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SYTUACJA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY  

W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU 
 
 
W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 15155 osób 
powyżej 50 roku życia, czyli o 926 osób (tj. o 6,5%) więcej niż rok wcześniej.  
Wzrost liczby bezrobotnych w tej grupie był wyższy niż ogółem zarejestrowanych (o 3,4%), 
co przełożyło się na zwiększenie się udziału omawianej grupy w liczbie bezrobotnych 
ogółem. Odsetek osób powyżej 50 roku życia zwiększył się z 22,3% w końcu 2010 r. do 
23,0% w końcu 2011r. 
 
Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia było 5614 kobiet (stanowiły one 37,0%) i 
9541 mężczyzn (63,0%). Niski odsetek kobiet w tej grupie bezrobotnych jest związany z 
ograniczeniem wiekowym dla rejestrujących się bezrobotnych (kobiety mogą pozostawać w 
rejestrach bezrobotnych do 60 roku życia, a mężczyźni do 65 roku życia). 
W porównaniu do 2010 r. przy wzroście liczby bezrobotnych powyżej 50 roku życia o 6,5%, 
liczba bezrobotnych kobiet w omawianej grupie wiekowej zwiększyła się o 7,5%, a liczba 
bezrobotnych mężczyzn o 5,9%. Zatem wyższy wzrost bezrobocia w omawianej grupie, 
podobnie jak wśród bezrobotnych ogółem, dotyczył kobiet.  
 
Osoby po 50 roku życia po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy częściej posiadają 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych niż osoby młodsze. Wynika to z faktu, że są to przede 
wszystkim osoby poprzednio pracujące, a więc posiadające odpowiednio długi staż pracy.  
W końcu 2011r. prawo do zasiłku posiadało 8145 ogółu bezrobotnych, czyli 12,4% 
zarejestrowanych. W populacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia prawo do zasiłku 
posiadało 2838 osób, czyli 18,7% bezrobotnych w omawianej grupie wiekowej. 
 
W końcu 2011 roku najwięcej osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych jako 
bezrobotne posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej – 5830 osób, co stanowiło 
38,5% bezrobotnych w tej grupie. Warto zauważyć, że w liczbie bezrobotnych ogółem 
udział ten był zdecydowanie niższy i wyniósł 27,3%.  
Najniższa liczba bezrobotnych w omawianej kategorii legitymowała się dyplomami wyższych 
uczelni – 600. osób, co stanowiło 4,0% bezrobotnych w tej grupie, wobec 13,1% 
bezrobotnych z wyższym wykształceniem wśród bezrobotnych ogółem.  
 
W końcu 2011 r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
najliczniejszą populację stanowiły osoby ze stażem 20-30 lat – 4775 osób, tj. 31,5% 
bezrobotnych w omawianej grupie. Zatem co trzeci bezrobotny w omawianej grupie 
legitymował się takim stażem. Jednak podkreślenia wymaga fakt, że w liczbie bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia 6,0% nie posiadało stażu pracy, a kolejne 12,9% legitymowało się 
stażem do 1 roku. 
 
Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia dominowały osoby poszukujące pracy 
powyżej 24 miesięcy – 4738 osób, czyli 31,3% bezrobotnych w tej grupie. Kolejne 3045 
osób (20,1%) pozostawały bez pracy przez okres 12-24 miesiące. Łącznie nieprzerwanie 
przez okres 12 miesięcy i więcej zarejestrowane w urzędzie pracy były 7783 osoby powyżej 
50 roku życia i stanowiły one 51,4% tej kategorii bezrobotnych. Dla porównania dla ogółu 
bezrobotnych ten odsetek wyniósł 39,1%. Oznacza to, że osoby starsze, jeśli już trafią do 
rejestrów urzędów pracy, to skazane są na dłuższe pozostawanie bez pracy.  
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Bezrobocie osób 50plus, podobnie jak ogółu ludności województwa, jest zróżnicowane 
terytorialnie. Odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych w województwie kształtował się w przedziale od 15,3% w powiecie 
kolneńskim do 27,9% w powiecie hajnowskim – rozpiętość udziału wyniosła 12,6 punktu 
proc.  
 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg powiatowych urzędów pracy w końcu 2011r. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

W tym powyżej 
50 roku życia 

% udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

Augustów 4127 931 22,6 
Białystok 23579 6086 25,8 
Bielsk Podlaski 2104 475 22,6 
Grajewo 4210 861 20,5 
Hajnówka 2039 568 27,9 
Kolno 3116 476 15,3 
Łomża 6276 1367 21,8 
Mońki 2006 390 19,4 
Sejny 2084 411 19,7 
Siemiatycze 1630 372 22,8 
Sokółka 4794 1030 21,5 
Suwałki 4900 1233 25,2 
Wysokie Mazowieckie 2330 454 19,5 
Zambrów 2725 501 18,4 
Woj. podlaskie 65920 15155 23,0 
 
