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Część I 

Raport o rynku pracy powiatu krotoszyńskiego w latach 2005 – 2011 

1. Cel badania. 

Celem badania jest statystyczny opis rynku pracy powiatu krotoszyńskiego. Powiatu, który 

jest miejscem naszego urodzenia, zamieszkania i pracy rodziców, dotychczasowej nauki w 

ramach szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i z którym wiążemy nasze 

przyszłe plany zawodowe i osobiste. Ponieważ podstawą rozwoju zawodowego jest praca, a 

stoimy właśnie u progu tej drogi, stąd wybór przez nas tematyki rynku pracy. Z drugiej strony 

raport o rynku pracy naszego powiatu stwarza nam szansę bezpośredniego zapoznania się z 

rzeczywistym obrazem sytuacji na rynku pracy. Często bowiem w prasie lokalnej, na forum 

rad samorządów gminnych i powiatu, podczas spotkań radnych i parlamentarzystów z 

wyborcami, na forach internetowych, formułowane są opinie o braku szans rozwojowych na 

terenie naszego powiatu, o braku perspektyw dla młodych, o wszechwładnym nepotyzmie 

przy poszukiwaniu pracy. Traktujemy więc udział w konkursie jako próbę weryfikacji tych 

dość częstych opinii docierających do nas, z obiektywnym światem danych statystycznych, 

aby uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: 

 jakie tendencje występują na rynku pracy powiatu krotoszyńskiego w zakresie 

zatrudnienia w latach 2005 – 2011, 

 jaki jest stan bezrobocia i tendencje związane z kształtowaniem się bezrobocia w 

powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011, uwzględniając dane ogółem, stopę 

bezrobocia, strukturę bezrobocia wg płci, wykształcenia, wieku i czasu pozostawania 

bez pracy, 

 jak kształtują się wskaźniki i tendencje dotyczące rynku pracy powiatu 

krotoszyńskiego na tle danych dotyczących województwa wielkopolskiego i kraju, 

 jak kształtuje się poziom bezrobocia w powiatach sąsiednich, o podobnej strukturze 

społeczno-gospodarczej jak powiat krotoszyński, 

 pośrednim efektem odpowiedzi na powyższe pytania, będzie możliwość oceny 

aktywności i zaangażowania samorządów terytorialnych powiatu i Powiatowego 

Urzędu Pracy na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. 

Końcowym rezultatem raportu o rynku pracy w powiecie krotoszyńskim będzie więc 

ukazanie nam młodzieży powiatu, absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, a także 

absolwentom szkół wyższych, perspektyw pracy i awansu zawodowego w powiecie 

krotoszyńskim, bez konieczności jej poszukiwania poza granicami powiatu lub kraju. 
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Efektem raportu może być jednak również stwierdzenie słabej aktywności samorządów 

lokalnych powiatu i PUP w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, ograniczania bezrobocia i 

wzrostu zatrudnienia, co będzie czyniło powiat mało atrakcyjnym miejscem zamieszkania, 

zwłaszcza dla młodzieży. 

2. Wskazanie źródeł definicji pojęć statystycznych występujących w raporcie. 

Podstawowym źródłem definicji pojęć statystycznych występujących w raporcie jest moduł 

METAINFORMACJE na portalu GUS www.stat.gov.pl. W ramach tego modułu 

korzystałyśmy ze „Słownika pojęć” ujętych w działach: 

 „Pojęcia stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej”, 

 „Podstawowe pojęcia statystyczne”, 

  „Opis wskaźników (GUS)”, 

 „Jakość w statystyce”. 

Ponadto korzystałyśmy również z następujących źródeł dostępnych w bibliotece szkolnej: 

 „Statystyka” – Mirosław Krzysztofiak, Andrzej Luśniewicz, PWE Warszawa, 

 „Mała encyklopedia statystyki” – PWE Warszawa, 

 „Statystyka” – Andrzej Komosa, Jacek Musiałkiewicz, wyd. Ekonomik, 

 uwagi wyjaśniające zawarte w „Małym Roczniku Statystycznym RP 2012”. 

Dla pogłębienia znajomości problematyki rynku pracy zapoznałyśmy się także z publikacją 

„Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2011 r.” dostępną na stronie internetowej 

Urzędu Statystycznego w Poznaniu. 

Dane liczbowe, będące podstawa raportu, zostały w całości zaczerpnięte z Banku Danych 

Lokalnych GUS z modułu: Dane roczne. 

3. Uzasadnienie wyboru zastosowanych w badaniu metod statystycznych. 

Pierwszym etapem naszego badania statystycznego, którego celem jest statystyczny opis 

rynku pracy powiatu krotoszyńskiego w postaci raportu o rynku pracy, był przegląd 

informacji na ten temat zawartych w Banku Danych Lokalnych (BDL) i wyselekcjonowanie 

informacji, które zostaną wykorzystane w badaniu. Te dane zostały następnie ujęte w postaci 

tabelarycznej w liczbach bezwzględnych w szeregach czasowych obejmujących okres 2005 – 

2011. Aby dokonać interpretacji i oceny zjawisk i wielkości charakteryzujących rynek pracy 

w liczbach bezwzględnych zastosowane zostały następujące metody analizy statystycznej: 

 analiza dynamiki – która miała na celu ustalenie zmian i tendencji, jakie wystąpiły na 

rynku pracy powiatu krotoszyńskiego, woj. wielkopolskiego i w Polsce w okresie 

objętym badaniem. Ta analiza pozwoliła nie tylko na zmierzenia kierunku tych zmian 

http://www.stat.gov.pl/
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(spadek, wzrost), ale także na ustalenie ich siły. W tym celu obliczone zostały miary 

dynamiki w postaci indeksów indywidualnych łańcuchowych i jednopodstawowych. 

 analiza struktury – zastosowano w celu ustalenia, jaki jest udział procentowy 

poszczególnych części zbiorowości posiadających określoną cechę w całej 

zbiorowości np. bezrobotni wg płci, poziomu wykształcenia, okresu pozostawania bez 

pracy. Takie ujecie struktury w postaci wskaźników procentowych pozwala na 

porównanie struktury tej samej zbiorowości w różnych okresach czasu lub struktury z 

punktu widzenia tej samej cechy w różnych zbiorowościach np. w powiecie i 

województwie. 

 analiza natężenia – jej celem jest ustalenie liczby jednostek jednej zbiorowości 

przypadającej na  jednostkę drugiej zbiorowości. Taką analizę wykorzystano przy 

ocenie aktywności Powiatowego Urzędu Pracy, obliczając współczynnik natężenia 

określający liczbę bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w poszczególnych 

latach. 

 analiza tendencji centralnej – w celu określenia poziomu danego zjawiska w 

zbiorowości statystycznej np. stopy bezrobocia w powiatach woj. wielkopolskiego 

przy pomocy jednej wartości, zastosowana została średnia pozycyjna mediana, która 

umożliwiła ustalenie pozycji powiatu krotoszyńskiego wobec powiatu zajmującego 

pozycję środkową w województwie. 

