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Informacje podstawowe 

W  marcu  2008  roku  odnotowano  znaczący  spadek  bezrobocia  na  terenie  województwa  śląskiego. 
Według  stanu  na  koniec  miesiąca  w  rejestrach  powiatowych  urzędów  pracy  zaewidencjonowanych  było  
155 557 osób, tj. o 9 456 bezrobotnych mniej niż przed miesiącem. W stosunku do marca 2007 roku liczba 
pozostających w rejestrach była mniejsza o 65 852 osoby tj. o blisko 30%. Sytuacja na wojewódzkim rynku 
pracy ulega ciągłej poprawie i wszystko wskazuje na to, że ta pozytywna tendencja utrzyma się.

Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego
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redukcja o 189 261 - 54,9% (luty 2003 najw yższy stan bezrobocia na Śląsku)

Uwzględniając podział terytorialny województwa śląskiego, w końcu marca 2008 roku najwyższa liczba 
bezrobotnych zarejestrowana była w miastach na prawach powiatu: Częstochowie (10,0 tys.), Sosnowcu (9,2 
tys.)  i  Bytomiu  (8,7  tys.).  Najmniej  bezrobotnych  zaewidencjonowanych  było  w  powiatach  ziemskich: 
bieruńsko-lędzińskim (1,2 tys.), rybnickim (1,4 tys.) oraz w mieście Żory (1,7 tys.). Najwyższy liczbowy spadek 
stanu  bezrobocia,  w  odniesieniu  do  poprzedniego  miesiąca  odnotowano  w  Sosnowcu  
(-0,8 tys.),  a procentowy w powiecie rybnickim (-10,4%). Niewielki  wzrost liczby zarejestrowanych wystąpił 
tylko w mieście Świętochłowice (+6 osób).

Na  koniec  lutego 2008 r.  stopa  bezrobocia  wyniosła  9,2% i  była  niższa od  ogólnopolskiej  (kraj  – 
11,5%).  Taka  wysokość  wskaźnika  plasuje  nasze  województwo  na  czwartym  miejscu  w Polsce,  za 
województwami: wielkopolskim (7,9%), małopolskim (8,9%) i mazowieckim (9,1%). Przewidujemy, że w marcu 
br. wysokość stopy bezrobocia w naszym województwie osiągnie wartość 8,7%. 

Na uwagę zasługują niskie, korzystne wartości  omawianego wskaźnika dla miast śląskich,  w ujęciu 
ogólnopolskim (wyniki prezentuje poniższa tabela).



Miasta na prawach powiatu – ranking z uwzględnieniem najniższych wartości stóp 
bezrobocia w kraju (stan na 29.02.2008)

LP. miasta na prawach 
powiatów

liczba bezrobotnych 
w tys.

stopa bezrobocia 
w %

POLSKA 1778,5 11,5
1 m. Sopot 0,4 2,3
2 m. Gdynia 2,5 2,4
3 m. Poznań 8,0 2,5
4 m. Warszawa 30,9 2,8
5 m. Katowice 6,2 3,0
6 m. Gdańsk 6,9 3,5
7 m. Kraków 14,7 3,9
8 m. Wrocław 13,4 4,6
9 m. Olsztyn 4,0 4,8

10 m. Krosno 1,6 5,0
11 m. Tychy 2,8 5,0
12 m. Opole 3,7 5,4
13 m. Bielsko-Biała 5,0 5,5
14 m. Gorzów Wielkopolski 3,3 6,0
15 m. Gliwice 5,7 6,0
16 m. Leszno 1,9 6,0
17 m. Bydgoszcz 10,3 6,3
18 m. Szczecin 11,4 6,4
19 m. Rybnik 3,7 6,5
20 m. Toruń 6,4 6,9
21 m. Zielona Góra 3,9 6,9
22 m. Ruda Śląska 3,5 7,1

Województwo śląskie  cechuje się  zróżnicowaniem przestrzennym pod względem natężenia  zjawiska 
braku  pracy.  Wysokość  stopy  bezrobocia  dla  poszczególnych  podregionów  na  koniec  lutego  br.  wynosiła 
odpowiednio: tyski – 6,1%, katowicki – 6,2%, bielski – 7,3%, gliwicki – 8,7%, rybnicki – 8,7%, częstochowski – 
11,7%, bytomski – 12,5% i sosnowiecki – 13,6%.

