Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej do opisu analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego
Diagnostics - regional Operational Programmes (OPs)
Minimum quantitative and qualitative data requirements to be included in regional OPs and to be provided through annual socio-economic analysis in regions.

Zakres Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla
regionu w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty. W tym kontekście, analiza
społeczno-ekonomiczna - uaktualniana corocznie i przedstawiana KE - uwzględniająca uaktualnioną rocznie listę elementów zestawu diagnostycznego
uzgodnionego z KE (w zaleŜności od dostepności danych), zostanie wzięta pod uwagę.
Zestaw diagnostyczny uzgodniony z KE nie stanowi przedmiotu sprawozdawczości w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących sprawozdawczości rocznej
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Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15+ - 46,1% (2013)
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata - 54,5%
(2013)
Źródło: EUROSTAT
Persons at risk of poverty and social exclusion.
Wskaźnik zagroŜenia ubóstwem lub Wskaźnik zagroŜenia ubóstwem relatywnym gospodarstw
wykluczeniem społecznym.
domowych po uwzględnieniu w dochodach transferów
społecznych - 16,5% (2011)
Wskaźniki zagroŜenia ubóstwem poniŜej:
- minimum egzystencji - 13,2% (2013)
- relatywnej granicy ubóstwa - 25,4% (2013)
- ustawowej granicy ubóstwa - 20,2% (2013)
śródło: GUS
Population.
Liczba mieszkańców.
Liczba mieszkańców - 1 446 915 (2013)
Źródło: GUS
Individuals aged 18-64.
Ludność w wieku produkcyjnym.
Ludność w wieku produkcyjnym (15-64) wg BAEL - 72%
(2012)
Źródło: EUROSTAT
GDP per capita.
PKB na mieszkańca.
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w PPS (UE28=100) - 47% (2011)
Źródło: EUROSTAT
Data on mobility (intra-EU/EEA workers) and on
Dane dotyczące mobilności
Ogólne saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000
migration (net results).
(wewnątrz EU/EEA) i migracji
ludności - -2,6‰ (2013)
(salda).
Źródło: GUS
Economic activity rate (overall, men, women)
Wskaźnik aktywności zawodowej
Współczynnik aktywności zawodowej ogółem wg BAEL:
(całkowity, męŜczyźni, kobiety).
- 18-59/64 - 52% (2013)
- 15-64 - 61,6% (2013)
Źródło: EUROSTAT
Employment levels for persons 55-64, women,
Wskaźnik zatrudnienia osób 55-64, Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL:
people with disabilities, educational attainment
osób z niepełnosprawnością, wg
- osób w wieku 55-64 - 36,9% (2013)
level
poziomu wykształcenia
- osób z niepełnosprawnością (w wieku 16-64) - 17% (2013)
- wg poziomu wykształcenia: wyŜsze - 75,8%; policealne oraz
średnie zawodowe - 58,8%, średnie ogólnokształcące 40,7%, zasadnicze zawodowe - 52,5%, gimnazjalne,
podstawowe i niŜsze - 16,2% (2013)
Źróło: GUS
The number of unemployed (overall, men, women) Liczba osób bezrobotnych
Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych
(całkowity, męŜczyźni, kobiety).
bezrobotnych - 51,7% (2013)
Udział męŜczyzn w liczbie bezrobotnych wg BAEL - 52%
(2013)
Źródło: GUS
Unemployment rate.
Stopa bezrobocia rejestrowanego.
Stopa bezrobocia rejestrowanego - 21,6% (2013)
Źródło: GUS
The number of job seekers.
Liczba osób poszukujących pracy.
Bezrobotni aktywni zawodowo wg BAEL - 68 tys. osób (2013)
Źródło: GUS

12 The number of economically inactive people.
13 The number of persons over 50.

14 The number of women.
15 The number of people with disabilities.
16 The number of long-term unemployed.

17 The number of low-skilled persons.

Wskaźnik zatrudnienia 20-64.