Niezależnie od zastosowanego rodzaju analizy statystycznej, w każdym przypadku 

posługiwałyśmy się metoda porównań i odchyleń, aby ustalić różnice w kształtowaniu się 

określonych zjawisk w poszczególnych latach, między powiatami, między powiatem 

krotoszyńskim, województwem wielkopolskim a Polską. Dane ujęte w postaci tabelarycznej 

zostały ponadto zaprezentowane w formie wykresów statystycznych.  

Ze względu na ograniczenia regulaminowe objętości wynikające z § 6 pkt 3 Regulaminu 

Konkursu tabele statystyczne oraz wykresy umieszczone zostały jako załączniki do 

niniejszego opracowania zasadniczego wyników. 

 

4. Interpretacja i prezentacja wyników badania. 

Charakterystyka gospodarcza powiatu krotoszyńskiego. 

Statystyczny opis rynku pracy powiatu krotoszyńskiego chciałybyśmy rozpocząć od krótkiej 

wizytówki naszego powiatu. Sytuacja na rynku pracy jest bowiem w dużym stopniu 

uzależniona od charakteru społeczno-gospodarczego i demograficznego regionu. 

Wielkopolska i Dolny Śląsk to dwa bardzo ważne regiony gospodarcze, na granicy których 
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znajduje się powiat krotoszyński. Teren powiatu obejmuje 6 jednostek administracyjnych. 

Powiat zajmuje powierzchnię 714 km
2
, a mieszka tu 78 tys. mieszkańców. Ponad połowa 

ludności powiatu zamieszkuje na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, która jest największą 

jednostką administracyjną i jednocześnie siedzibą powiatu. Pod względem liczby ludności 

powiat zajmuje 15 miejsce w województwie na ogólną liczbę 35 jednostek, a pod względem 

powierzchni 20 miejsce. To daje powiatowi stosunkowo wysoką 9 pozycję w województwie 

pod względem gęstości zaludnienia. 

   Podział administracyjny powiatu krotoszyńskiego 

      Stan na 31.12.2011 r. 

Jednostka podział 

administracyjnego 

Ludność Powierzchnia Ludność 

na 1 km
2 

w tys. % w km
2 

% 

Miasto i Gmina Krotoszyn 40,8 52,3 256 35,9 159 

Miasto i Gmina Kożmin Wlkp. 13,6 17,4 153 21,4 89 

Miasto i Gmina Kobylin 8,2 10,5 112 15,7 73 

Gmina i Miasto Zduny 7,3 9,4 85 11,9 86 

Gmina Rozdrażew 5,2 6,7 79 11,1 66 

Miasto Sulmierzyce 2,9 3,7 29 4,0 98 

Ogółem powiat 78 100,0 714 100,0 109 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

 

Ogólnie, biorąc pod uwagę liczbę ludności i powierzchnię, powiat krotoszyński należy 

zaliczyć do średniej wielkości powiatów woj. wielkopolskiego. Powiat sąsiaduje z sześcioma 

powiatami: gostyńskim, jarocińskim, milickim, ostrowskim, pleszewskim i rawickim. 
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Gospodarka powiatu ma charakter rolno-przemysłowy. Przemysł wywodzi swoje tradycje od 

przetwarzanych produktów miejscowego rolnictwa. Powstały również zakłady przemysłu 

metalowego i lekkiego. Znajduje się tu także wiele przedsiębiorstw z udziałem kapitału 

zagranicznego. Działalność przemysłu uzupełniają liczne zakłady rzemieślnicze. W strukturze 

gospodarczej dominuje jednak rolnictwo. Z uwagi na stosunkowo dobre gleby i wysoką 

kulturę rolną osiągane plony przekraczają średnią wysokość plonów w regionie. Szczególne 

miejsce zajmuje hodowla zwierząt, a w szczególności hodowla trzody chlewnej. 

Dobra lokalizacja powiatu, rozwinięta sieć komunikacyjna, infrastruktura komunalna i 

społeczna, wolne tereny inwestycyjne, stwarzają dobre i korzystne warunki rozwoju powiatu, 

które powinny być umiejętnie wykorzystane przez samorządy lokalne – powiatowy i 

poszczególnych gmin. 

Pracujący w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011. 

Kształtowanie się zatrudnienia w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 wg płci na tle 

województwa wielkopolskiego i kraju przedstawia tabela 1 i wykres 1. Dla celów 

porównawczych w kolejnych tabelach 2 i 3, na podstawie danych w liczbach bezwzględnych, 

obliczone zostały wskaźniki dynamiki oraz wskaźniki struktury  pracujących w 

poszczególnych latach wg płci. Te dane prezentują również wykresy 2 i 3. 

Jak wynika z danych charakteryzujących rynek pracujących, w latach 2005 – 2011  w 

powiecie krotoszyńskim występował stały wzrost liczby pracujących, z wyjątkiem spadku w 

2009 r. o 1,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Nie był to wzrost równomierny, gdyż 

wahał się od 1,2 % w 2011 r. do 3,9 % w 2010 r. W całym okresie 2005 – 2011 liczba 

pracujących w powiecie wzrosła o 10,4 %, co w liczbach bezwzględnych daje wzrost o 2 242 

osoby. Ta tendencja wzrostowa liczby pracujących w powiecie, nie jest jednak cechą 

szczególną wyłącznie  powiatu krotoszyńskiego, ale jest odzwierciedleniem ogólnej tendencji 

wzrostowej liczby pracujących zarówno w skali kraju, jak i w województwie wielkopolskim. 

W analizowanym okresie w kraju liczba pracujących wzrosła o 10,6 %,a w woj. 

wielkopolskim o 10,3 %. Tendencja wzrostowa pracujących w powiecie krotoszyńskim w 

latach 2005 – 2011 jest więc identyczna z ogólnokrajową i wojewódzką. Analogicznie 

również w kraju i w województwie w 2009 r. odnotowujemy spadek pracujących w stosunku 

do roku 2008 o 1,9 % i 1,6 %, co było pośrednim następstwem światowego kryzysu 

finansowego 2008/2009, którego skutki w niewielkiej skali odczuła również polska 

gospodarka. 

W zbiorowości pracujących w powiecie krotoszyńskim dominują mężczyźni,  których udział 

w strukturze zatrudnionych wynosił w poszczególnych latach od 55,7 % do 57,6 %, a wiec 
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ulega niewielkim wahaniom. Jest to stosunkowo wysoki udział mężczyzn w porównaniu z 

danymi dla Polski i województwa. W Polsce np. w 2011 r. udział mężczyzn w liczbie 

pracujących wynosił 53,1 %, w woj. wielkopolskim 54,8 %, a w pow. krotoszyńskim 55,7 %. 

