
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

15.03.2019 r. Bezrobotni według wykształcenia i wieku 
 

Na koniec grudnia 2018 roku w urzędach pracy na 
Podkarpaciu zarejestrowanych było o blisko 8 tys. 
mniej osób bezrobotnych niż rok wcześniej. Biorąc 
pod uwagę wykształcenie, najwięcej osób 
pozostawało bez pracy z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. Prawie jedną trzecią osób 
bez pracy stanowili młodzi w wieku 25-34 lat. 

W końcu 2018 roku na Podkarpaciu zarejestrowanych 
było 82,9 tys. osób bezrobotnych. Z wyższym wykształceniem nie miało pracy 12,8 tys. osób, 
z policealnym, średnim zawodowym 21,6 tys. osób, z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym 9,3 tys., z wykształceniem zasadniczym zawodowym najwięcej, bo 23,1 tys. 
bezrobotnych i z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 16,2 tys. osób. 

W wieku do 24 lat bez pracy pozostawało 11,4 tys. osób, w wieku 25-34 lata – 25,1 tys. osób 
(najliczniejsza grupa wśród bezrobotnych), w wieku 35-44 – 19,3 tys. osób, w wieku 45-54 lata 
14,9 tys. osób, oraz w wieku 55 lat i więcej 12,3 tys. bezrobotnych. 

Na koniec grudnia 2018 roku w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było o 8,0 
tys. bezrobotnych mniej niż na koniec 2017 roku. Najwięcej bezrobotnych ubyło w grupie 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, o 3,0 tys. osób mniej. Biorąc pod uwagę wiek 
bezrobotnych, najwięcej osób ubyło w grupie 25-34 lata (2,6 tys. osób).    

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 
www.rzeszow.stat.gov.pl 

 
@Rzeszow_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

Osoby z wyższym wykształce-
niem stanowiły 15,5% wszyst-
kich bezrobotnych zarejestro-
wanych w podkarpackich urzę-
dach pracy na koniec grudnia 
2018 roku 

8,8% 
Spadek liczby bezrobotnych na 
koniec grudnia 2018 roku w po-
równaniu z końcem 2017 roku 
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