Według stanu na koniec marca 2008r. w województwie śląskim było 93,7 tys. bezrobotnych kobiet, co 
stanowiło  60,3%  wszystkich  osób  zarejestrowanych  w  powiatowych  urzędach  pracy.  W porównaniu  do 
poprzedniego miesiąca stan bezrobocia w tej grupie obniżył się o 5,6 tys. czyli  o 5,6%. Odnotowano także 
sporą redukcję w porównaniu do marca 2007 roku. W ciągu roku bezrobocie kobiet obniżyło się o 37,4 tys. 
Obecna sytuacja tej grupy na rynku pracy jest trudniejsza niż przed rokiem. W marcu 2007 roku udział pań 
wśród wszystkich bezrobotnych wyniósł 59,2%, a obecnie jest o 1,1 punktu procentowego wyższy.

 Biorąc pod uwagę podział terytorialny województwa śląskiego, najwyższą liczbą bezrobotnych kobiet 
charakteryzowały się miasta na prawach powiatu: Bytom (5,4 tys.), Częstochowa (5,3 tys.) oraz Sosnowiec (5,3 
tys.). Największy procentowy udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych odnotowano dla miast: Żory (76,9%) i 
Jastrzębie Zdrój (72,7%) oraz dla powiatu rybnickiego (71,4%) i pszczyńskiego (71,2%). Dodatkowo wskaźnik 
70 procentowego udziału pań odnotowano w mieście Rybnik. Okazuje się, że w podregionie rybnickim kobiety 
stanowią  dominującą  większość  wszystkich  zarejestrowanych.  Równocześnie  we  wszystkich  jednostkach 
terytorialnych województwa panie stanowią co najmniej połowę wszystkich bezrobotnych.
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kobiety mężczyźni

W  końcu  marca  br.  19,7  tys.  osób  było  uprawnionych  do  pobierania  zasiłku  dla  bezrobotnych. 
W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby uprawnionych do tego świadczenia o 1,3 
tys. (6,2%). Udział zasiłkobiorców wśród wszystkich zarejestrowanych wynosił 12,7% i wzrósł w odniesieniu do 
marca ubiegłego roku o 1,4 punktu procentowego.

Wg stanu na dzień 31 marca 2008 r. bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich stanowili 19,6% ogółu 
zarejestrowanych na Śląsku (30,4 tys. osób). W porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy bezrobocie na wsi 
obniżyło się już o ponad jedną czwartą (25,9%).

Zdecydowaną większość bezrobotnych zaliczano do poprzednio pracujących (77,0% tj. 119,8 tys. osób). 
W  bieżącym  okresie  sprawozdawczym  wystąpił  spadek  liczby  osób  bezrobotnych  ze  statusem 

absolwenta (osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki).  Na koniec marca 2008 r.  w rejestrach 
urzędów pracy pozostawało 6,2 tys. bezrobotnych absolwentów, czyli o 0,6 tys. mniej niż w miesiącu ubiegłym i 
ponad 2,9 tys. mniej niż w marcu 2007 roku (redukcja o jedną trzecią).

Analizując sytuację osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do stanu sprzed 
roku1 we wszystkich grupach nastąpiły spadki liczby zarejestrowanych. Wśród młodych bezrobotnych do 25 
roku życia liczba bezrobotnych obniżyła się o 14,3 tys. osób, czyli o 36%. Stan bezrobocia w grupie osób, które 
ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia spadł o 0,4 tys. (17,6%), wśród długotrwale bezrobotnych o 50,2 tys. 
(35,3%), w grupie osób powyżej 50 roku życia o 8,5 tys. (18,1%), a wśród bezrobotnych bez kwalifikacji 
zawodowych o 21,1 tys. (29,5%). Dla niepełnosprawnych redukcja w skali roku wyniosła 1,0 tys. osób (11,0%). 
Udział długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich zarejestrowanych obniżył się o 5,0 punktów procentowych, z 
64,3% w marcu 2007 r. do 59,2% obecnie.  Redukcję o 1,6 punktu procentowego odnotowano również w 
grupie młodych bezrobotnych do 25 roku życia (marzec 2007 – 17,9%, marzec 2008 – 16,8%). W pozostałych 
kategoriach odnotowano wzrost udziału. 