Oznacza to jednocześnie niższy udział kobiet w strukturze zatrudnienia w powiecie wahający 

się od 42,4 % do 44,3 %, co obrazuje wykres 4. Ten dość wysoki udział mężczyzn w 

strukturze zatrudnionych powiatu jest niewątpliwie spowodowany rolniczym charakterem 

powiatu i dużym udziałem rolnictwa w zatrudnieniu, które tradycyjnie stanowi miejsce 

zatrudnienia dla mężczyzn. Świadczy to jednak również o niższej aktywności zawodowej 

kobiet w powiecie i wskazuje na konieczność bardziej skutecznych działań władz 

samorządowych w tym zakresie. Pozytywnym elementem, który warto odnotować, jest nieco 

wyższa, od wojewódzkiej i krajowej,  dynamika przyrostu zatrudnienia kobiet w latach 2005 

– 2011 w powiecie wynosząca 112,6 %. 

Stan bezrobocia w powiecie krotoszyńskim 

Ponieważ najbardziej syntetycznym wskaźnikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, 

opis stanu bezrobocia w powiecie krotoszyńskim rozpoczynamy od analizy tego miernika. 

Jest to bowiem nie tylko miara stanu bezrobocia, ale także jeden z najważniejszych 

wskaźników ekonomicznych aktualnego stanu gospodarki, mający wpływ na kształtowanie 

się innych instrumentów w gospodarce np. cen na rynku kapitałowym, kursów walut, 

poziomu inwestycji itd. Dla uzyskania pełniejszego obrazu poziomu stanu bezrobocia w 

powiecie, poszerzamy analizę o kształtowanie się stopy bezrobocia w powiatach 

sąsiadujących, na tle kraju i woj. wielkopolskiego, co obrazuje tabela 4 i wykres 5. 

Przedmiotem analizy jest tzw. stopa bezrobocia rejestrowanego zwana dalej stopą bezrobocia. 

Ogólna prawidłowość kształtowania się stopy bezrobocia w Polsce, w województwie 

wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim i w powiatach sąsiednich polega na wyraźnej 

tendencji spadkowej w latach 2005 – 2008, znacznym wzroście stopy bezrobocia w 2009 r. i 

pewnej stabilizacji lub niewielkim spadku w latach 2010 – 2011. Podobnie jak w przypadku 

kształtowania się zatrudnienia w tym samym okresie, widoczny jest tu skutek światowego  

kryzysu finansowego, czego następstwem jest wzrost stopy bezrobocia we wszystkich 

analizowanych jednostkach. W Polsce np. w 2009 r. nastąpił wzrost stopy bezrobocia w 

stosunku do roku poprzedniego o 2,6 %, w woj. wielkopolskim o 2,8 %, a w  powiecie 

krotoszyńskim tylko o 1,3 %. Z powiatów sąsiadujących największy wzrost stopy bezrobocia 

nastąpił w powiecie ostrowskim o 4,7 %, w powiecie rawickim o 4,3 %, i w powiecie 

jarocińskim o 4,2 %. Przyrost stopy bezrobocia w powiecie krotoszyńskim w 2009 r. był więc 

najniższy spośród powiatów sąsiadujących, co może wskazywać o większej aktywności 
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samorządów lokalnych powiatu i PUP w zakresie przeciwdziałania i łagodzenia skutkom 

kryzysu. Tą korzystną sytuację powiatu krotoszyńskiego potwierdzają następne lata dalszego 

spadku bezrobocia w powiecie do poziomu 10,5 %, a także kształtowanie się stopy 

bezrobocia w 2011 r. Stopa bezrobocia w powiecie krotoszyńskim w 2011 r. wynosząca  

10,5 % jest niższa od krajowej 12,5 %, wprawdzie wyższa od wojewódzkiej 9,1 %, ale 

najniższa, obok powiatu ostrowskiego, pośród wszystkich powiatów sąsiadujących. Po 

uszeregowaniu wszystkich 35 powiatów woj. wielkopolskiego wg rosnącej stopy bezrobocia 

ustalona została mediana, czyli wartość środkowa, która znajduje się na 18 pozycji i dotyczy 

stopy bezrobocia powiatu szamotulskiego, która wynosi 10,7 %. Stopa bezrobocia powiatu 

krotoszyńskiego na pozycji 15 wynosząca w 2011 r. 10,5 % oznacza więc, że powiat znajduje 

się wśród połowy powiatów województwa o stopie bezrobocia mniejszej niż mediana. W 

kraju na 381 powiatów uporządkowanych wg malejącej stopy bezrobocia powiat krotoszyński 

zajmuje bardzo korzystną 299 pozycję. 

Zgodnie z tendencją widoczną przy kształtowaniu się stopy bezrobocia w latach 2005 – 2011, 

analogiczna tendencja występuje przy kształtowaniu się liczby bezrobotnych w powiecie 

krotoszyńskim, co obrazuje tabela 5 i wykres 6. W latach 2005 – 2007 obserwujemy wyraźny 

spadek bezrobocia, następnie w latach 2008 – 2009 wzrost liczby bezrobotnych i ponowny 

spadek w latach 2010 – 2011. Ogólnie w całym okresie 2005 – 2011 bezrobocie w powiecie 

krotoszyńskim zmniejszyło się o 37,4 %, w liczbach bezwzględnych o 2016 osób. Ta 

tendencja spadkowa liczby bezrobotnych w powiecie jest silniejsza niż w woj. wielkopolskim 

(spadek o 36,2 %), oraz w Polsce (spadek o 28,5 %). Ta korzystna pozycja powiatu 

krotoszyńskiego jest wyraźnie widoczna na wykresie 13, przedstawiającym dynamikę 

bezrobocia w powiecie, na tle województwa i kraju. Dla ostatecznej oceny i potwierdzenia 

tendencji spadkowej liczby bezrobotnych bardzo ważne będą jednak wyniki roku 2012, które 

nie zostały jeszcze opublikowane w ramach BDL. 

Struktura bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim. 

Dla pełniejszego obrazu stanu bezrobocia w powiecie krotoszyńskim konieczna jest dalsza 

analiza bezrobotnych wg płci (tabela 6, wykres 7), poziomu wykształcenia (tabela 7 i 8, 

wykres 8), wieku (tabela 10 i 11, wykres 9 i 10) i czasu pozostawania bez pracy (tabela 12 i 

13, wykres 11).  

