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Podstawę prawną do sporządzenia sprawozdawczości rynku pracy stanowi ustawa  

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów. 
  
 Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach  

pracy jako bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

 Kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: 

• do 30 roku życia (w tym do 25 roku życia), 

• długotrwale bezrobotne, 

• powyżej 50 roku życia, 

• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 

• posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko  

    niepełnosprawne do 18 roku życia, 

• niepełnosprawni. 

 
 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej to suma zgłoszonych przez  

pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc aktywiza-

cji zawodowej (np. staże, prace społecznie użyteczne). 

 

 Stopy bezrobocia - to wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobot-

nych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych  

(bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony  

narodowej i bezpieczeństwa publicznego).  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie w końcu  

kwietnia 2021 r. wyniosła 3362 osoby i była o 162 osoby, tj. o 4,6% niższa niż w poprzednim miesiącu. 
 

Wskaźnik stopy bezrobocia w końcu marca 2021 r. kształtował się na poziomie 8,1% dla  

powiatu (w porównaniu do roku poprzedniego tj. marca 2020 r. - zwiększył się o 1,9 punktu procentowe-

go), 6,3% dla województwa i 6,4% dla kraju. 

Uwagi metodyczne 

Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia 
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Miesiąc  

2020 rok 2021 rok 

Liczba bezrobotnych Stopa 

bezrobocia 

 

Liczba bezrobotnych Stopa 

bezrobocia 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

Kwiecień 2767 1712 6,5% 3362 2013 * 
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 Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w Kwietniu 2020 r. - 2021 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 i GUS 

 *  brak danych 



• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie w końcu  

kwietnia 2021 r. wyniosła 3362 osoby i była o 162 osoby, tj. o 4,6% niższa niż w poprzednim  

miesiącu. 
 
 

• W kwietniu zarejestrowało się 317 osób bezrobotnych. Większość noworejestrujących się  

bezrobotnych stanowiły osoby poprzednio pracujące (90,2%), a także osoby rejestrujące się po 

raz kolejny (79,8%). 
    

• Z kolei z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono ogółem 479 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w poziomie bezrobocia 
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 Przyczyny wyłączeń z ewidencji w Kwietniu 2021 r. w procentach (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 

• Podstawowe dane o strukturze bezrobocia na koniec kwietnia 2021 r. zawarto w poniższej 

tabeli: 

 Wyszczególnienie 
30.04.2021 Udział w % 

BEZROBOTNI OGÓŁEM 3362 100 

Kobiety 2013 59,9 

Mężczyźni 1349 40,1 

Zamieszkali na wsi 1264 37,6 

Z prawem do zasiłku 400 11,9 

Do 30 roku życia 1055 31,4 

w tym do 25 roku życia 549 16,3 

Powyżej 50 roku życia 655 19,5 

Bez doświadczenia zawodowego 573 17,1 

Długotrwale bezrobotni 1572 46,8 

Posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia  

lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 
935 27,8 

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 292 8,7 

Niepełnosprawni 229 6,8 
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• Na koniec kwietnia zarejestrowanych było 2013 kobiet. Stanowiły one 59,9% ogółu 

zarejestrowanych w analizowanym okresie. Liczba mężczyzn wyniosła 1349 osób (40,1%). 

 
 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na 30.04.2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 

• Na koniec kwietnia 2021 r. status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy posiadły 2792 

osoby i stanowiły one 83,0% ogółu bezrobotnych. 

Bezrobotni według płci - stan na 30.04.2021 



 
Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej 

Pracodawcy zgłosili do urzędu pracy łącznie w kwietniu 2021 r. - 748 nowych wolnych miejsc 

pracy i aktywizacji zawodowej. Z ogólnej liczby zgłoszonych wol-

nych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej to miejsca pracy: 

• 42 - subsydiowanej (m.in. prace interwencyjne, staże, roboty    

                                       publiczne, prace społecznie użyteczne), 

•   9 - dla osób niepełnosprawnych, 

• 14 - z sektora publicznego. 
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Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone przez pracodawców  

w  Kwietniu 2020 r.  -  2021 r. 

 

 

Miesiąc 

 

Wolne miejsca pracy i  miejsca aktywizacji zawodowej 

2020 2021 

ogółem z sektora  

prywatnego 

pracy  

subsydiowanej 

ogółem z sektora  

prywatnego 

pracy  

subsydiowanej 

Kwiecień 327 278 6 748 734 42 

Monitoring Rynku Pracy 

Bezrobocie w miastach i gminach Powiatu Tczewskiego  - stan na 30.04.2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 

• W końcu kwietnia 2021 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na 

wsi wyniosła 1264 osoby. Stanowili oni 37,6% ogółu bezrobotnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-01 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 



 
Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Tczewie 

Zatrudnianie cudzoziemców 

• W kwietniu 2021 r.  do Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie wpłynęło 1473 oświadczeń o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego 1439 zostało wpisanych do ewidencji 

oświadczeń.  

 Liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  

wpisanych do ewidencji oświadczeń w Kwietniu 2020 r. - 2021 r. 

• Pracodawcy funkcjonujący w określonych podklasach PKD, które związane są z sekcjami:  

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz działalność związa-

na z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi przy  
zatrudnianiu cudzoziemców ubiegają się o zezwolenie na pracę se-

zonową. W kwietniu 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Tczewie złożonych zostało 50 wniosków o zezwolenie na pracę  

sezonową, a liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową wy-

niosła 3.  

• Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w kwietniu 2021 r. wydał 37 informacji starosty  

o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w związku z ubieganiem się  

o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie RP.  Wydane informacje dotyczyły 
331 wolnych miejsc pracy w 20 różnych zawodach. 

 Wydane informacje starosty  

w Kwietniu 2020 r. - 2021 r. 
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Bezrobocie rejestrowane  

 

 

 

 

• W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. łącznie wydatkowano z Funduszu Pracy kwotę w wyso-

kości 8 645 089,21 zł. Na zasiłki dla bezrobotnych oraz dodatki aktywizacyjne wypłacono kwotę w 

wysokości - 2 618 940,00 zł, tj. 30,3% ogółu poniesionych wydatków. Z kolei na aktywne formy w 
ramach programów rynku pracy wydatkowano kwotę 1 380 786,37 zł - tj. 15,9% ogółu poniesio-

nych wydatków. 
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Wydatki z Funduszu Pracy 

Realizacja Tarczy Antykryzysowej - wsparcie dla przedsiębiorców  
w obliczu COVID 19 za okres 01.04.2020 - 30.04.2021 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiT-02 

 Struktura wydatków z Funduszu Pracy w 2021 r. (w zł) 
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 W kwietniu 2021 r. zachęcaliśmy młodzież przygotowującą się do egzaminu dojrzałości do 

kontaktu z naszym doradcą zawodowym. Zapro-

ponowaliśmy pomoc w wyborze odpowiedniej 

ścieżki rozwoju, wyboru odpowiedniego kierunku 

dalszej nauki oraz wsparcie w przygotowaniu do 

pierwszych rozmów rekrutacyjnych. Konsultacje 

przeprowadzaliśmy przy użyciu dostępnych plat-

form on-line’owych. Pod koniec kwietnia weszło 

w życie rozporządzenie, na mocy którego kolejne 

branże dotknięte obostrzeniami związanymi z  

Covid-19 mogły skorzystać z pomocy w ramach 

tzw. Tarczy Antykryzysowej. O fakcie tym infor-

mowaliśmy na naszych stronach internetowych, 
udzielaliśmy również informacji telefonicznych.  

        Miesiąc zakończyliśmy podpisaniem porozumienia o współpracy z Pomorską Wojewódzką 

Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Z lokalnymi jednostkami OHP współpracujemy już od wie-

lu lat na rożnych płaszczyznach, ale bardzo cieszy nas możliwość zawarcia oficjalnej współpracy. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 W kwietniu kontynuowaliśmy nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, która 

oferowała wsparcie przedsiębiorcom z branż najbardziej dotkniętych przez obostrzenia zwią-

zane z sytuacją zdrowotną w kraju i na świecie.  

 

 

 

 

 W kwietniu ponownie ogłosiliśmy nabór wniosków na poszczególne formy wsparcia, min. na  

staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego, a także na podjęcie działalności gospodarczej oraz III nabór wniosków o przy-

znanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodaw-

cy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

 

 

 

 

 

 W kwietniu dysponowaliśmy także środkami PFRON przeznaczonymi na rehabilitację zawo-

dową osób niepełnosprawnych. 

Pozostałe informacje i wydarzenia 

Monitoring Rynku Pracy 



Podsumowanie 
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E-USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie 

Informację sporządziła: Wiesława Bettker 



 

Mapa dojazdu do:  

Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie 
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POWIATOWY URZĄD PRACY 

Aleja Solidarności 14A 

83-110 Tczew 

Adres: 

Tel./faks/e-mail: 

tel.: 58-531-32-13 

faks: 58-531-79-97 

e-mail: gdtc@praca.gov.pl 

www.tczew.praca.gov.pl 
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