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LICZBA BEZROBOTNYCH
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na dzień 30.11.2019 r. wynosiła
9888 osób. Jest to o 173 osoby mniej, porównując ze stanem z 31.10.2019 roku. Osoby
z prawem do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 15,8% ogółu bezrobotnych.

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych w końcu
miesiąca sprawozdawczego

9888

5073

Liczba nowo rejestrujących się
bezrobotnych w miesiącu
sprawozdawczym

1389

662

Liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku

1560

939

Napływ i odpływ osób bezrobotnych w miesiącu LISTOPADZIE 2019 r.
1562

1389

813

662

Os oby bezrobotne zare je strow ane w GUP
w Krakow ie

Ogółem

Os oby w yłączone z e w idencji os ób
bezrobotnych

k obie ty

W listopadzie 2019 r. zarejestrowano 1389 osób bezrobotnych, w tym:


1146 osób, które poprzednio pracowały;




w tym zwolnienia z przyczyn zakładu pracy dotyczyły 37 osób;

243 osoby dotychczas niepracujące.
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WYŁĄCZENIA Z EWIDENCJI
W listopadzie 2019 roku z rejestrów GUP wyrejestrowano 1562 osoby. Wyłączenia z ewidencji
bezrobotnych dotyczyły głównie:


podjęcia pracy – 742 osoby;



niepotwierdzenie gotowości do podjęcia zatrudnienia – 451 osób;



dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 102 osoby;



osiągnięcia wieku emerytalnego – 25 osób;



odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej
formy pomocy w tym w ramach PAI – 12 osób;



nabycie praw emerytalnych lub rentowych – 7 osób.



nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego – 5 osób;



podjęcia nauki – 1 osoba.

AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA
W listopadzie 2019 r. zaktywizowano w poszczególnych programach łącznie 173 osoby
bezrobotne.

L.p.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Ogółem

kobiety

1

Prace interwencyjne

15

14

2

Roboty publiczne

1

0

3

Podjęcia działalności gospodarczej

41

25

4

Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia
bezrobotnego

4

4

5

Podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego

3

1

6

Podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia

3

2

7

Rozpoczęcia szkolenia

11

9

8

Rozpoczęcia stażu

80

65

9

Rozpoczęcia prac społecznie użytecznych

15

6

173

126

RAZEM

W listopadzie 2019 r. staże stanowiły najbardziej popularną formę wspomagającą wejście na rynek
pracy, skorzystało z niej 80 osób bezrobotnych, w tym 65 kobiet.
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OSOBY BĘDĄCE
W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
Stan na dzień
30.11.2019 r.

Struktura
w%

Do 30 roku życia

1821

18,4

w tym do 25 roku życia

608

6,1

Długotrwale bezrobotni

4655

47,1

Powyżej 50 roku życia

3183

32,2

Korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

0

0,0

Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku
życia

1221

12,3

5

0,1

844

8,5

Wyszczególnienie

Posiadające co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia
Niepełnosprawni

Zdecydowaną większość osób bezrobotnych stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na
rynku pracy. Spośród 9888 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie wg stanu na
dzień 30.11.2019 r. aż 78,8% ogółu bezrobotnych zaliczana jest do osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - stan na dzień 30.11.2019 r.
4655

3183

1821
1221
844
5
Do 30 roku życia

Długotrwale
bezrobotni
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Powyżej 50 roku
życia

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
życia

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko
niepełnosprawne do
18 roku życia

Niepełnosprawni
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OFERTY PRACY
W listopadzie 2019 r. do tut. Urzędu zgłoszono 2240 wolnych miejsc pracy, z czego 13 miejsc
pracy dotyczyło ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ww. miejsca pracy oraz miejsca pracy
pozostałe w dyspozycji Urzędu z poprzednich okresów sprawozdawczych skierowanych zostało na
rozmowy kwalifikacyjne do pracodawców przez pośredników GUP 1567 kandydatów.
Najwięcej zgłoszonych/pozyskanych wolnych miejsc pracy w listopadzie 2019 roku:

