
Czy bezrobocie jest kobietą? 

Sytuacja na rynku krajowym, nasuwa proste skojarzenia o osobie w średnim wieku, 

pozostającej bez zatrudnienia, mieszkającej na prowincji. Utożsamiamy ją z brakiem 

wykształcenia, kwalifikacji oraz perspektyw.  Czy rzeczywistość odzwierciedla nasze poglądy?  

Jak wynika z danych statystycznych zaprezentowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie stopa bezrobocia zanotowana na dzień 31.07.2016r.  wyniosła 8,6% w Polsce, 

natomiast w województwie małopolskim ok. 7%. Spoglądając na statystykę z poszczególnych 

regionów, z łatwością można zauważyć kształtujące się tendencje. Najniższą stopę bezrobocia 

zarejestrowano na terenie miasta Krakowa (4%) oraz przylegających do niego powiatów 

suskiego (5,2%), myślenickiego (5,5%) oraz krakowskiego (5,9%). Zarazem największy 

odsetek osób bezrobotnych na terenie województwa zanotowano w powiatach dąbrowskim 

(14%), tatrzańskim (12%), chrzanowskim oraz limanowskim (tu odsetek procentowy osiągnął 

10,9% dla każdego z powiatów). 

Jak pośród tych danych wygląda sytuacja kobiet? 

 Pośród ogółu osób bezrobotnych województwa małopolskiego (99809), aż 55010 osób 

to kobiety. Kształtowanie tego zjawiska w poszczególnych regionach przedstawia się 

następująco: największa liczba kobiet pozostających bez pracy to mieszkanki miasta Krakowa. 

Ich liczba sięga 8875 osób co w skali miasta równa się ponad 50,5% udziałowi bezrobotnych 

kobiet w badanej populacji oraz 8,9% w skali województwa. Porównując te dane z pozostałą 

częścią województwa, można zauważyć, że jest to najwyższy wynik spośród całości badanego 

terenu.  

Najniższy odsetek liczby kobiet dotyczy powiatów proszowickiego, miechowskiego 

oraz suskiego. W tym wypadku liczby kobiet bezrobotnych sięgają kolejno: 725, 809 oraz 836 

osób, tym samym wahając się od 0,7% do 0,8% w skali województwa. 

Jak przedstawiają się perspektywy? 

Według badań przeprowadzonych przez GUS w 2014r. w najlepszej sytuacji 

zawodowej znajdują się kobiety w przedziale wiekowym pomiędzy 25-29 rokiem życia, 

podtrzymując stałą tendencję do spadku aktywności zawodowej po osiągnięciu 40 roku życia.  

Nie bez znaczenie jest także wykształcenie, które w bardzo istotny sposób wpływa 

na kształtowanie się linii aktywności zawodowej wśród kobiet zamieszkujących Polskę. 



Największy odsetek osób pozostających aktywnymi zawodowo dotyczy osób z wyższym 

wykształceniem oraz kolejno z wykształceniem policealnym oraz zawodowym.  

Biorąc pod uwagę przedstawione dane, Centrum Wsparcia Kolping proponuje udział 

w projektach dofinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W sposób szczególny, projekt przeznaczony jest dla kobiet 

powyżej 30 roku życia, zamieszkującymi teren małopolski. W ramach projektu gwarantujemy 

pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, sprofilowania ofert staży, szkoleń zawodowych 

oraz zatrudnienia subsydiowanego.  

Zapraszamy do kontaktu z Centrum wsparcia Kolping, zlokalizowanego na terenie 

województwa małopolskiego.  

 

Biuro Brzesko: ul. Plac św. Jakuba 3, 32-800 Brzesko, tel. 512 718 654 lub 796 539 290, 

mail: kobieta.brzesko@kolping.pl 

Biuro Kraków: ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, tel. 12 418 77 67 lub 796 539 290, mail: 

kobieta.krakow@kolping.pl  

Biuro Oświęcim: ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim, tel. 512 718 056 lub 796 539 290, mail: 

kobieta.oswiecim@kolping.pl 

Biuro Wadowice: ul. Wojtyłów 13, 34-100 Wadowice, tel. 512 718 298 lub 796 539 290, 

mail: kobieta.wadowice@kolping.pl 

 

Artykuł na podstawie danych: Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, opracowanie GUS, 

Warszawa 2014, s. 4-5. 

http://wup-krakow.pl/malopolski-rynek-pracy/regionalna-mapa-bezrobocia 
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