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Potrzeby rynku pracy w kontekście strategicznym – obszary stymulacji 
strategicznej

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego

Polityki sektorowe: na przykładzie Polityka rynku pracy województwa 
zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku

Polityki sektorowe: na przykładzie Polityka Gospodarcza Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 



Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem: http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/srwz2030size0.pdf

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku, określa misję
prorozwojową dla województwa:

Pomorze Zachodnie – lider niebieskiego i zielonego wzrostu 
zapewniającego wysoką jakość życia mieszkańców.

W zdefiniowanych 4 celach rozwojowych (w szczególności II cel strategiczny: Dynamiczna
gospodarka) w kontekście rynku pracy i kształcenia ustawicznego warto wymienić wspierane
branże/sektory:

▪ sektor morski (niebieski wzrost)
▪ turystyczny
▪ gospodarka niskoemisyjna i zasobooszczędna (zielony wzrost)

W dokumencie wskazano obszary rozwojowe w kontekście potencjału gospodarczego regionu
województwa w oparciu o regionalne inteligentne specjalizacje.

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030

http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/srwz2030size0.pdf


TECHNOLOGIE I USŁUGI PRZYSZŁOSCI
Obejmuje dziedziny związane z wdrażaniem innowacji cyfrowych oraz kreatywnych rozwiązań i technologii, które przenikają do 
wszystkich stref życia i przyczyniają się  do wzrostu gospodarczego  całego regionu

INTELIGENTNE METODY WYTWARZANIA WYROBÓW I MASZYN
Związana jest szczególnie z przetwórstwem metalowym, metalurgicznym, precyzyjnym, środków transportu oraz 
elektrotechnicznym i elektronicznym.  

PRODUKTY CHEMICZNE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Zakres działalności obejmuje m.in. Segment paliwowy, produkcję chemikaliów wyrobów chemicznych, chemii budowlanej, 
gumowych, z tworzyw sztucznych (polimerowych), a także ochrony środków roślin, leków, środków farmaceutycznych, 
kosmetyków, opakowań ( w tym biodegradowalnych), nawozów, odzieży, tekstyliów oraz farb i lakierów

PRZETWÓRSTWO NATURALNE NOWEJ GENERACJI
Obejmuje dziedziny oparte na zasobach biologicznych związanych z przemysłem spożywczym (m.in. zdrowej żywności i jej 
suplementach), przetwórstwem drewna,  rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybołówstwem, hodowlą zwierząt oraz branżą 
meblarską. 

NIEBIESKA GOSPODARKA I ZIELONY TRANSPORT
Obejmuje dziedziny związane z morzem oraz transportem zintegrowanym, w tym intermodalnym. Wśród nich można 
wyróżnić takie branże jak  żegluga śródlądowa i morska,  energia odnawialna, przemysł stoczniowy i offshore, usługi 
portowe

TURYSTYKA I JAKOSC ŻYCIA
Stanowi istotną dziedzinę gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Działająca w oparciu o szczególne walory przyrodnicze 
regionu, specjalizacja skupia wokół siebie firmy z sektora turystycznego oraz branż towarzyszących. 

Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem: https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/inteligentne-specjalizacje-2021-2027

Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego

https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/inteligentne-specjalizacje-2021-2027


TECHNOLOGIE I USŁUGI PRZYSZŁOSCI

Usługi przyszłości. Specjalizacja 
obejmująca sektory ICT (Information 
and Communication Technologies), 
IT (Information Technology), KPO 
(Knowledge Process Outsourcing), a 
także przemysły kreatywne.



INTELIGENTNE METODY WYTWARZANIA WYROBÓW I MASZYN

Przemysł metalowo-maszynowy. 
Specjalizacja związana z obróbką 
metali oraz produkcją maszyn i 
urządzeń. Ze względu na nadmorskie 
położenie województwa szczególne 
znaczenie ma tutaj produkcja 
wielkogabarytowa oraz na potrzeby 
sektora stoczniowego



PRODUKTY CHEMICZNE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Przemysł chemiczny.
Zakres działalności obejmuje m.in. 
segment paliwowy, produkcję 
chemikaliów wyrobów chemicznych, 
chemii budowlanej, gumowych, z 
tworzyw sztucznych (polimerowych), 
a także ochrony środków roślin, 
leków, środków farmaceutycznych, 
kosmetyków, opakowań ( w tym 
biodegradowalnych), nawozów, 
odzieży, tekstyliów oraz farb i 
lakierów



PRZETWÓRSTWO NATURALNE NOWEJ GENERACJI

Biogospodarka. Specjalizacja w 
ramach której wytwarza się 
produkty i świadczy usługi w 
oparciu o wykorzystanie 
procesów biologicznych, 
naturalnych zasoby regionu oraz 
jego potencjału gospodarczego i 
naukowego. Można tutaj 
wymienić m.in. rolnictwo, 
rybołówstwo, bezpieczeństwo 
żywnościowe oraz 
wykorzystywanie zasobów 
odnawialnych.