Wśród bezrobotnych w powiecie dominują kobiety, których udział wynosi około 2/3 ogółu 

bezrobotnych. Ten udział jest jednak zmienny i waha się od 72,6 % w 2007 r. do 59,1 % w 

2009 r. W całym analizowanym okresie   wystąpił  spadek bezrobotnych kobiet o 35,3 %, a 

mężczyzn o 40,8 %. Porównując strukturę bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim, 



10 

 

województwie wielkopolskim i kraju, zwraca uwagę znacznie wyższy udział kobiet w tej 

strukturze w powiecie. W 2011 r. np. w Polsce kobiety stanowiły 53,5 % ogółu bezrobotnych, 

w woj. wielkopolskim 58,1 %, a w powiecie krotoszyńskim 65,0 %. Z jednej strony, co 

zostało już podkreślone przy analizie pracujących, jest to spowodowane rolniczym 

charakterem powiatu, ale z drugiej strony świadczy o niedostatecznym zaangażowaniu 

samorządów lokalnych i PUP na rzecz zwiększenia aktywizacji zawodowej kobiet. 

Wśród bezrobotnych powiatu krotoszyńskiego przeważają osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, którzy stanowią ponad 1/3 ogółu bezrobotnych. Udział tej grupy 

osób w strukturze bezrobotnych systematycznie jednak się zmniejsza od 43,7 % w 2005 r. do 

35,5 % w 2011 r. Maleje również udział w strukturze bezrobotnych osób najniżej 

wykształconych, tj. z wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Na niezmienionym poziomie 

około ¼ ogółu bezrobotnych, utrzymuje się udział w strukturze bezrobotnych osób z 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Niewielką tendencję wzrostową 

wykazuje udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem ogólnokształcącym. 

Niepokojącym natomiast zjawiskiem jest znaczny wzrost udziału w strukturze bezrobotnych 

powiatu krotoszyńskiego osób z wykształceniem wyższym. Ich udział w całym 

analizowanym okresie nie przekroczył wprawdzie 10 %, ale wzrósł prawie 3-krotnie z 3,5 % 

w 2005 r. do 9,6 % w 2011 r. Zjawisko wzrostu udziału osób z wykształceniem wyższym w 

strukturze bezrobotnych nie dotyczy tylko powiatu krotoszyńskiego, ale ma charakter 

tendencji ogólnej. W latach 2005 – 2011 udział osób z wykształceniem wyższym w skali 

województwa zwiększył się z 4,8 % w 2005 r. do 11,0 % w 2011 r., a w skali kraju z 5,5 % do 

11,4 %. W powiecie krotoszyńskim zjawisko występuje więc w nieco mniejszej skali, ale 

stanowi ważny sygnał dla władz samorządowych niekorzystnej tendencji w strukturze 

bezrobocia. 

Analizując bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim wg wieku, zwraca uwagę ogólna 

tendencja w tej strukturze. W latach 2005 – 2007 udział bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej 

systematycznie się zmniejszał osiągając w 2007 najniższą wartość 22,3 %. Od 2008 r. udział 

bezrobotnych w tym wieku zaczął wzrastać osiągając w 2011 r. wielkość 27,2 %. Ogólnie 

jednak w całym okresie 2005 – 2011 liczba bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej zmniejszyła 

się o 38,5 %, w liczbach bezwzględnych o 577 osoby. Grupa bezrobotnych w wieku 25 lat i 

więcej w analizowanym okresie zmniejszyła się w nieco mniejszej skali o 36,9 %. W skali 

kraju w tym samym okresie udział bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej był znacznie 

mniejszy niż w powiecie krotoszyńskim i np. w 2011 r. wynosił 21,0 %. Nieco mniejszy niż 

w powiecie był również udział bezrobotnych w tym wieku w woj. wielkopolskim – w 2011  r. 
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24,2 %. Oznacza to, że mimo spadku liczby bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim w 

latach 2005 – 2011 w wieku 24 lata i mniej, udział tej grupy wśród bezrobotnych w powiecie 

jest wyższy niż w województwie i w kraju, co powoduje, że ich sytuacja jest stosunkowo 

trudniejsza. Jest to również kolejny sygnał dla władz lokalnych wskazujący kierunek 

większego zaangażowania w zakresie polityki zatrudnienia. 

Istotnym czynnikiem oceny sytuacji na rynku pracy jest czas pozostawania bez pracy 

bezrobotnych. Korzystnym zjawiskiem w powiecie krotoszyńskim jest zmniejszanie się 

bezrobocia długotrwałego. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i więcej 

w strukturze bezrobotnych zmniejszył się wyraźnie z 52,9 % w 2005 r. do 31,8 % w 2011 r. 

Jednocześnie zwiększył się udział w strukturze bezrobotnych powiatu osób pozostających bez 

pracy 3 miesiące i mniej  z 24,8 % w 2005 r. do 30,4 %. Podobną tendencję można zauważyć 

w skali kraju i woj. wielkopolskiego. Udział osób pozostających bez pracy przez okres 12 

miesięcy i więcej w Polsce w latach 2005 - 2011 zmniejszył się z 60,3 % do 34,6 %, a w woj. 

wielkopolskim z 47,2 % do 29,1 %. 

Dla uzyskania obrazu pomocy dla bezrobotnych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w 

zakresie pośrednictwa pracy poddaliśmy analizie oferty pracy skierowane do poszukujących 

pracy w powiecie krotoszyńskim. W celu uzyskania danych porównawczych dla 

poszczególnych lat obliczone zostały wskaźniki natężenia informujące o ilości bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę. Dane te prezentuje tabela 14 i wykres 12. Obliczone wskaźniki 

nie są zbyt optymistyczne dla bezrobotnych i świadczą o minimalnej, a wręcz symbolicznej 

szansie znalezienia pracy za pośrednictwem PUP. Pewna poprawa nastąpiła dopiera w roku 

2010 i 2011, ale i tak nie są to korzystne dla bezrobotnych ilości. Omówione zjawisko, 

charakterystyczne również w skali województwa i kraju, ma jednak głębsza przyczynę 

wynikającą z zakresu obowiązków urzędów pracy, bardziej nastawionych na obsługę 

administracyjną i rejestracyjną bezrobotnych, niż na rzeczywistą pomoc w znalezieniu pracy. 

5. Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania. 