Liczba osób nieaktywnych
zawodowo.
Liczba osób powyŜej 50 roku Ŝycia.

Liczba biernych zawodowo wg BAEL - 551 tys. (2013)
Źródło: GUS
Aktywność zawodowa osób w wieku 50+ wg BAEL - 31,8%
(2013)
Źródło: GUS
Liczba kobiet.
Liczba kobiet przypadająca na 100 męŜczyzn - 104
Źródło: GUS
Liczba osób z niepełnosprawnością. Odsetek osób niepełnosprawnych - 13,6% (2011)
Źródło: GUS (NSP 2011)
Liczba osób długotrwale
Udział osób długotrwale bezrobotnych wg bezrobocia
bezrobotnych.
rejestrowanego (pow. 12- m-cy) w ogólnej liczbie
bezrobotnych - 35,9% (2013)
Udział osób długotrwale bezrobotnych wg BAEL (13 miesięcy
i dłuŜej) w ogólnej liczbie bezrobotnych - 41,2% (2013)
Źródło: GUS
Liczba osób niskowykwalifikowanych Liczba zarejestrowanych bezrobotnych bez kwalifikacji
(ISCED 0-3).
zawodowych - 34,6 tys. (2013)
Źródło: "Terytorialne zróŜnicowanie bezrobocia w Polsce
w latach 2007-2013". Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 20072013

18 Regional disparities of unemployment (e.g.
particularily high level of unemployment in specific
groups in some poviats)
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Regionalne zróŜnicowanie poziomu
bezrobocia (np. szczególnie wysokie
bezrobocie na poziomie kilku
powiatów).

