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Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale
2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie
różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla
drugiego kwartału oraz 0% dla trzeciego. Aktualnie mamy do czynienia z lekką poprawą sytuacji w zakresie planów
zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców, która obecnie kształtuje się na poziomie +5 % (13% badanych
podmiotów gospodarki narodowej planuje wzrost zatrudnienia etatów, a 7% ich zmniejszenie).

Na podstawie zebranych informacji, można jednak prognozować, że w IV kwartale 2020 roku będziemy mieli w naszym
województwie do czynienia z wzrostem zatrudnienia, a co za tym idzie osłabieniem napływu osób bezrobotnych do
powiatowych urzędów pracy.
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Statystyki, badania i analizy regionalnego i lokalnego rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, dostępne są na stronie

internetowej www.wup.pl

 Statystyki o rynku pracy w województwie, powiatach i gminach;
 Badanie monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim;
 Barometr zawodów 2020 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim;
 Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy woj. zachodniopomorskiego;
 Struktura bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego;
 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim;
 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim;
 Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim;
 Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy;
 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;
 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego;
 Diagnoza społeczno-gospodarcza poszczególnych grup osób objętych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin
tel. + 48 91 42 56 100
fax + 48 91 42 56 103

e-mail: sekretariat@wup.pl