Na koniec marca 2008 r. tendencje wśród pozostałych kategorii osób będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy kształtowały się następująco: 

- liczba  osób  bez  doświadczenia  zawodowego  obniżyła  się  o  8,3  tys.  (15,6%),  a  ich  udział 
ukształtował się na poziomie 28,9%;

- w rejestrach pozostawało 96,5 tys. bezrobotnych bez wykształcenia średniego, co stanowiło 
62,0% wszystkich zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy;

1 w wyniku zmian w ustawie „o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” w układzie rocznym porównywalne są tylko następujące  
kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku życia, osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia,  
długotrwale bezrobotni, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych oraz niepełnosprawni



- osoby samotnie  wychowujące co najmniej  jedno dziecko do 18 roku życia  stanowiły  9,5% 

śląskich bezrobotnych (14,7 tys. osób), z czego 91% (13,4 tys.) to kobiety;
- niewielki odsetek bezrobotnych stanowiły osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności 

nie podjęły zatrudnienia – 2,8 tys. osób – 1,8% wszystkich zaewidencjonowanych.

W marcu br. odnotowano wyjątkowo niski napływ2 bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy, który 
wyniósł 17,7 tys. Z tego 3,1 tys. osób (17,2%) zarejestrowało się po raz pierwszy, zaś 14,7 tys. (82,8%) po raz 
kolejny. W odniesieniu do sytuacji sprzed roku do rejestrów powiatowych urzędów pracy włączono o 3,7 tys. 
osób mniej (17,3%). 

Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji  powiatowych urzędów pracy (tzw. odpływ3), wyniosła 
27,2 tys. Taka wartość jest niższa o 2,7 tys. od odnotowanej w marcu 2007 r. Więcej niż połowa wyłączeń 
dotyczyła  kobiet  (55,0%  tj.  14,9  tys.).  Największą  grupę  „odpływu”  stanowili  bezrobotni,  którzy  zostali 
wyłączeni  z rejestrów z  tytułu niepotwierdzenia  gotowości  do pracy  – 10,4  tys.  (38,1%).  Niecałe  9,5  tys. 
bezrobotnych (34,9%) podjęło pracę, w tym przede wszystkim pracę niesubsydiowaną – ponad 8,7 tys. osób 
(92,1% wszystkich wyłączonych z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia). W marcu liczba osób korzystających ze 
staży  wyniosła  1,7  tys.  Szkolenia  rozpoczęło  1,1  tys.  bezrobotnych,  co  oznacza  spadek  w porównaniu  do 
analogicznego okresu w roku ubiegłym o 0,3 tys. osób.

W  miesiącu  sprawozdawczym  do  powiatowych  urzędów  pracy  zgłoszono  15,3  tys.  ofert  pracy. 
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba ta nie uległa istotniej zmianie (minimalny spadek o 35 ofert 
zatrudnienia).  W porównaniu  do  analogicznego  okresu w roku ubiegłym pracodawcy zgłosili  0,4  tys.  ofert 
więcej.

Liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy 
- w tys. ofert
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2 Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, którzy w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostali zarejestrowani w  
urzędach pracy. W liczbie tej uwzględniane są osoby rejestrujące się po raz pierwszy bądź po raz kolejny (licząc od 1990r.). W grupie  
bezrobotnych nowo rejestrujących  się  możemy wyróżnić  osoby  napływające  z  zatrudnienia  stałego,  po  udziale  w  aktywnych  formach 
przeciwdziałania bezrobociu oraz osoby napływające do bezrobocia z bierności zawodowej.