NajniŜsza stopa bezrobocia rejestrowanego (2013):
- miasto Olsztyn – 8,4%
- powiat iławski – 12,2%
- miasto Elbląg – 17,7%
- powiat giŜycki – 19,6%
NajwyŜsza stopa bezrobocia (2013):
- powiat piski -33,6%
- powiat braniewski - 32,8%
- powiat kętrzyński - 31,1%
- powiat węgorzewski - 30,6%
Źródło: GUS
Other region-specific challenges (including within
Inne zidentyfikowane zróŜnicowane Udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych osób
parts of the regions, e.g. on the level of poviats)
wewnątrz-regionalne wyzwania na w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
identified as requiring dedicated assistance on the rynku pracy (np. na poziomie
- osoby do 25 roku Ŝycia - 19,2% w województwie, w tym
labour market (figures), if relevant.
niektórych powiatów), które
najwięcej w powiecie iławskim - 26,8%, nowomiejskim wymagają dedykowanej interwencji 25,8%, szczycieńskim - 22%
(liczbowo), jeśli występują.
- długotrwale bezrobotni - 54,5% w województwie, w tym
najwięcej w powiecie działdowskim - 60,5%, braniewskim 60,2%, oleckim - 59,9%
- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 12,2% w województwie, w tym najwięcej w powiecie
gołdapskim - 16,1%, oleckim -15,4%, nowomiejskim - 13,8%
- osoby w wieku 50+ - 23,9% w województwie, w tym
najwięcej w mieście Elbląg - 28%, mieście Olsztyn - 27,9%,
powiecie węgorzewskim - 26,6%
- osoby bez kwalifikacji zawodowych - 29,9% w
województwie, najwięcej w powiecie piskim - 40,5%,
elbląskim - 38%, ostródzkim - 36,8%
- osoby bez doświadczenia zawodowego - 23,1% w
województwie, w tym w powiecie braniewskim - 27,9%,
ełckim - 27,6%, iławskim - 26,8%.
Źródło: "Terytorialne zróŜnicowanie bezrobocia w Polsce
w latach 2007-2013". Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 20072013
Other challenges specific to parts of the region in
Inne wyzwania z obszaru interwencji Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
the scope of ESF, e.g. access to pre-school
EFSu występujące w części regionu, w województwie jest najniŜszy w kraju dla wszystkich grup
education particularly low in specific poviats.
np. szczególnie niska dostępność
wiekowych:
opieki Ŝłobkowej.
- 3-4 lata - 51,6% w województwie, w tym w powiecie
elbląskim - 29,6%, działdowskim - 34,8%, nowomiejskim 37,1%, ostródzkim - 39%
- 3-5 lat - 64,7% w województwie, w tym w powiecie
elbląskim - 46,5%, działdowskim - 54,7%, piskim - 55,5%,
ostródzkim - 56%
- 3-6 lat - 67,1% w województwie, w tym w powiecie
elbląskim - 49,1%, nowomiejskim - 58,8%, piskim - 59,6%,
ostródzkim - 59,9%
Źródło: GUS
The number of children aged up to 3.
Liczba dzieci w wieku do 3 lat
Liczba dzieci w wieku do 3 lat - 42 876 osób (2013)
Źródło: GUS
The number of children aged 3-5 (pre-school)
Liczba dzieci w wieku
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) - 49 213 osób
przedszkolnym (3-5 lat)
(2013)
Źródło: GUS
NEET - the proportion of individuals aged 25-29 not NEET - odsetek osób w wieku 25-29 Odsetek osób w wieku 25-29 lat niepracujących i
in employment, education or training (in %).
lat niepracujących i
nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu - 22%
nieuczestniczących w kształceniu i Źródło: EUROSTAT
szkoleniu (w %)
The number of unemployed individuals classified
Liczba osób bezrobotnych
Dane będą dostępne od lutego 2015 r.
as "active unemployed".
zakwalifikowanych jako "bezrobotni
aktywni".
The number of unemployed individuals classified
Liczba osób bezrobotnych
Dane będą dostępne od lutego 2015 r.
as "in need of support".
zakwalifikowanych jako
"wymagający wsparcia".
The number of unemployed individuals classified
Liczba osób bezrobotnych
Dane będą dostępne od lutego 2015 r.
as "distant from the labour market".
zakwalifikowanych jako "oddaleni od
rynku pracy".
Liczba cudzoziemców-obywateli EOG zatrudnionych przez
EURES activities: the number of vacancies in the Działania sieci EURES: liczba
region filled in by non-Polish EEA/Swiss citizens
wakatów w regionie zapełnionych
pracodawców z Polski za pośrednictwem sieci EURES - 0
via EURES.
przez uprawnione osoby spoza
(2013)
granic Polski za pomocą sieci
Źródło danych: Baza monitoringu EURES, Wojewódzki Urząd
EURES.
Pracy w Olsztynie

28 EURES activities: the number of non-Polish
Działania sieci EURES: liczba
EEA/Swiss vacancies filled in by inhabitants of the wakatów poza regionem
region via EURES.
zapełnionych przez mieszkańców
regionu za pomocą sieci EURES.

Liczba osób zatrudnionych przez pracodawców
zagranicznych za pośrednictwem sieci EURES - 41 (2013)
Źródło danych: Baza monitoringu EURES, Wojewódzki Urząd
Pracy w Olsztynie

29 Analysis on the potential for a EURES target
mobility scheme defining professions/sectors with
labour shortage/labour surplus.

Zawody o najwyŜszym poziomie wskaźnika deficytu (iloraz
liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie i danym
roku i liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym
zawodzie i roku):
- sprzedawca w branŜy mięsnej - 20,7
- urzędnik ubezpieczeń społecznych - 14,5
- pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call
center) - 13,7
- pracownik kancelaryjny - 12,8
- specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych
i osobowych - 12,4
- opiekun dzieci na przejściach dla pieszych - 12,0
Źródło: "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych
w województwie warmińsko-mazurskim w 2013 roku",
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Olsztyn, kwiecień
2014 r.

Analiza potrzeb dla
ukierunkowanego schematu
mobilności pracowników
definiującego zawody/sektory, w
których występują braki/nadwyŜki
siły roboczej.