Przedstawiony statystyczny opis rynku pracy w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 

2011, na tle kraju i województwa wielkopolskiego, daje podstawy do sformułowania 

następujących wniosków końcowych i określenia stopnia realizacji celów badania i 

postawionych hipotez: 

1) W latach 2005 – 2011 nastąpił w powiecie krotoszyńskim wzrost liczby pracujących o 

10,4 %. Ta tendencja wzrostowa nie jest jednak szczególnym osiągnięciem powiatu, gdyż 

jest odzwierciedleniem i bardzo zbliżona do tendencji wzrostowej liczby pracujących 

zarówno w skali kraju (wzrost o 10,6 %), jak i w woj. wielkopolskim (wzrost o 10,3 %). 
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2) Biorąc pod uwagę kształtowanie się najbardziej syntetycznego miernika poziomu 

bezrobocia czyli stopy bezrobocia rejestrowanego, zwanej dalej stopą bezrobocia, 

pozytywnym zjawiskiem zarówno w skali kraju, woj. wielkopolskiego jak i pow. 

krotoszyńskiego jest wyraźna tendencja spadkowa stopy bezrobocia, mimo przejściowego 

załamania w roku 2009. W Polsce w analizowanym okresie stopa bezrobocia zmniejszyła 

się o 5,1 %, w woj. wielkopolskim o 5,5 %, a w pow. krotoszyńskim o 6,7 %. Skala 

spadku stopy bezrobocia w pow. krotoszyńskim jest więc większa niż w kraju i 

województwie, co świadczy o dużym zaangażowaniu władz lokalnych w zwalczanie i 

ograniczanie bezrobocia. 

3) Oceniając pozycję pow. krotoszyńskiego ze względu na poziom stopy bezrobocia, należy 

podkreślić stosunkowo korzystną pozycję powiatu w kraju, województwie i wśród 

powiatów sąsiednich. W 2011 r. stopa bezrobocia lokowała powiat na 22 miejscu w 

województwie na 35 powiatów i 299 miejscu w kraju na 381 powiatów (przy 

uporządkowaniu powiatów wg malejącej stopy bezrobocia). Oznacza to, że powiat 

krotoszyński znajduje się w województwie i w kraju, w połowie powiatów o niższej stopie 

bezrobocia od wartości mediany, czyli wartości środkowej. Również wśród powiatów 

sąsiednich, stopa bezrobocia powiatu krotoszyńskiego, obok pow. ostrowskiego, jest 

najniższa. Ponieważ są to powiaty o podobnej strukturze społeczno-gospodarczej, jest to 

powód do satysfakcji. 

4) Ta udokumentowana pozycja powiatu, biorąc pod uwagę wielkość stopy bezrobocia, 

upoważnia do odrzucenia często wyrażanych opinii w toku kampanii wyborczych, 

podczas spotkań radnych i parlamentarzystów z wyborcami, na forach internetowych,  

o braku szans rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, na terenie 

naszego powiatu. Z drugiej strony, nie oznacza to braku negatywnych zjawisk na terenie 

powiatu krotoszyńskiego na rynku pracy, co znajdzie odzwierciedlenie w dalszych 

wnioskach. 

5) Wśród pracujących w powiecie krotoszyńskim przewagę mają mężczyźni, a  wśród 

bezrobotnych dominują kobiety, które w 2011 r. stanowiły 65,0 %. Są to wskaźniki 

wyższe od krajowego i dla woj. wielkopolskiego. Ta nadreprezentacja mężczyzn wśród 

pracujących i kobiet wśród bezrobotnych wynika częściowo z rolniczego charakteru 

powiatu, ale z drugiej strony jest sygnałem dla samorządów lokalnych i dla PUP 

wzmożenia działań i wdrożenia programów zmierzających do zwiększenia aktywizacji 

zawodowej i miejsc pracy dla kobiet. 
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6) Kolejnym niepokojącym zjawiskiem, widocznym na rynku pracy powiatu, jest wzrost 

udziału w strukturze bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym. W analizowanym 

okresie udział osób z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych zwiększył się z  

3,5 % w 2005 r. do 9,6 % w 2011 r. Zjawisko ma wprawdzie charakter ogólny, gdyż 

dotyczy zarówno kraju jak i woj. wielkopolskiego, ale sygnalizuje kolejny kierunek 

działań interwencyjnych władz lokalnych, zmierzający do wzrostu ofert pracy dla osób z 

wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem wyższym to przecież pracownicy o 

najwyższych kwalifikacjach, spośród których wywodzi się kadra kierownicza firm, 

urzędów i instytucji i obowiązkiem władz samorządowych powinno być tworzenie 

warunków zachęcających do zatrudnienia tych osób. 

7) W latach 2005 – 2011 nastąpił znaczny spadek o 38,5 % liczby bezrobotnych w wieku 24 

lata i mniejszym, w liczbach bezwzględnych o 577 osób. Jest to zjawisko pozytywne, 

dotyczy bowiem ludzi młodych, absolwentów szkół i oznacza wzrost szans na 

zatrudnienie dla tej grupy. Jednocześnie jednak udział tej grupy osób w strukturze 

bezrobotnych kształtuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż w kraju i woj. 

wielkopolskim, co wymaga dalszych działań korygujących. 

8) Krytycznie należy ocenić pośrednictwo pracy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, 

czego wymiernym wyrazem jest liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w 

latach 2005 – 2011. I tak np. szansę na znalezienie pracy, korzystając z tych ofert, miał w 

2005 r. co 123 bezrobotny, w 2008 r. co 80 bezrobotny, a w 2011 r. co 38 bezrobotny. 

Mimo pewnej poprawy w tym zakresie, ta ilość ofert miała charakter symboliczny i w 

niewielkim stopniu stwarzała szansę na znalezienie pracy. Nie jest to jednak wyłączna 

wina PUP w Krotoszynie, ale obecnych kompetencji i organizacji PUP-ów, nastawionych 

głównie na czynności obsługowe i rejestracyjne wobec bezrobotnych, a nie na aktywne 

poszukiwanie pracy. Bardzo oczekiwana i konieczna jest więc zapowiedziana reforma 

PUP-ów. Szczególnie obiecująca jest propozycja, aby finansowanie PUP-ów było 

uzależnione od miejsc pracy, jakie pozyskają one dla bezrobotnych, co powinno 

radykalnie poprawić system pośrednictwa pracy. 

9) Z dokonaną przez nas charakterystyką rynku pracy powiatu krotoszyńskiego w latach 

2005 – 2011 chciałybyśmy zapoznać, w formie prezentacji graficznej (stanowi załącznik 

do niniejszego opracowania) połączonej z dyskusją, nauczycieli przedmiotów 

ekonomicznych, wos i geografii z naszej szkoły, zapraszając na to spotkanie 

przedstawicieli organizacji przedsiębiorców działających w powiecie, prasy lokalnej, a 

także przedstawicieli PUP w Krotoszynie. Efektem tego spotkania dyskusyjnego powinno 
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być dopełnienie naszych wniosków o uwagi PUP w Krotoszynie, zawierające odpowiedzi 

m.in. na następujące pytania: 

 jakie działania podejmował i zamierza podejmować PUP w przyszłości w celu 

zwiększenia aktywizacji zawodowej kobiet w powiecie?, 

 czy planowane są działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób z 

wyższym wykształceniem w powiecie, a zmniejszenia tym samym udziału tej 

grupy bezrobotnych w strukturze bezrobocia ?, 

 na czym ma polegać reforma PUP i kiedy zostanie wprowadzona ?. 

 jak kształtowała się sytuacja na rynku pracy powiatu w roku 2012. 