3 Odpływ z bezrobocia jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym (np. miesiącu) zostały z różnych powodów wyłączone z  
ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy: stałej lub w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu  
oraz z przejściem do bierności zawodowej. Może też być spowodowany nie potwierdzeniem gotowości do pracy, dobrowolną rezygnacją ze  
statusu bezrobotnego, podjęciem nauki, ukończeniem wieku produkcyjnego, nabyciem praw emerytalnych i innymi przyczynami. Procesy  
„napływu” i „odpływu” wpływają na wielkość poziomu bezrobocia.



Struktura bezrobocia rejestrowanego

Dane statystyczne  pozyskiwane w cyklach  kwartalnych pozwalają  na  analizę struktury  wykształcenia, 
wieku, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim.
Jeżeli  chodzi  o  strukturę  wieku  zarejestrowanych,  W  końcu  I  kwartału  2008r.  na  Śląsku  ponad  połowa 
bezrobotnych kwalifikowała się do dwóch przedziałów wiekowych: od 25 do 34 lat (27,3%) oraz od 45 do 54 lat 
(27,3%). Na przestrzeni 12 miesięcy, od marca 2007 roku do marca 2008 roku, odnotowano duży spadek liczby 
bezrobotnych w wieku poniżej  25 lat.  Redukcja  wyniosła 14,3 tys.  osób, co w ujęciu procentowym oznacza 
obniżenie stanu bezrobocia w tej grupie o 36%. Co ważne, odnotowano również wyraźny spadek udziału osób w 
wieku  od  18  do  24  lat  wśród  wszystkich  zarejestrowanych.  Przed  rokiem ta  grupa  stanowiła  17,9% ogółu 
bezrobotnych,  obecnie  udział  obniżył  się  o  1,6  punktu  procentowego.  Redukcję  liczby  zaewidencjonowanych 
odnotowano także w odniesieniu do pozostałych grup wiekowych, z wyjątkiem kategorii najstarszych mężczyzn, 
powyżej 60 roku życia. W całej grupie zarejestrowanych wzrasta udział osób, które przekroczyły 45 rok życia. 
Liczba bezrobotnych z przedziału wiekowego 45-64 lata wynosiła na koniec I kwartału 2007 roku 76,9 tys. osób, 
co stanowiło  34,7%. Na koniec marca 2008 roku odnotowano spadek zaewidencjonowanych w tej grupie o 19,0 
tys. ale udział wzrósł o 2,5 punktu procentowego (31.03.2008 - 37,2%). Śląscy bezrobotni stają się coraz starsi, 
podczas gdy rynek pracy daje szansę głównie osobom młodym.
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Tradycyjnie  najliczniejszą  reprezentację  śląskich  bezrobotnych  stanowią  osoby  z  wykształceniem 
zasadniczym  zawodowym  i  gimnazjalnym  lub  niższym.  Te  dwie  kategorie  to  62,0%  wszystkich 
zaewidencjonowanych  (96,4  tys.).  W  okresie  ostatniego  roku  odnotowano  duży  spadek  liczbowy  osób 
zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (-23,1 tys. osób) oraz gimnazjalnym i niższym  
(-23,5 tys. osób). W pierwszym przypadku liczba bezrobotnych zmalała o 33,9%, a dla osób, które ukończyły 
edukacje na najniższym poziomie spadek wyniósł 31,4%. Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 



wśród  ogółu  bezrobotnych  spadł  o  0,8  punktu  procentowego  i  wynosił  na  koniec  marca  2008  r.  33,0%. 
W przypadku bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym odnotowano spadek udziału o 1,8 punktu 
procentowego, z 30,8% w I kwartale 2007 roku do 29,0% w I kwartale 2008 roku. W pozostałych kategoriach 
wykształcenia wystąpił  spadek liczby bezrobotnych przy równoczesnym wzroście udziałów. W porównaniu do 
marca  2007  wyraźnie  podwyższył  się  odsetek  osób  bez  pracy  z wykształceniem  wyższym  –  o  1,3  punktu 
procentowego (31.03.2007 – 6,2%, 31.03.2008 – 7,5%). 

