
 

 
  

 
 

  
Z badania przeprowadzonego w województwie pomorskim przez GUS w I dekadzie 
października br. wynika, że przedsiębiorcy ocenili koniunkturę gospodarczą gorzej niż  
w poprzednim miesiącu. Wzrost nastrojów miesiąc do miesiąca (m/m) zanotowano  
w sektorze: 

• transport i gospodarka magazynowa (o +6,6 pkt m/m), 

• informacja i komunikacja (o +2,5 pkt m/m), 

• handel detaliczny (o +0,7 pkt m/m). 
 
Spadek nastrojów miesiąc do miesiąca zanotowano w sektorach: 

• zakwaterowanie i gastronomia (o -6,2 pkt m/m), 

• budownictwo (o -2,8 pkt m/m), 

• handel hurtowy (o -1,8 pkt m/m), 

• przetwórstwo przemysłowe (o -0,7 pkt m/m). 
 
W ocenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie opinie pomorskich przedsiębiorców 
przedstawione w ww. badaniu GUS mogą być w dużym stopniu podzielane przez 
przedsiębiorców z terenu powiatu kościerskiego. 
 
Bezrobocie w powiecie kościerskim w okresie X.2021 - X.2022 na tle okresu  
X.2020 - X.2021 (stan na koniec miesiąca) 
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          POWIATOWY   URZĄD   PRACY    

                    w   KOŚCIERZYNIE 

83-400 Kościerzyna  ul. Tkaczyka 1  tel. (58)  680-20-50  

fax  680-20-51   email:gdko@praca.gov.pl 

http://koscierzyna.praca.gov.pl 

INFORMACJA   

o rynku pracy w powiecie kościerskim  

w październiku 2022 r. 
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W październiku 2022 r. liczba bezrobotnych spadła o 4 osoby (z poziomu 1.766 do 1.762 
osób). Warto podkreślić, że:  
- w październiku 2021 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 7 osób  

(z poziomu 1.828 do 1.821 osób),  
- w październiku 2020 r. nie odnotowano zmiany liczby bezrobotnych   

( 2.124 osoby).  
Na koniec października 2022 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było: 
- o 59 osób bezrobotnych mniej (o 3,2%), niż na koniec października 2021 r., 
- o 362 osoby bezrobotne mniej (o 17,0%), niż na koniec października 2020 r.  

Na koniec października 2022 r. wśród bezrobotnych było/y między innymi (w nawiasie 
udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych): 
▪      1.067 kobiet (60,6%), 
▪      213 osób z prawem do zasiłku (12,1%), 
▪      673 osoby do 30 roku życia (38,2%), 

− w tym 423 osoby do 25 roku życia (24,0%), 
▪      806 osób długotrwale bezrobotnych (45,7%), 
▪      338 osób powyżej 50 roku życia (19,2%), 
▪      333 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (18,9%), 
▪      678 osób bez kwalifikacji zawodowych (38,5%), 
▪      298 osób bez doświadczenia zawodowego (16,9%), 
▪      965 osób poniżej wykształcenia średniego (54,8%), 
▪      173 osoby niepełnosprawne (9,8%). 
 
Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia w powiecie kościerskim w październiku 2022 
r. wyniosła 7,2% (w październiku 2021 r. wyniosła 6,7%, nie dokonano rewizji*).  
Dla porównania szacuje się, że stopy bezrobocia wyniosły w październiku 2022 r.: 
- w woj. pomorskim  - 4,5% (w październiku 2021 r. było to 5,3%, po rewizji* 5,5%), 
- w kraju    - 5,1% (w październiku 2021 r. było to 5,5%, po rewizji* 5,9%). 
 
Rejestracja i wyłączenia bezrobotnych z ewidencji w październiku 2021 r. i w październiku 
2022 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
w 

październiku 
2021 r. 

w 
październiku 

2022 r. 