30 The number of economic entities.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej - 122,2 tys. (2013)
Źródło: GUS
Liczba podmiotów nowozarejestrowanych na 10 tys. ludności 82 (2013)
Źródło: GUS
The number of newly created job places (annual). Liczba nowo utworzonych miejsc
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dzięki realizacji RPO
pracy (rocznie).
WiM 2007-2013 - 4 460 (2013)
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy dzięki realizacji PO
KL 2007-2013 - 9 380 (2013)
Źródło: monitoring RPO WiM 2007-2013, monitoring
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013
Structure of employment - per sector (industry,
Struktura pracujących w sektorach Pracujący (15+) wg sektorów ekonomicznych:
agriculture, etc.)
(przemysł, rolnictwo, itd.).
- sektor rolniczy (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) 12,7% (2013)
- sektor przemysłowy (przemysł i budownictwo) - 30,8%
(2013)
- sektor usługowy (usługi) - 56,5% (2013)
Źródło: GUS
List of Regional Smart Specialisations (RIS3) and - Regionalne Specjalizacje
Regionalne Inteligentne Specjalizacje: ekonomia wody,
since 2017, monitoring of Return on Investment
Inteligentne (RIS3) oraz - od 2017, drewno i meblarstwo, Ŝywność wysokiej jakości
indicator within RIS3 monitoring.
monitorowanie Zwrotu na Inwestycji Źródło: "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
w ramach monitoringu RIS3.
województwa warmińko-mazurskiego do roku 2025"
List of fast-growth sectors.
Lista sektorów szybkiego wzrostu.
Brak danych
The number of children in childcare.
Liczba dzieci objętych opieką
Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych instytucjonalną
Ŝłobkową.
opieką (Ŝłobki,oddziały Ŝłobkowe
i kluby dziecięce) - 3,1% (2013)
Źródło: GUS
The number of entities providing childcare.
Liczba instytucji opieki Ŝłobkowej.
Liczba instytucji opieki Ŝłobkowej (Ŝłobki,oddziały Ŝłobkowe
i kluby dziecięce) - 36 instytucji (2013)
Źródło: GUS
The number of places in entities providing
Liczba miejsc opieki Ŝłobkowej.
Liczba miejsc opieki Ŝłobkowej (w Ŝłobkach, oddziałach
childcare.
Ŝłobkowych i klubach dziecięcych) - 1 392 miejsc (2013)
Źródło: GUS
The number of employers providing childcare (e.g. Liczba pracodawców
Brak danych
employers at whose premises childcare facilities
zaangaŜowanych w opiekę Ŝłobkową
(np. pracodawcy, na których terenie
are available).
znajdują się formy opieki Ŝłobkowej).

31 The number of newly registered (within a year)
economic entities.
32

33

34
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Liczba podmiotów gospodarki
narodowej
Liczba nowo zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych (rocznie).

40 Data on training undertaken by employees.

Dane dotyczące szkoleń
Odsetek osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczących
podejmowanych przez pracowników. w kształceniu i szkoleniu - 2,8% (2013)
Źródło: GUS
Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które
uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach
Priorytetu IX Komponentu Regionalnego PO KL 2007-2013 2 949 osób
Źródło: monitoring komponentu regionalnego PO KL 20072013
41 The number of non-institutional entities providing
Liczba form nie-instytucjonalnej
Liczba form nie-instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3
childcare.
opieki nad dziecmi do lat 3
(dzienni opiekunowie) - 20 (2013)
Źródło: "Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy
z dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1 457) w 2013 r.", Warszawa 2014 r.
42 The number of persons who benefit from social
Liczba osób korzystających ze
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
assistance.
świadczeń pomocy społecznej.
na 10 tys. ludności - 878 (2013)
Źródło: GUS
43 Intra-regional challenges on the risk of poverty (e.g. ZróŜnicowanie wewnątrz-regionalne Udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ogólnej liczbie
particular poviats with especially high poverty
dotyczące zagroŜenia ubóstwem
zarejestrowanych bezrobotnych (2012) - 80,3% w
rates).
(np. szczególnie wysokie zagroŜenie województwie, w tym najwyŜszy: miasto Elbląg - 88,7%,
ubóstwem w niektórych powiatach). powiat elbląski- 83,5%, braniewski - 83,3%, miasto Olsztyn 83,2%
Źródło danych: "Warunki Ŝycia ludności w województwie
warmińsko-mazurskim w latach 2010-2012". Urząd
Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2013 r.

