z prawem do zasiłku (we wrześniu 0 cudzoziemców).
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych
W październiku br. z ewidencji wyrejestrowano ogółem 1172 bezrobotnych (we
wrześniu 1314). Wyłączenia z ewidencji dokonano głównie z powodu:
-

podjęcia pracy – 507 (we wrześniu – 672), w tym podjęcia pracy niesubsydiowanej – 446 (we wrześniu – 631),

-

niepotwierdzenia gotowości do pracy – 337 (we wrześniu – 309),

-

dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrob. – 43 (we wrześniu - 74)

-

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 58 (we wrześniu – 60).

Oferty pracy
W październiku br. PUP w Krośnie pozyskał 207 ofert pracy, z tego 86 to oferty
pracy subsydiowanej. W porównaniu do miesiąca poprzedniego nastąpił spadek
o 113 ofert. Od początku roku łącznie pozyskano 2703 oferty pracy.
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Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W październiku 2014 r.:
· w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby bezrobotne (we wrześniu – 1),
· w ramach robót publicznych nie zatrudniono żadnej osoby (we wrześniu - 0),
· na szkolenia skierowano 26 osób (we wrześniu – 52),
· na staż skierowano 41 osób (we wrześniu – 51),
· na przygotowanie zawodowe dorosłych nie skierowano żadnej osoby (we wrześniu - 0),
· na prace społecznie użyteczne skierowano 5 osób (we wrześniu – 1)
· dotacje na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 18 osób (we wrześniu – 14),
· refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 34 osoby – (we wrześniu- 18).
Łącznie od początku roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objętych
zostało 1362 osoby.
Opracowanie:
PUP Krosno
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