1. STAN POCZĄTKOWY 1.828 1.766 

2. ZAREJESTROWANI W MIESIĄCU 279 290 

3. SUMA (1+2) 2.107 2.056 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI OGÓŁEM W MIESIĄCU 286 294 

z tego z powodu:   

o podjęcia pracy niesubsydiowanej 100 99 

o podjęcia pracy subsydiowanej 42 51 

o rozpoczęcia szkolenia, stażu lub pracy społecznie 
użytecznej 

50 60 

o niepotwierdzenia gotowości do pracy 58 46 

o dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 21 

o z innych przyczyn 19 17 

5. STAN KOŃCOWY (3-4) 1.821 1.762 



 3 

 
W październiku 2022 r. zarejestrowano wyższą liczbę bezrobotnych (290), niż  
w październiku 2021 r. (279) i w październiku 2020 r. (261).  
 
W październiku br. pracodawcy zgłosili do PUP w Kościerzynie większą liczbę wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (192), niż w październiku 2021 r. (147)  
i mniejszą niż w październiku 2020 r. (196). 
 
W październiku 2022 r. zanotowano większą liczbę podjęć pracy przez osoby bezrobotne 
(150), niż w październiku 2021 r. (142) i mniejszą niż w październiku 2020 r. (178). 
 

Aktywizacja osób bezrobotnych 

 
W październiku br. skierowano ogółem 111 osób bezrobotnych na programy rynku pracy 
finansowane z Funduszu Pracy, PRFON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,  
z tego: 
▪ do prac interwencyjnych – 19 osób, 
▪ do robót publicznych – 3 osoby, 
▪ do zatrudnienia wspieranego – 1 osobę, 
▪ do podjęcia działalności gospodarczej – 13 osób, 
▪ do wykonywania pracy w ramach  

refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy –  14 osób, 
▪ do rozpoczęcia szkolenia –  30 osób, 
▪ do wykonywania stażu zawodowego –  29 osób, 
▪ do wykonywania prac społecznie użytecznych – 1 osobę, 
▪ do podjęcia pracy  

poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie – 1 osobę. 
 
Według stanu na dzień 31 października 2022 r. w programach rynku pracy finansowanych  

z Funduszu Pracy uczestniczyło 639 osób, z tego: 

▪    bezrobotni odbywający szkolenie - 9 osób, 

▪    bezrobotni odbywający staż     - 120 osób, 

▪    bezrobotni odbywający prace społecznie użyteczne - 83 osoby, 

▪    zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych - 112 osób, 

▪    zatrudnieni w ramach robót publicznych - 14 osób, 

▪    objęci zatrudnieniem wspieranym - 4 osoby, 

▪    prowadzący działalność gospodarczą - 123 osoby, 

▪    zatrudnieni w ramach umów o refundacje kosztów wyposażenia  
   stanowisk pracy 

 
- 

 
173 

 
osoby, 

▪    korzystający z bonu na zasiedlenie  
1 osoba. 

 

Rynek pracy otwarty dla obywateli Ukrainy 

 

Zgodnie ze specjalną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa: 

1/ obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz 
każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć 
legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych 
formalności, 
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2/ pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela 
Ukrainy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl 
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy, 

3/ obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz 
każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może 
zarejestrować się w urzędzie pracy jako  bezrobotny lub poszukujący pracy, 

4/ obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,  
w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego 
oraz szkoleń; ustawa umożliwia obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do 
instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do 
zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy, 

5/ bezrobotni obywatele Ukrainy mają możliwości sfinansowania z FP opłat 
pobieranych za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa 
w art. 327 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Obywatele Ukrainy (dane za okres od dnia 13 marca 2022 r. do dnia 31.10.2022 r.): 

• obsłużeni przez PUP w Kościerzynie      - 166, 

• zarejestrowanych w PUP w Kościerzynie      -   91, 
  (z tego: 85 bezrobotnych i 6 poszukujących pracy) 