NIEBIESKA GOSPODARKA I ZIELONY TRANSPORT

Działalność morska i 
logistyka. Specjalizacja 
obejmująca zarówno obszary 
gospodarki związane z 
transportem morskim, jak i 
działalność stoczniową, a 
także związaną z 
wykorzystywaniem zasobów 
morskich w zakresie 
pozyskiwania surowców i 
żywności, sport i rekreację, 

czy też badania naukowe.



TURYSTYKA I JAKOSC ŻYCIA

Turystyka i zdrowie.
Specjalizacja koncentruje 
się na turystyce 
uzdrowiskowej, turystyce 
medycznej oraz 
turystyce&wellness.



Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem: https://eregion.wzp.pl/strategie/polityka-rynku-pracy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Polityka rynku pracy województwa zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku

UKIERUNKOWANIE INTERWENCJI

❑ POPRAWA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA

❑ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCESIE ADAPTACJI DO 
ZMIENIAJACYCH SIĘ WARUNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ UTRZYMANIA 
WYSOKIEGO POZIOMU WYKORZYSTANIA REGIONALNYCH ZASOBÓW 
KAPITAŁU LUDZKIEGO

❑ STYMULOWANIE PROCESÓW SPRZYJAJĄCYCH WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU

https://eregion.wzp.pl/strategie/polityka-rynku-pracy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego


Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem: https://smart.wzp.pl/polityka-gospodarcza-pomorza-zachodniego

Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego

UKIERUNKOWANIE INTERWENCJI

❑ CEL I: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

❑ CEL II: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

❑ CEL II: DOSKONALENIE STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA 
ROZWOJEM GOSPODARCZYM

https://smart.wzp.pl/polityka-gospodarcza-pomorza-zachodniego


Tekst dokumentu dostępny jest pod adresem: https://smart.wzp.pl/ris-3

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030 (RIS3 WZ)

UKIERUNKOWANIE INTERWENCJI

❑ CEL I: ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INNOWACYJNEGO

❑ CEL II: PODNIESIENIE POZIOMU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

❑ CEL III: WZMACNIANIE ROLI NAUKI W BUDOWANIU INNOWACYJNEJ 
GOSPODARKI

❑ CEL IV: KSZTAŁTOWANIE OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO PRZYJAZNEGO 
INNOWACJOM

https://smart.wzp.pl/ris-3


Potrzeby rynku pracy w kontekście zawodów deficytowych –
zapotrzebowanie na zawody wg.:

Barometru zawodów 2023

Zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 
wojewódzkim rynku pracy



BAROMETR ZAWODÓW 2023 
WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczył w ósmeJ edycji
badania Barometr zawodów, które realizowane jest w naszym
województwie od 2015 r. Stanowi ono krótkookresowy szacunek
zapotrzebowania na zawody na poziomie powiatów i dla całego
województwa. Szacuje się, że w 2023 roku nadal będą występować
problemy z zaspokojeniem potrzeb kadrowych w kluczowych
branżach dla naszego regionu.

Główne przyczyny deficytów zawodów w województwie
zachodniopomorskim pozostają niezmienne od kilku edycji badania.
Z całą pewnością można podzielić je na dwie główne grupy, tj.: na
przyczyny leżące po stronie kandydatów do pracy oraz wynikające
z oferowanych przez pracodawców warunków zatrudnienia. Do
pierwszej grupy zaliczyć możemy brak wymaganych kwalifikacji, brak
doświadczenia, brak niezbędnych uprawnień, jak równie brak chęci
pracy w danym zawodzie. Wśród przyczyn leżących po stronie
oferowanych warunków zatrudnienia, wymienić należy niskie
wynagrodzenie, trudne warunki pracy oraz wymagana od
pracodawców dużą dyspozycyjność.

Pełne zestawienie zawodów dla województwa zachodniopomorskiego oraz dla wszystkich powiatów dostępne jest pod adresem: https://barometrzawodow.pl/#zachodniopomorskie

https://barometrzawodow.pl/#zachodniopomorskie


Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, stanowi
syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem
prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego
i wojewódzkiego rynku pracy.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników
w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Pełne zestawienie zawodów dla województwa zachodniopomorskiego innych regionów dostępne jest pod adresem :  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000145

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, 
dla których prognozowane jest istotne 
zapotrzebowanie na pracowników w 
województwie zachodniopomorskim 

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, 
dla których prognozowane jest umiarkowane 

zapotrzebowanie na pracowników w województwie 
zachodniopomorskim 

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20230000145


Dziękuję za uwagę

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
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