10)  Ze sporządzonym przez nas raportem na temat rynku pracy w powiecie krotoszyńskim w 

latach 2005 – 2011 chciałybyśmy zapoznać również nasze koleżanki i kolegów, uczniów 

klas IV naszej szkoły, tegorocznych absolwentów, ukazując im rzeczywistą, 

udokumentowaną danymi statystycznymi, sytuację na rynku pracy w powiecie 

krotoszyńskim. Takie spotkania powinny ułatwić przyszłym absolwentom podjęcie 

decyzji o przyszłej drodze i miejscu kariery zawodowe. My ze swej strony będziemy 

rekomendować powiat krotoszyński, jako korzystne i odpowiednie miejsce przyszłej 

pracy i rozwoju zawodowego, wskazując jednocześnie na konieczne zmiany na rynku 

pracy powiatu. 

11) Ważnym elementem każdego spotkania będzie prezentacja i popularyzacja Banku Danych 

Lokalnych GUS, jako cennego, udostępnionego w Internecie, źródła wiedzy o procesach 

społeczno-gospodarczych i jej aktualizacji w układzie regionalnym i lokalnym. Z tego też 

powodu BDL powinien stać się ważnym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji 

przez władze samorządowe i instytucje lokalne, a także niezbędnym  środkiem 

dydaktycznym w nauczaniu. 

12) Z ofertą prezentacji naszego raportu, lub udostępnienia jego treści, chciałybyśmy się 

zwrócić do szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, aby zapoznać  uczniów tych 

szkół z sytuacją na rynku pracy powiatu i ułatwić decyzję o wyborze miejsca przyszłej 

pracy. 

Biorąc udział w Konkursie podjęłyśmy próbę opisu statystycznego określonego zagadnienia i 

interpretacji danych związanych z tym opisem. Upowszechniając raport, chcemy jednocześnie  

popularyzować zasoby statystyki w postaci Banku Danych Lokalnych, zachęcając do 

szerszego i częstszego korzystania  z tych cennych, powszechnie i łatwo dostępnych zasobów. 
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TABELE  I  WYKRESY 
 

 Tabela 1.      Pracujący w powiecie krotoszyńskim wg PKD 2007 w latach 2005 – 2011 

wg płci  na tle kraju i województwa wielkopolskiego 

 

Pracujący wg płci 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

ogółem 

Polska 12576281 12905398 13456973 13711043 13778253 13778253 13911203 

woj.wlkp. 1223699 1257687 1318551 1331957 1310456 1327822 1350237 

p. krotosz. 21519 21676 22496 22833 22590 23480 23761 

 

mężczyźni 

Polska 6719547 6923973 7266116 7411950 7215887 7328701 7391326 

woj.wlkp. 674973 696554 731000 738575 721920 728176 739326 

p. krotosz. 12156 12477 12867 12959 12687 13101 13222 

 

kobiety 

Polska 5856734 5981425 6190857 6299093 6233200 6449552 6519877 

woj.wlkp. 548726 561133 587551 593382 588536 599646 610797 

p. krotosz. 9363 9199 9629 9874 9903 10379 10539 

Źródło: BDL GUS 
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Tabela 2.             Dynamika pracujących w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

                                      wg płci na tle kraju i województwa wielkopolskiego  

 

Pracujący wg płci 

Indeksy łańcuchowe dynamiki w % 2011 

2005=100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

ogółem 

Polska 102,6 104,3 101,9 98,1 102,4 101,0 110,6 
woj.wlkp. 102,8 104,8 101,0 98,4 101,3 101,7 110,3 
p. krotosz. 100,7 103,8 101,5 98,9 103,9 101,2 110,4 

 

mężczyźni 

Polska 103,0 104,9 102,0 97,4 101,6 100,9 110,0 
woj.wlkp. 103,2 104,9 101,0 97,7 100,9 101,5 109,6 
p. krotosz. 102,6 103,1 100,7 97,9 103,3 100,9 108,8 

 

kobiety 

Polska 102,1 103,5 101,7 99,0 103,4 101,1 111,3 
woj.wlkp. 102,3 104,7 101,0 99,2 101,9 101,9 111,3 
p. krotosz. 98,2 104,7 102,5 100,3 104,8 101,5 112,6 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Tabela 3.   Struktura  pracujących  w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

wg płci  na tle kraju i województwa wielkopolskiego 

 

Pracujący wg płci 

Struktura pracujących wg płci w % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

powiat 

krotoszyński 

M 56,5 57,6 57,2 56,8 56,2 55,8 55,7 
K 43,5 42,4 42,8 43,2 43,8 44,2 44,3 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

województwo 

wielkopolskie 

M 53,4 53,7 54,0 54,1 53,7 53,2 54,8 
K 46,6 46,3 46,0 45,9 46,4 46,8 45,2 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Polska 

M 55,2 55,4 55,4 55,5 55,1 54,8 53,1 
K 44,8 44,6 44,6 44,5 44,9 45,2 46,9 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Tabela 4.           Stopa bezrobocia rejestrowanego w %  w powiecie krotoszyńskim 

       i w powiatach sąsiadujących na tle kraju i woj. wielkopolskiego w latach 2005- 2011 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 17,6 14,8 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 

woj. wielkopolskie 14,6 11,7 7,8 6,4 9,2 9,2 9,1 

p. krotoszyński 17,2 14,8 9,6 10,4 11,7 10,5 10,5 

p. jarociński 22,7 19,5 13,1 10,0 14,2 15,2 12,8 

p. pleszewski 23,1 19,1 13,5 9,8 12,7 13,1 12,6 

p. ostrowski 19,1 14,7 10,1 8,3 13,0 11,8 10,5 

p. milicki 23,2 19,1 16,4 14,2 17,4 17,6 17,2 

p. gostyński 17,7 15,4 12,1 10,8 12,6 12,5 12,3 

p. rawicki 11,7 9,3 7,2 7,8 12,1 11,7 10,9 
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Wykres 4.        Udział kobiet w zatrudnieniu  
w powiecie krotoszyńskim  w latach 2005 - 2011 

 na tle woj. wlkp. i Polski 
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województwo 

Polska 
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Źródło: BDL GUS 

 

 

Źródło: BDL GUS  

 

 

 

Tabela 5.         Bezrobotni zarejestrowani w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