Śląskie bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. Odsetek pań legitymujących się wykształceniem 
wyższym oraz policealnym i średnim zawodowym w całej grupie kobiet wynosił na koniec marca 2008 roku 
33,1% i był o 8,6 punktu procentowego wyższy niż w zbiorowości bezroobotnych mężczyzn. Z kolei odsetek 
kobiet  z  wykształceniem  zasadniczym  zawodowym był  o  8,8  pkt  proc.  niższy  od  wartości  notowanej  dla 
mężczyzn.

Struktura w ykształcenia z podziałem  na płeć - stan na 31.03.2008 r.
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Większość bezrobotnych w województwie śląskim podejmowała wcześniej zatrudnienie (77,0% - 119,8 tys.). 
Na  przestrzeni  roku  zanotowano  spadek  liczby  bezrobotnych  poprzednio  pracujących  o 47,9  tys.  (tj.  
o  28,5%).  Równocześnie  o  1,3  punktu  procentowego  zwiększył  się  ich  wśród  ogółu  zarejestrowanych 
(31.03.2007r.  -  75,7%;  31.03.2008 r.  -  77,0%).  Wśród  bezrobotnych  liczna  była  grupa  legitymująca  się 
stosunkowo  krótkim stażem pracy  (od  1  do  5  lat;  17,0%).  Wysoki  był  procentowy  udział  osób  z  długim 
doświadczeniem zawodowym (od 10 do 20 lat; 16,8%). Bezrobotni legitymujący się stażem pracy do 1 roku to 
14,8% ogółu zarejestrowanych, zaś osoby o stażu 5 do 10 lat – 12,8% ogółu. Najmniej liczne były subpopulacje 
o stażu pracy od  20 do 30 lat oraz powyżej 30 lat.

Struktura bezrobocia wg wykształcenia w województwie śląskim wg stanu 
z 31.03.2008 r.

45 136; 29,0%
12 903; 8,3%

34 483; 22,2%

11 721; 7,5%
51 314; 33,0%
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średnie 
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policealne 
i średnie zaw od.

w yższe

N=155 557



Płeć bezrobotnych miała  wpływ na strukturę bezrobocia wg dotychczasowego stażu pracy. W końcu 
marca 2008r., w zbiorowości kobiet ponad jedna czwarta to osoby, które wcześniej nie pracowały (25,8%). 
W zbiorowości bezrobotnych mężczyzn odsetek osób bez doświadczenia zawodowego był zdecydowanie niższy 
i wynosił 16,8%. 

Struktura bezrobocia w g stażu pracy w  w ojew ództw ie  ś ląsk im  w g stanu z 31.03.2008 r.

26 508; 17,0%

19 860; 12,8%
26 081; 16,8%

19 716; 12,7%

35 742; 23,0%
23 074; 14,8%

4 576; 2,9%

do 1 roku

1 - 5

5 - 10 

10 - 20

20 - 30

30 lat i w ięcej

bez stażu

N=155 557

Staż pracy z podziałem  na płeć - s tan na 31.03.2008 r.
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do 1 roku 1 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 30 lat i w ięcej bez stażu

Niezmiennie  najliczniejszą  grupę  zaewidencjonowanych  w  powiatowych  urzędach  pracy  na  Śląsku 
stanowią bezrobotni poszukujący zatrudnienia nieprzerwanie ponad 24 miesiące. Równocześnie w województwie 
widoczne są korzystne zmiany dotyczące stanu chronicznego bezrobocia. Z danych statystycznych wynika, że  
w końcu I kwartału 2007r. bezrobotni  pozostający w rejestrach urzędu nieprzerwanie ponad 2 lata stanowili 
32,7% ogółu zarejestrowanych. W okresie 12 kolejnych miesięcy ich odsetek spadł do poziomu 28,8%. 
Redukcję  liczby  bezrobotnych  odnotowano  we  wszystkich  grupach  wyodrębnionych  ze  względu  na  czas 
pozostawania bez pracy, przy czym największy procentowy spadek dotyczył osób niepracujących od 12 do 24 
miesięcy (spadek o 39,9%, tj. o 13,6 tys. osób) oraz powyżej 24 miesięcy (redukcja o 38,0%, tj. o 27,5 tys. 
osób). W całej zbiorowości bezrobotnych zwiększa się udział wszystkich osób pozostających bez pracy w okresie 
do 6 miesięcy. W I kwartale 2007 roku ta grupa stanowiła 36,4% ogółu, a w ciągu roku ten odsetek wzrósł do 
poziomu 43,1%.
Śląskie bezrobotne kobiety dłużej pozostają w rejestrach powiatowych urzędów pracy. 