 
Bilans bezrobotnych powyżej 50 roku życia  
 
W 2011 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 12548 bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia (16,6% napływu do bezrobocia ogółem), z tego po raz pierwszy zarejestrowało się 1618 
osób (12,9% ogółu napływu w tej populacji), a po raz kolejny 10930 osób (tj. 87,1%).  
W porównaniu do 2010 r. odnotowano spadek napływu do bezrobocia osób w omawianej 
grupie wiekowej o 2,6%. W tym samym czasie napływ bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 
14,6%.  
W 2011 roku z ewidencji bezrobotnych wyłączono 11622 osoby powyżej 50 roku życia, 
tj. o 244 osoby mniej niż w 2010r. (spadek odpływów o 2,1%, a więc mniejszy niż wśród 
ogółu bezrobotnych, wśród których odpływy zmniejszyły się o 14,6%).   
Najczęstszą przyczyną wyłączania starszych bezrobotnych ze statystyki urzędów pracy 
były podjęcia pracy (36,8% odpływu tej subpopulacji) oraz niepotwierdzenie gotowości do 
pracy (25,8%). W analizowanym okresie pracę podjęło 4278 osób w omawianej kategorii (i 
było to o 364 osoby mniej niż w 2010r.). Wskaźnik płynności rynku pracy dla osób powyżej 
50 roku życia, rozumiany jako stosunek liczby osób podejmujących pracę w 2011r. do liczby 
osób nowo zarejestrowanych w tym czasie, wyniósł 34,1% (w 2010r. – 36,0%). Dla 
porównania, dla całej zbiorowości bezrobotnych wskaźnik ten wyniósł 41,7%. 
Pracę niesubsydiowaną podjęło 3445 osób (29,6% odpływu tej subpopulacji), a w ramach 
subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 833 osoby (7,2% odpływu). 
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W 2011r. różnego rodzaju działaniami aktywizacyjnymi objęto 1817 bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia, co stanowiło 18,0% (przed rokiem 12,9%) wszystkich 
zaktywizowanych bezrobotnych (prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 
szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe, prace społecznie użyteczne, rozpoczęcie 
realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu 
socjalnego). Liczba zaktywizowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 
1444 osoby, tj. o 44,3% w porównaniu do 2010r. (wśród ogółu bezrobotnych o 60,1%). 
 
Największym zainteresowaniem bezrobotnych w omawianej kategorii wiekowej cieszą się 
prace interwencyjne, które w 2011r. rozpoczęło 413 osób w wieku 50+ (3,6% odpływu osób 
pow. 50 roku życia), prace społecznie użyteczne, które rozpoczęły 354 osoby (3,0% odpływu 
osób pow. 50 roku życia), staże, które rozpoczęło 346 osób (3,0%) oraz szkolenia, które 
rozpoczęło 255 osób (2,2% odpływu osób pow. 50 roku życia). 

Natomiast jeśli chodzi o udział osób 50plus w ogólnej liczbie bezrobotnych 
kierowanych do poszczególnych aktywnych form, to zdominowały one roboty publiczne 
(osoby pow. 50 roku życia stanowiły 40,7% uczestników) oraz prace społecznie użyteczne 
(37,0%).  
 

"Napływy" i "odpływy" bezrobotnych powy żej 50 roku życia w 2011r. 

Wyszczególnienie 
Bezrobotni   

powyżej 50 roku życia 
liczba % 

Bezrobotni nowo zarejestrowani "napływ" 12548 100,0 

z tego rejestrujący się: 
- po raz pierwszy 1618 12,9 
- po raz kolejny 10930 87,1 

Bezrobotni wyrejestrowani „odpływ”  w tym z powodu: 11622 100,0 
podjęcia pracy, z tego: 4278 36,8 

• pracy niesubsydiowanej 3445 29,6 
• pracy subsydiowanej, w tym: 833 7,2 

     - w ramach prac interwencyjnych 413 3,6 
     - w ramach robót publicznych 253 2,2 
     - z tytułu podjęcia działalności gospodarczej 96 0,8 
     - w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 60 0,5 
rozpoczęcia szkolenia 255 2,2 
rozpoczęcia stażu 346 3,0 
rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 0 0,0 
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 354 3,0 
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudn. 
socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego 

29 0,2 

odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy 

148 1,3 

niepotwierdzenia gotowości do pracy 2996 25,8 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 930 6,3 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 335 2,3 
ukończenia 60/65 lat 301 2,6 
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Aneks statystyczny 
 

2011r. 
Liczba 

bezrobotnych 
50+ ogółem 

% w tym 
kobiety 

% 
% kobiet w 

ogólnej liczbie 
bezrobotnych 50+ 

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku 
życia ogółem, w tym: 

15155 
(23,0% ogółu bezr.) 100 5614 100 37,0 

wg płci kobiety 5614 37,0 - 100 - 
mężczyźni 9541 63,0 - - - 

 z prawem do zasiłku 2838 18,7 1171 20,9 41,3 
 bez prawa do zasiłku 12317 81,3 4443 79,1      36,1 
wg miejsca 
zamiesz-
kania 

wieś  4055 26,8 1254 22,3 30,9 

miasto 11100 73,2 4360 77,7 39,3 
wg 
wykształ-
cenia 

wyższe 600 4,0 228 4,1 38,0 
policealne i średnie zaw 3287 21,7 1615 28,8 49,1 
średnie ogólnokształcące 914 6,0 622 11,1 68,1 
zasadnicze zawodowe 4524 29,9 1353 24,1 29,9 
gimnazjalne i poniżej 5830 38,5 1796 32,0 30,8 

wg stażu 
pracy 

Do 1 roku 1198 7,9 424 7,6 35,4 
1-5 1159 7,6 387 6,9 33,4 
5-10 1386 9,1 520 9,3 37,5 
10-20 3769 24,9 1645 29,3 43,6 
20-30 4775 31,5 1759 31,3 36,8 
30 lat i więcej 1961 12,9 578 10,3 29,5 
Bez stażu 907 6,0 301 5,4 33,2 

wg czasu 
pozosta-
wania bez 
pracy 

Do 1 mies. 950 6,3 291 5,2 30,6 
1-3 2161 14,3 804 14,3 37,2 
3-6 1784 11,8 794 14,1 44,5 
6-12 2477 16,3 902 16,1 36,4 
12-24 3045 20,1 1074 19,1 35,3 
pow. 24 4738 31,3 1749 31,2 36,9 
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