44 Number of juveniles for which corrective measures Liczba nieletnich wobec których
were applied.
zastosowano środki wychowawcze
lub poprawcze.
45 The number of social assistance entities.
Liczba placówek opieki społecznej.
46 The number of care centers.

Liczba placówek opiekuńczowychowawczych

Liczba nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono
środki wychowawcze lub poprawcze - 1 941 (2012)
Źródło: dane z Ministerstwa Sprawiedliwości
Placówki stacjonarnej pomocy społecznej - 72 (2013)
Źródło: GUS
Liczba placówek interwencyjnych - 3 (2013)
Liczba placówek socjalizacyjnych - 4 (2013)
Liczba rodzinnych domów dziecka - 19 (2013)
Liczba rodzin zastępczych - 2 027 (2013)
Źródło: GUS
Liczba placówek interwencyjnych - 7 (2013)
Liczba placówek socjalizacyjnych - 37 (2013)
Liczba rodzinnych domów dziecka - 10 (2013)
Liczba rodzin zastępczych - 2 192 (2013)
Źródło:Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/politykaspoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/2019-infrastrukturapomocy-spolecznej-2013

47 The number of places in care centers .

Liczba miejsc w placówkach
opiekuńczo–wychowawczych.

48 The number of foster families.

Liczba rodzin zastępczych.

49

50
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53

54
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57
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59

60

61

Liczba miejsc w placówkach interwencyjnych - 35 (2013)
Liczba miejsc w placówkach socjalizacyjnych - 875 (2013)
Liczba dzieci do w rodzinnych domach dziecka - 126 (2013)
Liczba dzieci w rodzinch zastępczych - 3 046 (2013)
Źródło: GUS
Liczba miejsc w placówkach interwencyjnych - 63 (2013)
Liczba miejsc w socjalizacyjnych - 962 (2013)
Liczba dzieci w rodzinnych domach dziecka - 75 (2013)
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych - 3 397 (2013)
Źródło:Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/politykaspoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/2019-infrastrukturapomocy-spolecznej-2013

