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CELE ANALIZY I 
WYKORZYSTANE NARZĘDZIA 

Celem niniejszej analizy jest próba znalezienia czynników zwiększających
bezrobocie wśród Polaków, a także głównych elementów sprzyjających
znalezieniu pracy

Analiza została wykonana w oparciu o dane otrzymane w II etapie konkursu
na stronie https://eks.stat.gov.pl.

Do analizy został wykorzystany program Microsoft Excel 2013.
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PŁEĆ I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

wieś; 
38,41%

miasto; 
61,59%

mężczyzna; 
50,06%

kobieta; 
49,94%

Wśród bezrobotnych jest równy
udział kobiet i mężczyzn – płeć nie
ma wpływu na zatrudnienie.

Widać natomiast zależność
bezrobocia od miejsca
zamieszkania – w miastach jest
większa liczba pozostających bez
pracy.

STOPIEŃ WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD 
BEZROBOTNYCH

zasadnicze 
zawodowe; 32,82%

wyższe; 17,72%
podstawowe; 9,27%

średnie; 36,39%

gimnazjalne; 3,80%

Największy udział wśród 
bezrobotnych mają ludzie 
kończący edukację na 
poziomie szkoły średniej bądź 
zasadniczej zawodowej.

Wykształcenie wyższe nie 
gwarantuje uniknięcia 
bezrobocia, lecz zmniejsza 
jego prawdopodobieństwo.
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NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE DZIEDZINY 
WYKSZTAŁCENIA WŚRÓD BEZROBOTNYCH
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PRZYCZYNY ZAKOŃCZENIA PRACY
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zakończenie pracy na czas określony, dorywczej, sezonowej

utrata pracy w związku z likwidacją zakładu pracy lub stanowiska

inne przyczyny

niezadowalające warunki finansowe

zwolnienie z innych przyczyn

z powodu choroby, niepełnosprawności

z innych powodów osobistych lub rodzinnych

niezadowalające warunki pracy inne niż finansowe

podjęcie nauki, szkolenia

opieka nad innymi osobami wymagającymi opieki

opieka nad dziećmi mężczyzna

kobieta
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METODY POSZUKIWANIA PRACY I 
ICH SKUTECZNOŚĆ 
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Liczba uczestniczących w testach, rozmowach kwalifikacyjnych

Liczba oczekujących biernie na informacje

Liczba poszukujących bezpośrednio w zakładach pracy

Liczba poszukujących przez powiatowy urząd pracy

Liczba poszukujących przez prywatne biuro pośrednictwa pracy

Liczba zamieszczających lub odpowiadających na ogłoszenia

Liczba poszukujących poprzez krewnych, znajomych

Liczba miesięcy poszukiwania pracy

Liczba osób korzystających z danych metod poszukiwania pracy

PODSUMOWANIE
Z podanych uprzednio przeanalizowanych przeze mnie danych można wyciągnąć kilka wniosków:

 Dziedzina wykształcenia ma wpływ na łatwość znalezienia pracy. Specjaliści technologii 
teleinformatycznych, matematyki i nauk humanistycznych najrzadziej zostają bezrobotnymi. Dla odmiany, 
największa grupa niepracujących legitymuje się wykształceniem ogólnym bądź z obszarów techniki, 
przemysłu i budownictwa. 

 Ankietowani wskazywali, że najczęściej kończyli dotychczasową pracę, gdyż była ona tylko na czas 
określony albo dorywcza, sezonowa. Warto zauważyć, że tylko kobiety kończyły pracę z powodu opieki 
nad dziećmi. Inną ciekawą obserwacją jest to, że mężczyźni prawie trzy razy częściej niż kobiety 
decydowali na przerwanie pracy z powodu niezadowalających warunków finansowych.

 Najskuteczniejszą metodą znajdywania pracy są: poszukiwania przez powiatowy urząd pracy, przez 
krewnych i znajomych oraz bezpośrednio w zakładach pracy. Natomiast najmniej skutecznym sposobem 
jest uczestnictwo w testach, rozmowach kwalifikacyjnych bądź bierne czekanie na wiadomości. Warto 
zauważyć, że najszybciej można znaleźć nową pracę prowadząc jednocześnie poszukiwania na kilka 
sposobów.
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