                                                   wg płci 

Bezrobotni 

wg płci 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2011 

2005 

M 1999 1415 806 1033 1506 1299 1183 59,2 % 

K 3399 3160 2131 2259 2173 2083 2199 64,7 % 

ogółem 5398 4575 2937 3292 3679 3382 3382 62,7 % 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Wykres 5. Stopa bezrobocia w powiecie krotoszyńskim, 
powiatach sąsiednich, woj. wielkop. i Polsce  

w latach 2005-2011 

Polska 

woj. wlkp. 

p. krotoszyński 

p. jarociński 

p. pleszewski 

p. ostrowski 

p. milicki 

p. gostyński 

p. rawicki 
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Źródło: BDL GUS 

 

 

 

Tabela 6.         Struktura bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

      wg płci w % 

Bezrobotni 

wg płci 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

M 37,0  30,9 27,4 31,4 40,9 38,4 35,0 

K 63,0 69,1 72,6 68,6 59,1 61,6 65,0 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Wykres  6.  Bezrobocie w pow. krotoszyńskim 
w latach 2005 - 2011 
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Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

 

 

Tabela 7.                       Bezrobotni w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

                      wg poziomu wykształcenia 

Wykształcenie 

bezrobotnych 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

wyższe 189 178 155 204 242 300 326 

policealne, 

średnie zawod. 

1294 1154 740 822 955 868 869 

śred. ogólnoksz. 389 370 294 349 376 369 374 

zas. zawodowe 2361 1885 1109 1173 1383 1226 1200 

gimnazja. i niżej 1165 988 639 744 723 619 613 

ogółem 5398 4575 2937 3292 2679 3382 3382 

 

Źródło: BDL GUS  
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Wykres 7. Udział kobiet w liczbie bezrobotnych 
w pow. krotoszyńskim,  woj. wlkp. i Polsce  

w latach 2005 - 2011 
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Polska 
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Tabela 8.           Struktura  bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 –2011 

     wg poziomu wykształcenia w % 

Wykształcenie 

bezrobotnych 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

wyższe 3,5 3,9 5,3 6,2 6,6 8,9 9,6 

policealne, 

średnie zawod. 

24,0 25,2 25,2 25,0 26,0 25,7 25,7 

śred. ogólnoksz. 7,2 8,1 10,0 10,6 10,2 10,9 11,1 

zas. zawodowe 43,7 41,2 37,8 35,6 37,6 36,2 35,5 

gimnazja. i niżej 21,6 21,6 21,7 22,6 19,6 18,3 18,1 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Źródło: BDL GUS  i obliczenia własne 

 

 

 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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43,7 41,2 37,8 35,6 37,6 36,2 35,5 
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Wykres 8. Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 
w latach 2005 - 2011 wg wykształcenia 

wyższe polic., śred. zawod. śr. ogólnokszt. zasad. zaw. gimn. I niżej 
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Tabela 9.         Ludność w wieku produkcyjnym w powiecie krotoszyńskim  

w roku 2005 i 201na tle województwa wielkopolskiego i Polski 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

 

2005 

 

2011 

2011 

2005=100 

powiat 48 417 49 800 102,9 % 

województwo 2 179 176 2 228 465 102,3 % 

Polska 24 405 034 24 738 527 101,4 % 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

 

Tabela10.           Bezrobotni w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

                 wg wieku na tle  woj. wielkopolskiego i Polski 

Bezrobotni  

wg wieku 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

powiat 

24 i mniej 1498 1112 653 799 958 955 921 

25 i więcej 3900 3463 2284 2493 2721 2427 2461 

ogółem 5398 4575 2937 3292 3679 3382 3382 

woj. 

wielkp. 

24 i mniej 54096 38332 23739 21882 35119 34147 32637 

25 i więcej 157324 130757 89088 69559 98444 101025 102317 

ogółem 211420 169089 112827 91441 133563 135172 134954 

 

Polska 

24 i mniej 626108 476701 332669 304553 435869 438296 416077 

25 i więcej 2146892 1832709 1413904 1169199 1466811 1526410 1566599 

ogółem 2773000 2309410 1746573 1473752 1892680 1954706 1982676 

 

Źródło: BDL GUS 
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Tabela 11.       Struktura bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

                 wg wieku na tle  woj. wielkopolskiego i Polski w % 

Bezrobotni  

wg wieku 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

powiat 

24 i mniej 27,8 24,3 22,2 24,3 26,0 28,2 27,2 

25 i więcej 72,3 75,7 77,8 75,7 74,0 71,8 72,8 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

woj. 

wielkp. 

24 i mniej 25,6 22,7 21,0 23,9 26,3 25,3 24,2 

25 i więcej 74,4 77,3 79,0 76,1 73,7 74,7 75,8 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Polska 

24 i mniej 22,6 20,6 19,1 20,7 23,0 22,4 21,0 

25 i więcej 77,4 79,4 80.9 79,3 77,0 77,6 79,0 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Źródło: BDL GUS 

 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

27,8 24,3 22,2 24,3 26 28,2 27,2 
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Wykres 9. Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 
w latch 2005 - 2011 wg wieku 

24 lata i mniej 25 lat i więcej 
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Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

 

 

Tabela 12.         Bezrobotni w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 -  2011 

          wg czasu pozostawania bez pracy 

 

Bezrobotni wg czasu 

pozostawania bez pracy 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3 miesiące i mniej 1336 1284 1003 1066 1284 1294 1028 

3 – 6 miesięcy 704 599 366 533 793 623 635 

6 – 12 miesięcy 665 567 338 530 630 552 642 

12 – 24 miesięcy 738 544 376 472 466 521 617 

powyżej 24 miesięcy 1955 1581 854 691 506 392 460 

ogółem 5398 4575 2937 3292 3679 3382 3382 

 

Źródło: BDL GUS 
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Wykres 10. Udział bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej 
w ogólnej liczbie bezrobotnych w pow. krotosz.,  

woj. wlkp. i Polsce w latach 2005 - 2011 
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Tabela 13.  Struktura bezrobotnych w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 -  2011 

          wg czasu pozostawania bez pracy w % 

 

Bezrobotni wg czasu 

pozostawania bez pracy 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3 miesiące i mniej 24,8 28,1 34,1 32,4 34,9 38,3 30,4 

3 – 6 miesięcy 13,0 13,1 12,5 16,2 21,5 18,4 18,8 

6 – 12 miesięcy 12,3 12,4 11,5 16,1 17,1 16,3 19,0 

12 – 24 miesięcy 16,7 11,9 12,8 14,3 12,7 15,4 18,2 

powyżej 24 miesięcy 36,2 34,5 29,1 21,0 13,8 11,6 13,6 

ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

 

 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Wykres 11.  Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 
w latach 2005 - 2011 wg czasu pozostawania bez pracy 

3 mies. i mniej 3 - 6 miesiecy 6 - 12 miesiecy 12 - 24 mies. powyżej 24 mies. 
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Tabela 14.               Oferty pracy w powiecie krotoszyńskim w latach 2005 – 2011 

