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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE NOWYCH STRON ZE 
STATYSTYKAMI ONLINE  

W CELU ROZSZERZENIA DOSTĘPU DO DANYCH NA TEMAT BEZROBOCIA  
  

Strona dostępna w tym miejscu zawiera miesięczne i roczne lokalne dane 
statystyczne dotyczące zatrudnienia i bezrobocia  

  
Strona dostępna w tym miejscu zawiera tygodniowe dane dotyczące wniosków o 

zasiłki i świadczeń dla bezrobotnych  
  
Nowe strony ze statystykami stanowią część inicjatywy stanowej mającej na celu 

poprawę przejrzystości danych i modernizację systemów  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj uruchomienie dwóch nowych interaktywnych 
stron z raportami online, które mają na celu ułatwienie dostępu mieszkańców stanu 
Nowy Jork do danych na temat bezrobocia. Strona lokalnych statystyk bezrobocia, 
prowadzona wspólnie przez stan Nowy Jork i Biuro Statystyki Pracy Stanów 
Zjednoczonych (United States Bureau of Labor Statistics), zawiera miesięczne i roczne 
dane na temat zatrudnienia, bezrobocia, kadry pracowniczej i stopy bezrobocia w stanie 
Nowy Jork, regionach rynku pracy, obszarach metropolitalnych, hrabstwach, regionach 
inwestycji w kadrę pracowniczą i gminach liczących co najmniej 25 000 mieszkańców. 
Strona statystyk zasiłków dla bezrobotnych zawiera tygodniowe dane dotyczące 
wypłaconych świadczeń, beneficjentów i złożonych wniosków o zasiłki, posortowane 
według regionów, branż i programów. Na tej stronie dostępne są dane dotyczące 10 
regionów rynku pracy stanu Nowy Jork oraz osób spoza stanu, które były zatrudnione 
na terenie stanu Nowy Jork i kwalifikują się do otrzymywania świadczeń dla 
bezrobotnych.  
  
„Moja administracja od samego początku prowadzi działania w kierunku poprawy 
przejrzystości i nadal będziemy priorytetowo traktować inicjatywy, które pomagają 
mieszkańcom monitorować działania władz” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Udostępnienie nowych stron ze statystykami Departamentu Pracy usprawni 
ten proces i pomoże w szybkim i łatwym dostępie do danych. Dzięki nim mieszkańcy 
stanu Nowy Jork będą mieli jasny obraz sytuacji na rynku pracy”.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0


Udostępnienie tych danych pomoże też mieszkańcom w znalezieniu potrzebnych 
materiałów i wsparcia. Skorzystają na tym także decydenci, eksperci branżowi i inne 
zainteresowane strony. Dane pomogą w ocenie kryteriów uprawniających do 
korzystania z federalnych programów pomocowych w stanie Nowy Jork. Dostęp do 
danych szacunkowych ułatwi również planowanie budżetu na szczeblu stanowym i 
lokalnym. Sektor prywatny, naukowcy, media i inni interesariusze będą mogli korzystać 
z danych do oceny warunków panujących na lokalnym rynku pracy i do analiz 
porównawczych różnych obszarów geograficznych.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork (New York State Department of 
Labor, NYSDOL), Roberta Reardon, powiedziała: „Nowe, innowacyjne strony ze 
statystykami są zgodne z naszym długoterminowym celem, jakim jest poprawa 
przejrzystości funkcjonowania administracji, a także ułatwiają dostęp do danych z 
perspektywy stanowych, lokalnych i federalnych instytucji rządowych, jak również osób 
prywatnych, które chcą przygotować raport lub analizę warunków na rynku pracy. 
Inicjatywy tego rodzaju przygotowują stan Nowy Jork na przyszłość i pokazują, że 
innowacje technologiczne mogą przyczynić się do postępu w naszym stanie i zmienić 
życie ludzi, którym służymy”.  
  
Nowe strony ze statystykami są częścią konsekwentnych działań na rzecz 
unowocześnienia systemów i procesów Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, 
zwiększenia przejrzystości danych w całym departamencie oraz poprawy jakości 
obsługi klienta. W marcu gubernator Hochul zaprezentowała strony z bieżącymi 
statystykami zatrudnienia oraz statystykami zatrudnienia i wynagrodzeń według 
zawodów, umożliwiające łatwy dostęp do bieżących informacji i trendów dotyczących 
zatrudnienia. W czerwcu gubernator ogłosiła, że NYSDOL osiągnął półmetek 4-letniego 
planu wdrożeń technologii, który ma pomóc tej agencji osiągnąć cel, jakim jest obsługa 
100% zapytań klientów.  
  

###  
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