
ANKIETA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH  

 

W ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej prosimy o odpowiedzi na przedstawione niżej pytania 
dotyczące profilowania pomocy dla osób bezrobotnych (prosimy o wskazanie danych na dzień 30.06.2015 r.). 
Dla ułatwienia przedstawiamy nasze pytania w formie ankiety. Część pytań ma charakter zamknięty – prosimy o 
zaznaczenie odpowiedzi poprzez wstawienie krzyżyka [X] w odpowiednie pole. W pozostałych przypadkach 
prosimy o wpisanie odpowiedzi na dane pytanie. Jeśli mają Państwo jakieś komentarze, prosimy o wpisanie 
ich na końcu ankiety. 

 

W razie wątpliwości, prosimy o przesłanie pytania drogą mailową (badania@panoptykon.org) bądź kontakt 
telefoniczny (+48 660 074 026). 

 

Nazwa urzędu Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

 

1. Prosimy o wskazanie liczby osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Państwa urzędzie 

2263 

2. Prosimy o wskazanie stopy bezrobocia 
rejestrowanego w % na obszarze działania 
Państwa urzędu 

5,1% 

3. Prosimy o wskazanie liczby mężczyzn 
zarejestrowanych jako bezrobotni w Państwa 
urzędzie 

954 

4. Prosimy o wskazanie liczby kobiet zarejestrowanych 
jako bezrobotni  w Państwa urzędzie 

1309 

5. Prosimy o wskazanie liczby niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako bezrobotni w Państwa 
urzędzie  

156 

6. Prosimy o wskazanie 
liczby osób 
bezrobotnych w 
Państwa urzędzie 
w   podziale na 
czas 
pozostawania bez 
pracy 

Poniżej 6 miesięcy 
1078 

6-12 miesięcy 
479 

12-24 miesięcy 

 
325 

Powyżej 24 miesięcy  

 
381 

7. Prosimy o wskazanie 
liczby osób 
bezrobotnych w 
Państwa urzędzie  
w podziale na 
poziom 
wykształcenia 

brak lub niepełne 
podstawowe, gimnazjalne, 
podstawowe 

566 

średnie ogólnokształcące 254 

średnie zawodowe 4 
letnie, 
pomaturalne/policealne, 
średnie zawodowe, 
zasadnicze zawodowe 

1164 

wyższe, w tym licencjat 279 

8. Prosimy o wskazanie 
liczby osób 
bezrobotnych w 
Państwa urzędzie  
w podziale na 
grupy wiekowe  

>25 444 

25-30 396 

30-40 474 

40-50 281 

<50 668 

 

 

9. Prosimy o podanie poniższych liczb w podziale na Profil I Profil II Profil III 



profile pomocy:  

a) Liczba osób bezrobotnych z ustalonym profilem 
pomocy 47 1231 795 

b) Liczba mężczyzn z ustalonym profilem pomocy 
17 503 353 

c) Liczba kobiet z ustalonym profilem pomocy 
30 728 442 

d) Liczba osób 
niepełnosprawnych z 
ustalonym profilem 
pomocy w podziale na 
stopnie 
niepełnosprawności 

Lekki stopień/III grupa 
0 57 54 

Umiarkowany 
stopień/II grupa 0 22 22 

Znaczny stopień/I 
grupa 

0 0 1 

e) Liczba osób 
bezrobotnych z 
ustalonym profilem w 
podziale na grupy 
wiekowe  

>25  
12 361 67 

25-30 
10 292 87 

30-40 
12 295 140 

40-50 
1 161 96 

<50 
4 268 366 

f) Liczba osób 
bezrobotnych z 
ustalonym profilem 
pomocy podziale na 
czas pozostawania 
bez pracy 

Poniżej 6 miesięcy 29 416 180 

6-12 miesięcy 

 
4 117 43 

12-24 miesięcy 

 
3 150 49 

Powyżej 24 miesięcy  

 
1 396 381 

g) Liczba osób 
bezrobotnych z 
ustalonym profilem 
w podziale na poziom 
wykształcenia 

brak lub niepełne 
podstawowe, 
gimnazjalne, 
podstawowe 

0 239 301 

średnie 
ogólnokształcące 

5 211 57 

średnie zawodowe 4 
letnie, 
pomaturalne/policealn
e, średnie zawodowe, 
zasadnicze zawodowe 

18 671 366 

wyższe, w tym licencjat 16 256 32 

h) Liczba osób 
bezrobotnych w 
podziale na 
przyczyny 
utrudniające podjęcie 
pracy:  

Brak odpowiedniego 
wykształcenia 

0 124 77 

Brak odpowiednich 
ofert pracy 

13 300 79 

Propozycje pracy bez 
ubezpieczenia  

2 58 45 

Utrudniony dojazd do 10 369 260 



pracy  

Nieodpowiedni wiek 2 160 159 

Brak dyspozycyjności – 
opieka nad dziećmi 
i/lub osobą zależną  

0 115 176 

Brak dyspozycyjności – 
kontynuacja nauki  

1 15 3 

Zbyt długa przerwa w 
pracy 

0 23 45 

Zbyt częste zmiany 
pracy 

0 0 0 

Zbyt duża konkurencja  4 88 18 

Ograniczenia 
zdrowotne  

0 172 252 

 
 
 

10. Prosimy o wskazanie: 

a) Czy w Państwa urzędzie prowadzony 
jest Program Aktywizacja i Integracja 
(PAI)? 

TAK 

b) Ile osób uczestniczy w programie PAI? 8 

c) Jakie koszty ponosi Państwa urząd w 
związku z realizacją trwającego 
programu PAI? 

2964,60 

 

11. Czy w państwa urzędzie realizowane są obecnie programy specjalne 
adresowane dla osób bezrobotnych należących do III profilu? 

TAK  NIE 
X 

Jeśli tak, prosimy o wskazanie listy takich programów w raz z krótkim opisem (jaki jest cel programu, do 
kogo jest adresowany, planowana liczba uczestników, planowane przykładowe działania, koszty projektu 
oraz pochodzenie środków przeznaczanych na projekt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Prosimy o wskazanie ile razy w Państwa urzędzie 
dokonywano zmiany profili pomocy (łączna liczba 
wszystkich zmian): 

8 

 

13. Prosimy o wskazanie liczby osób wyłączonych z 
ewidencji bezrobotnych z powodu odmowy 
ustalenia profilu pomocy w Państwa urzędzie 
(łączna liczba wszystkich odmów): 

0 

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. 

 

Miejsce na komentarze:  