• aktualnie pozostający w rejestrze PUP w Kościerzynie   -   16, 
  (z tego: 14 bezrobotnych i 2 poszukujących pracy) 

• poddani aktywizacji zawodowej w ramach staży,  
  prac interwencyjnych oraz robót publicznych    -   38, 

• wobec których pracodawcy zgłosili powierzenie wykonywania  
  pracy na podstawie zgłoszenia poprzez portal praca gov.pl  - 431, 

• liczba ofert pracy zgłoszona przez pracodawców  
  skierowana do obywateli Ukrainy      -   60. 

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 

wpisane do ewidencji PUP w Kościerzynie 

 

 Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji PUP w Kościerzynie  
w okresie 

2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Razem za 

okres I-X 
575 1.393 380 

 

 

 

                 Dyrektor PUP w Kościerzynie     

 

                 Seweryn Jereczek 
 
 
Kościerzyna, 14.11.2022 r.
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Bezrobocie w powiecie kościerskim według gmin  

Bezrobotni 
zarejestrowani 

wg stanu 
na dzień 

Miasto 
Kościerzyna 

Gmina 
Kościerzyna 

Dziemiany Karsin Liniewo Lipusz 
Nowa 

Karczma 
Stara 

Kiszewa 
Razem 
Powiat 

Stopa 
bezrob. w 
powiecie  
wg GUS Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

31.10.2021 r. 594 341 398 240 91 58 135 91 145 91 95 57 197 131 166 95 1.821 1.104 6,7 

30.11.2021 r. 564 334 386 231 87 52 140 96 133 79 93 54 184 123 155 88 1.742 1.057 6,4 

31.12.2021 r. 571 347 408 247 91 54 150 97 132 79 94 57 192 129 153 91 1.791 1.101 7,3* 

31.01.2022 r. 597 362 427 257 96 52 152 99 135 82 100 61 202 135 157 92 1.866 1.140 7,6* 

28.02.2022 r. 603 353 444 267 92 46 150 96 135 82 96 60 186 126 148 84 1.854 1.114 7,5* 

31.03.2022 r. 546 328 407 246 92 47 154 102 128 79 87 61 177 127 146 82 1.737 1.072 7,1* 

30.04.2022 r. 551 315 381 245 91 50 145 89 124 79 85 57 166 115 126 66 1.669 1.016 6,8* 

31.05.2022 r. 524 313 375 236 87 48 127 78 119 74 89 62 165 111 128 68 1.614 990 6,6* 

30.06.2022 r. 538 320 375 234 87 44 132 75 116 72 89 62 173 113 125 69 1.635 989 6,7* 

31.07.2022 r. 543 327 389 247 90 51 132 84 105 67 92 63 168 110 128 72 1.647 1.021 6,7* 

31.08.2022 r. 571 356 396 257 88 52 131 87 106 69 93 66 160 109 122 72 1.667 1.068 6,8* 

30.09.2022 r. 584 357 431 262 92 49 135 87 119 77 96 67 175 114 134 80 1.766 1.093 7,2 

31.10.2022 r. 585 340 405 240 101 56 148 93 113 71 85 60 180 119 145 88 1.762 1.067 . 

Ludność  
w wieku 
produkcyjnym 
na dzień 
31.12.2021 r.** 

13.567 6.409 9.593 4.445 2.604 1.233 3.594 1.616 2.540 1.141 2.216 1.007 4.177 1.943 3.944 1.759 42.235 19.553 ` 

 
Stopa bezrobocia -  procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności czynnej zawodowo 

* korekta stopy bezrobocia dokonana przez GUS w październiku 2022 r. Zgodnie z korektą dane podaje się z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej   

   ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Dane nie są porównywalne w stosunku do wcześniej opublikowanych. 

**  źródło: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/31/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_31-12-2021.zip Tabela 6 i 12. 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/31/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_31-12-2021.zip