Nazwa zawodu

Liczba
zgłoszonych
wolnych
miejsc pracy

Pakowacz ręczny

223

Pomocniczy robotnik budowlany

153

Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

98

Sprzedawca

94

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

74

Magazynier

72

Pomocnik lakiernika

63

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

63

Pomoc kuchenna

47

Opiekun osoby starszej

40

Sprzedawca w branży spożywczej

38

Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

38

Biomasażysta

36

Lektor języka obcego

33

Kierowca samochodu dostawczego

31

Sprzątaczka biurowa

31

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

30

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

30

Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli

30

Czyściciel pojazdów

30

Sortowacz

29

Kierowca samochodu osobowego

28

Fryzjer

26

Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

24
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INFORMACJE O WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH
W GRODZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE


W miesiącu listopadzie 2019 r. na terenie tut. Urzędu Stanowiska Marketingu
zorganizowały 4 giełdy pracy dla pracodawców i przeprowadziły rekrutację na 96 wolnych
miejsc pracy. Na w/w miejsca pracy Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci Eures
skierował na rozmowy kwalifikacyjne 146 kandydatów. W efekcie 6 osób bezrobotnych
podjęło zatrudnienie.

L.p.

Stanowisko

Ilość wolnych
miejsc pracy

Ilość
wydanych
skierowań

Ilość osób
zatrudnionych

1

- windykator
- telefoniczny konsultant ds. sprzedaży
- pracownik infolinii PKO 24

20

20

1

2

- magazynier
- operator maszyn
- pakowacz

30

25

0

3

- pracownik kompletacji zamówień

20

33

0

4

- cukiernik
- rzeźnik
- agent ochrony
- kasjer/ sprzedawca
- kasjer handlowy
- pracownik hali

26

58

5

96

146
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RAZEM:


W dniu 19 i 21 listopada 2019 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
(Global

Entrepreneurship

Week)

ogólnoświatowej

inicjatywy,

mającej

na

celu

promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi, GUP zorganizował punkt
informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach stoiska pracownicy ZUS
promowali wśród klientów Urzędu elektroniczną platformę usług.


W dniach 18-22.11.2019 r. na terenie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie odbył się
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, podczas którego można było
skorzystać ze spotkań informacyjnych dla osób ubiegających się o przyznanie środków na
podjęcie działalności gospodarczej, warsztatów instruktażowych z zakresu uzupełniania
wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności oraz spotkań których celem było
omówienie podstawowych elementów biznesplanu z uwzględnieniem możliwości ich
wykorzystania we wniosku o dotację z urzędu pracy. Pracownicy

Grodzkiego Urzędu

Pracy oraz zaproszeni przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu
Skarbowego udzielali osobom zainteresowanym informacji.
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W dniu 21.11.2019 r. pracownik Stanowiska Programów Rehabilitacji Zawodowej Referatu
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych GUP uczestniczył w spotkaniu w Państwowym
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie ul. Na Zjeździe 11
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.



W dniu 25 listopada 2019 r. na terenie tut. Urzędu odbyło się spotkanie dotyczące
możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w projekcie „Czas na zmianę - kompleksowe
wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” realizowanym przez Instytut Turystyki
w Krakowie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, mieszkających na
terenie Małopolski. W ramach realizowanego projektu osoby bezrobotne mogą skorzystać z
minimum dwóch narzędzi aktywizacyjnych, w tym: staży i szkoleń zawodowych,
pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i coachingu
indywidualnego.

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU
WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI,
PRACA SEZONOWA CUDZOZIEMCÓW
Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń w miesiącu LISTOPADZIE 2019 r.
Arm e nia – 8
Białoruś – 122
Gruzja – 97
M ołdaw ia – 28
Ros ja – 53
Uk raina – 2964

W listopadzie 2019 r. w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie wpisano do ewidencji 3272
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Najwięcej tj. 90,6% ogółu
wszystkich wpisanych do ewidencji oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy. Pozostałe kraje
stanowiły niewielki odsetek ogółu wpisanych do ewidencji oświadczeń i wynosiły odpowiednio:
Białoruś – 3,7%, Gruzja – 3,0%, Rosja – 1,6%, Mołdawia – 0,9%, Armenia – 0,2%.
W miesiącu listopadzie 2019 r. złożono w tut. Urzędzie 37 wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową.
Opracowanie:
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki, Informacji Publicznej i o Usługach Urzędu
Tel.: 12 68-68-236, statystyka@gupkrakow.pl
31-752 Kraków, ul. Wąwozowa 34
www.gupkrakow.pl
Kraków, dnia 10.12.2019 r.
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