Liczba rodzin zastępczych - 2 027 (2013)
Źródło: GUS
Liczba rodzin zastępczych - 2 192 (2013)
Źródło:Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/politykaspoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/2019-infrastrukturapomocy-spolecznej-2013
The number of children in foster care.
Liczba dzieci w rodzinach
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych - 3 046 (2013)
zastępczych.
Źródło: GUS
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych - 3 397 (2013)
Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie: http://portal.warmia.mazury.pl/pl/politykaspoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/2019-infrastrukturapomocy-spolecznej-2013
The number of children in institutional care.
Liczba dzieci objętych opieką
Liczba dzieci w Ŝłobkach, oddziałach Ŝłobkowych i klubach
instytucjonalną.
dziecięcych - 1 340 (2013)
Źródło: GUS
Liczba
placówek
wspierających
Liczba
noclegowni, schronisk i domów dla bezdomnych - 11
The number of entities which support the
osoby
bezdomne.
(2013)
homeless .
Źródło: GUS
The number of places in entities which support the Liczba miejsc w placówkach
Miejsca w noclegowniach, domach i schroniskach dla
homeless .
wspierających osoby bezdomne.
bezdomnych - 637 (2013)
śródło: GUS
The number of sheltered housing units.
Liczba mieszkań chronionych.
Liczba mieszkań chronionych - 53 (2013)
Źródło: "Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla
województwa warmińsko-mazurskiego", stanowiąca
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/770/14 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca
2014 r.
The number of training housing units.
Liczba mieszkań treningowych.
Brak danych
The number of social economy entities.
Liczba podmiotów ekonomiii
Liczba podmiotów ekonomiii społecznej (centra integracji
społecznej.
społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii
zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie
socjalne, fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne,
społdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
spółki prawa handlowego o charakterze non-profit) - 5 044
(2013)
Źródło: Raport z monitoringu wdraŜania w 2013 roku
"Regionalnego Planu Działań na Rzecz Promocji i
Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie
Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015"
The number of employees in social economy
Liczba zatrudnionych w podmiotach Brak danych
entities.
ekonomii społecznej.
The main health-related causes of absenteeism at Główne powody absencji
Główne powody absencji chorobowej w pracy (wg liczby dni
work.
chorobowej w pracy.
absencji chorobowej):
- ciąŜa poród i połóg - 18,2% (2013)
- urazy, zatrucia - 16,9% (2013)
- choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki
łącznej - 15,4% (2013)
- choroby układu oddechowego - 11,9% (2013)
Źródło: "Absencja chorobowa w 2013 roku", Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki
i Prognoz Aktuarialnych
The number of implemented health prevention
Liczba wdroŜonych zdrowotnych
Liczba wdroŜonych zdrowotnych programów profilaktycznych
programmes.
programów profilaktycznych.
- 6 (2013)
Źródło: Informacja ze strony internetowej WarmińskoMazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
(http://www.nfz-olsztyn.pl/index.php?md=ct&par=1072)
The number of persons with different level of
Liczba osób według wykształcenia Odsetek osób wg wykształcenia:
education (higher, vocational, etc.)
(wyŜsze, zawodowe, itd.)
- średnie łącznie z policealnym - 33,5% (2013)
- podstawowe i gimnazjalne - 28,6% (2013)
- wyŜsze - 16,5% (2013)
Źródło: GUS
The number of children in pre-school education.
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat
Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną
objętych edukacją przedszkolną.
na 1 000 dzieci w wieku 3-5 lat - 647
Źródło: GUS
The exam results for pupils of elementary school, Poziom wyników sprawdzianów
Średnie wyniki:
high school and "matura" exam results.
uczniów szkół podstawowych,
- sprawdzianu szóstoklasisty - 23,2 pkt (2013)
egzaminów gimnazjalnych oraz
- egzaminu gimnazjalnego: język polski - 58,6%, matematyka zdawalność egzaminów
44,8%,
maturalnych.
Zdawalność egzaminów maturalnych - 80% (2013)
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomŜy

62 The number of pupils.
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Liczba uczniów w:
- szkołach podstawowych - 83,6 tys.
- gimnazjach - 45,7 tys.
- zasadniczych szkołach zawodowych - 8,2 tys.
- liceach ogólnokształcących - 28,5 tys.
- szkołach policealnych - 10 tys.
- szkołach wyŜszych - 39,4 tys.
Źródło: GUS
The number of pupils with special needs.
Liczba uczniów ze specjalnymi
Liczba uczniów szkół specjalnych - 3 386 (2013)
potrzebami edukacyjnymi.
Źródło: GUS
Results of external exams
Wyniki egzaminów zewnętrznych
Średnie wyniki:
(szóstoklasisty, gimnazjalny,
- sprawdzian szóstoklasisty - 23,2 pkt (2013)
maturalny)
- egzamin gimnazjalny: język polski - 58,6%, matematyka 44,8% (2013)
- egzamin maturalny: język polski podstawowy - 51%, język
polski rozszerzony - 54% (2013)
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomŜy
The number of individuals aged 25-64 who study or Liczba osób w wieku 25-64 lata,
Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które kształcą lub
participate in lifelong learning.
które kształcą lub dokształcają się. dokształcają się - 2,8% (2013)
Źródło: EUROSTAT
Data on ICT competences (including of adults,
Dane dotyczące poziomu
Poziom kompetencji cyfrowych - 53,4% (2012)
pupils).
kompetencji cyfrowych (w tym osób Wskaźnik obejmuje poziom umiejętności w następujących
dorosłych i uczniów).
cechach:
- osoby potrafiące wykryć i rozwiązać problem z komputerem
- soby potrafiące utworzyć i edytować tabelę w edytorze
tekstów
- osoby potrafiące utworzyć i edytować wykresy w arkuszu
kalkulacyjnym
- osoby potrafiące łączyć informacje, tabele, wykresy, rysunki
np. w edytorze tekstów
- osoby potrafiące korzystać z programów graficznych
- osoby potrafiące zarządzać informacją w postaci baz
danych
- osoby potrafiące korzystać z urządzeń peryferyjnych
(drukarki, skanera)
- osoby potrafiące tworzyć konta e-mail
- osoby potrafiące konfigurować program do obsługi poczty
elektronicznej
- osoby potrafiące kupować lub sprzedawać przez internet
- soby potrafiące przesłać informację/dokument do urzędu,
korzystając z profilu zaufanego ePUAP
- osoby potrafiące uŜywać podpis elektroniczny
- osoby potrafiące obsługiwać konto bankowe przez Internet
Źródło: Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
"Społeczeństwo informacyjne w liczbach w 2013 r."

67 Data on foreign language competences (including
of adults, pupils).
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Liczba uczniów.

Dane dotyczące poziomu
kompetencji językowych (w tym
osób dorosłych i uczniów).

Uczący się języków obcych w % ogółu uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjach:
- język angielski - 92,72% (2013)
- język niemiecki - 40,2% (2013)
Źródło: GUS
The number of VET students.
Liczba uczniów szkół zawodowych. Liczba uczniów szkół zawodowych ogółem - 30 tys. (2013)
Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych - 8,2 tys.
(2013)
Źródło: GUS
Proportion of pupils in VET in the total population of Udział absolwentów zasadniczych
Udział absolwentów ZSZ w ogóle absolwentów szkół
pupils.
szkół zawodowych w ogólnej liczbie ponadgimnazjalnych - 7,45% (2013)
absolwentów szkół
Źródło: GUS
ponadgimnazjalnych.
The number of VET schools (including VET
Liczba szkół zawodowych (w tym
Liczba szkół zawodowych - 222 obiekty (2013), w tym:
schools and centers, etc.).
szkoły zasadnicze zawodowe,
- licea profilowane - 10 (2013)
technika, itd.).
- technika - 92 (2013)
- technika uzupełniające - 20 (2013)
- zasadnicze szkoły zawodowe - 100 (2013)
Źródło: GUS
The number of unemployment among graduates of Liczba bezrobotnych absolwentów Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z wykształceniem
VET schools.
szkół zawodowych.
zasadniczym zawodowym - 32 374 (2013)
Źródło: GUS
The number of VET schools, which implemented
Liczba szkół zawodowych, które
Liczba szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które
cooperation programme including schools, which
wdroŜyły program współpracy z
współpracowały z przedsiebiorstwami w zakresie wdraŜania
implemented part of training at employers'
pracodawcami w tym szkoły, które programów rozwojowych w relacji do wszystkich szkół tego
premises.
wprowadziły część szkolenia
typu w ramach Działania 9.2 Komponentu regionalnego
bezpośrednio u pracodawców.
PO KL 2007-2013 - 104 (2013)
Źródło: Monitoring RPO WiM 2007-2013, monitoring
komponentu regionalnego PO KL 2007-2013

73 Data on the link between professional qualifications Dane dotyczące związku między
taught at VET schools and labour market needs.
kwalifikacji zawodowych zdobytych
w szkołach edukacji zawodowej a
potrzebami rynku pracy.
74 The number of entreprises/employers currently
Liczba pracodawców/firm
involved in VET
zaangaŜowanych w edukację
zawodową.

Brak danych

Brak danych