Oferty pracy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ogółem 44 47 43 41 25 63 90 

Liczba bezrobotnych 

na 1 ofertę 

123 97 68 80 147 54 38 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 

 

Źródło: BDL GUS i obliczenia własne 
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Wykres 12.    Oferty pracy w pow. krotoszyńskim 
w latach 2005 - 2011 

ogółem bezrobotni na 1 ofertę 
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Wykres 13. Dynamika bezrobocia w pow. krotoszyńskim, 
woj. wielkopolskim i Polsce w latach 2005 - 2011 

pow. krotoszyński 

woj.. wielkopolskie 

Polska 
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Wykres 1. Pracujący w powiecie krotoszyńskim  

w latach 2005 - 2011 
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Wykres 2. Dynamika pracujących w powiecie krotoszyńskim 

na tle woj. wielkopolskiego i Polski w latach 2006-2011 

powiat 

województwo 

Polska 



56,5 57,6 57,2 56,8 56,2 55,8 55,7 

43,5 42,4 42,8 43,2 43,8 44,2 44,3 
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Wykres 3. Struktura pracujących w powiecie krotoszyńskim  

w latach 2005 - 2011 wg płci 

mężczyźni kobiety 
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Wykres 4.        Udział kobiet w zatrudnieniu  

w powiecie krotoszyńskim  w latach 2005 - 2011 

 na tle woj. wlkp. i Polski 

powiat 

województwo 

Polska 



Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 17,6 14,8 11,2 9,5 12,1 12,4 12,5 

woj. wielkopolskie 14,6 11,7 7,8 6,4 9,2 9,2 9,1 

p. krotoszyński 17,2 14,8 9,6 10,4 11,7 10,5 10,5 

p. jarociński 22,7 19,5 13,1 10,0 14,2 15,2 12,8 

p. pleszewski 23,1 19,1 13,5 9,8 12,7 13,1 12,6 

p. ostrowski 19,1 14,7 10,1 8,3 13,0 11,8 10,5 

p. milicki 23,2 19,1 16,4 14,2 17,4 17,6 17,2 

p. gostyński 17,7 15,4 12,1 10,8 12,6 12,5 12,3 

p. rawicki 11,7 9,3 7,2 7,8 12,1 11,7 10,9 

Stopa bezrobocia w pow. krotoszyńskim, pow. 
sąsiednich, Polsce i woj. wielkopolskim w latach 2005 

- 2012 
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Wykres 5. Stopa bezrobocia w powiecie krotoszyńskim, 

powiatach sąsiednich, woj. wielkop. i Polsce  

w latach 2005-2011 

Polska 

woj. wlkp. 

p. krotoszyński 

p. jarociński 

p. pleszewski 

p. ostrowski 

p. milicki 

p. gostyński 

p. rawicki 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

5398 
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3382 3382 

Wykres  6.  Bezrobocie w pow. krotoszyńskim 

w latach 2005 - 2011 
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Wykres 13. Dynamika bezrobocia w pow. krotoszyńskim, woj. 

wielkopolskim i Polsce w latach 2005 - 2011 

pow. krotoszyński 

woj.. wielkopolskie 

Polska 
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Wykres 7. Udział kobiet w liczbie bezrobotnych 

w pow. krotoszyńskim,  woj. wlkp. i Polsce  

w latach 2005 - 2011 

powiat 

województwo 

Polska 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3,5 3,9 5,3 6,2 6,6 8,9 9,6 

24 25,2 25,2 25 26 
25,7 25,7 

7,2 
8,1 

10 10,6 10,2 
10,9 11,1 

43,7 41,2 37,8 35,6 
37,6 

36,2 35,5 

21,6 21,6 21,7 22,6 19,6 18,3 18,1 

Wykres 8. Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 

w latach 2005 - 2011 wg wykształcenia 

wyższe polic., śred. zawod. śr. ogólnokszt. zasad. zaw. gimn. I niżej 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

27,8 24,3 22,2 24,3 26 28,2 27,2 

72,3 75,7 77,8 75,7 74 71,8 72,8 

Wykres 9. Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 

w latch 2005 - 2011 wg wieku 

24 lata i mniej 25 lat i więcej 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

powiat 27,8 24,3 22,2 24,3 26 28,2 27,2 

województwo 25,6 22,7 21 23,9 26,3 25,3 24,2 

Polska 22,6 20,6 19,1 20,7 23 22,4 21 
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Wykres 10. Udział bezrobotnych w wieku 24 lata i mniej 

w ogólnej liczbie bezrobotnych w pow. krotosz.,  

woj. wlkp. i Polsce w latach 2005 - 2011 
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Wykres 11.  Struktura bezrobotnych w pow. krotoszyńskim 

w latach 2005 - 2011 wg czasu pozostawania bez pracy 

3 mies. i mniej 3 - 6 miesiecy 6 - 12 miesiecy 12 - 24 mies. powyżej 24 mies. 
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Wykres 12.    Oferty pracy w pow. krotoszyńskim 

w latach 2005 - 2011 

ogółem bezrobotni na 1 ofertę 



Korzystne zjawiska na rynku pracy pow. krotoszyńskiego w latach 2005 – 2011: 

 -  wzrost liczby pracujących w powiecie o 10,4 %, tj. o 2242 osoby, 

  - malejąca stopa bezrobocia od 17,2 5 w 2005 r. do  10,5 % w 2011r., 

 - zmniejszenie się liczby bezrobotnych w powiecie o 37,4 %, tj. o 2 016 osób, 

 - zmniejszenie się udziału osób w wieku 24 lata i mniej w strukturze bezrobotnych, 

  - zmniejszenie się udziału w strukturze bezrobotnych tzw. bezrobocia długotrwałego, tj. 

      osób pozostających bez pracy przez okres 12 miesięcy i dłużej. 

Negatywne zjawiska na rynku pracy pow. krotoszyńskiego w latach 2005 – 2011: 

- stosunkowo niski udział kobiet wśród pracujących w powiecie, niższy niż w kraju i woj. 

 - wysoki udział kobiet w strukturze bezrobotnych, znacznie wyższy niż w Polsce i woj., 

 - rosnący udział osób z wykształceniem wyższym w strukturze bezrobotnych, 

  - niewielka liczba ofert pracy na rynku ze strony PUP, 

 - mimo zmniejszania się udziału ludzi młodych w strukturze bezrobotnych w powiecie, 

     udział ten jest jeszcze wyższy niż w Polsce i woj. wielkopolskim. 



Prezentacja została przygotowana na podstawie danych 

zaczerpniętych z Banku Danych Lokalnych GUS 

dostępnym na stronie internetowej 

www.stat.gov.pl 