Struktura bezrobocia w g czasu pozostaw ania bez pracy w  w ojew ództw ie  śląskim  w g stanu 
z 31.03.2008 r.

44 851; 28,8%

20 466; 13,2%

23 238; 14,9%

25 195; 16,2%

27 129; 17,4%

14 678; 9,4%

do 1
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pow . 24

N=155 557

Czas pozostaw ania bez pracy z podziałem  na płeć - stan na 31.03.2008 r.
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Struktura śląskiego bezrobocia w I kwartale 2007 i 2008 r. 

Wyszczególnienie

31.03.2007 31.03.2008

Liczba 
bezrobotny
ch razem

udział 
w ogółem

%

Liczba 
bezrobotny
ch razem

udział 
w ogółem

%

wzrost/
spadek
udziału
(punkty 

procentow
e)

wzrost/
spadek
liczby

bezrobotny
ch

wzrost/
spadek

%

cz
as

 p
oz

os
ta

w
an

ia
 b

ez
 p

ra
cy

 w
 m

ie
si

ąc
ac

h do 1 16 905 7,6 14 678 9,4 1,8 -2 227 -13,2
1 - 3 32 824 14,8 27 129 17,4 2,6 -5 695 -17,4
3 - 6 30 884 13,9 25 195 16,2 2,2 -5 689 -18,4
6 - 12 34 393 15,5 23 238 14,9 -0,6 -11 155 -32,4
12 - 24 34 025 15,4 20 466 13,2 -2,2 -13 559 -39,9

pow.24 72 378 32,7 44 851 28,8 -3,9 -27 527 -38,0

w
ie

k

18 - 24 39 659 17,9 25 389 16,3 -1,6 -14 270 -36,0
25 - 34 60 049 27,1 42 437 27,3 0,2 -17 612 -29,3
35 - 44 44 834 20,2 29 912 19,2 -1,0 -14 922 -33,3
45 - 54 59 911 27,1 42 476 27,3 0,2 -17 435 -29,1
55 - 59 14 578 6,6 12 915 8,3 1,7 -1 663 -11,4
60 - 64 2 378 1,1 2 428 1,6 0,5 50 2,1

w
yk

sz
ta

łc
en

ie

wyższe 13 671 6,2 11 721 7,5 1,3 -1 950 -14,3
policealne i 
średnie zawod. 47 977 21,7 34 483 22,2 0,5 -13 494 -28,1

średnie 
ogólnokształcąc
e

16 674 7,5 12 903 8,3 0,8 -3 771 -22,6

zasadnicze 
zawodowe 68 246 30,8 45 136 29,0 -1,8 -23 110 -33,9

gimnazjalne i 
poniżej 74 841 33,8 51 314 33,0 -0,8 -23 527 -31,4

st
aż

 p
ra

cy
 o

gó
łe

m

do 1 roku 32 016 14,5 23 074 14,8 0,4 -8 942 -27,9
1 - 5 35 993 16,3 26 508 17,0 0,8 -9 485 -26,4
5 - 10 28 987 13,1 19 860 12,8 -0,3 -9 127 -31,5
10 - 20 37 504 16,9 26 081 16,8 -0,2 -11 423 -30,5
20 - 30 27 853 12,6 19 716 12,7 0,1 -8 137 -29,2

30 lat i więcej 5 336 2,4 4 576 2,9 0,5 -760 -14,2

bez stażu 53 720 24,3 35 742 23,0 -1,3 -17 978 -33,5
Ogółem 221 409 100,0 155 557 100,0 0,0 -65 852 -29,7

*       ze względu na elektroniczną technikę zaokrągleń w rubryce dot. wzrostu/ spadku udziału nie zachodzą zgodności matematyczne.
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