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Przedstawiam Państwu kolejną, 9 już edycję badania pt. Sytuacja społeczno-zawodowa osób
bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa
zachodniopomorskiego w 2018 r., które zrealizowane zostało na podstawie Umowy
Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawartej w 2013 r. pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu
województwa zachodniopomorskiego. Zawarte porozumienie jest kontynuacją podjętej w
2010 r. współpracy w Ramach Akademii Badań Lokalnego Rynku Pracy.
W wyniku zawartego Partnerstwa, podjęto wspólne działania w kierunku diagnozowania
lokalnych rynków pracy, które pozwolą na dostarczenie instytucjom wspierającym rozwój
zatrudnienia, niezbędnych informacji i danych dotyczących planowanych form i kierunków
działań aktywizujących zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Rezultatem tych działań
jest niniejszy raport.
Wyrażam nadzieję, iż wyniki uzyskane na podstawie otrzymanych danych, dostarczą istotnych
i wyczerpujących informacji na temat sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych oraz
przyczyni się do lepszego zrozumienia ich potrzeb w zakresie poruszania się w obszarze rynku
pracy.
W tym miejscu pragnę wyrazić swoje podziękowania Dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy
za okazanie zainteresowania badaniami, a także pracownikom poszczególnych urzędów za
zaangażowanie i udział w ankietowaniu respondentów objętych badaniem.
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Metodologia badania i charakterystyka 
badanego środowiska



1 
LICZBA ZREALIZOWANYCH WYWIADÓW

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

Badanie przeprowadzone zostało w miesiącach wrzesień –
grudzień 2018 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Zbieranie danych nastąpiło w oparciu o kwestionariusz ankiety,
skonstruowany przez pracowników Zachodniopomorskiego
Obserwatorium Rynku Pracy (przy użyciu IBM SPSS Data
Collection Author), który składał się z 17 pytań merytorycznych
oraz 5 pytań metryczkowych.
W ramach przeprowadzonego badania posłużono się metodą
ankiety bezpośredniej (PAPI – Paper and Pencil Interview),
wspomaganej dodatkowo systemem komputerowym (CAPI –
Computer Assisted Personal Interviewing), przy pomocy narzędzia
informatycznego IBM SPSS Data Collection Interviewer.
Dane ilościowe opracowane zostały z wykorzystaniem IBM SPSS
Statistics.

METODOLOGIA BADANIA

6 422 

36,4%
MĘŻCZYŹNI

63,6%
KOBIETY
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Białogardzki
338

Choszczeński
325

Drawski
346

Goleniowski
320

Gryficki
301

Gryfiński
334

Kamieński
321

Kołobrzeski
254

Miasto Koszalin
+

Koszaliński
357 

Łobeski
329

Myśliborski
323

Policki
305

Pyrzycki
300

Sławieński
328

Stargardzki
350

Szczecinecki
348

Świdwiński
330

Miasto Świnoujście
260

Wałecki
294

Miasto Szczecin
359

LICZBA ZREALIZOWANYCH WYWIADÓW W PODZIALE NA POWIATY

Badanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy
Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawartej
w 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie,
a powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa
zachodniopomorskiego.

Badanie przeprowadzone zostało przez wszystkie powiatowe
urzędy pracy województwa zachodniopomorskiego, a udział był
w nim dobrowolny.

Po wypełnieniu ankiety, dane z kwestionariuszy wprowadzone
zostały przez pracowników PUP do bazy danych i odesłane do
Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



1 STRUKTURA BADANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

WIEK WYKSZTAŁCENIEMIEJSCE ZAMIESZKANIA

Populację badaną stanowiły osoby bezrobotne z województwa zachodniopomorskiego, korzystające z usług i instrumentów
powiatowych urzędów pracy. Do określenia liczebności próby uwzględniono dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego na dzień 31 lipca 2018 r. Liczebność próby zrealizowanej
w 2018 r., umożliwiła dokonanie prawidłowego wnioskowania statystycznego na populację. Tym samym, wyniki
uzyskane z badania, w większości uprawniają do wnioskowania statystycznego na poziomie powiatu, a nie tylko województwa.



1 WYUCZONY ZAWÓD NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANY PRZEZ BADANYCH
(n=3368)

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

Sprzedawca (310)
Ekonomista/technik 

ekonomista (273)
Mechanik/technik 

mechanik (256)

Kucharz/kucharka (252)
Pedagog/nauczyciel 

(146)
Fryzjer/fryzjerka (118)

Badane osoby bezrobotne najczęściej
wskazywały 6 tych samych, co
w zeszłorocznej edycji badania - „Sytuacja
społeczno-zawodowa osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach
Pracy województwa zachodniopomorskiego
2017”, zawodów wyuczonych.
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Szanse i bariery związane ze 
znalezieniem zatrudnienia 



2 POSZUKIWANIE PRACY W OKRESIE OSTATNICH CZTERECH TYGODNI 

Nie, nie szukam pracy 

37,8%

Nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej 
rozpoczęcie w ciągu najbliższych 3 miesięcy 

6,5%

Nie, mam pracę załatwioną i czekam 
na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach 

2,9%

Tak, szukam pracy

52,9%

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania
nastąpił spadek o 0,3 pkt. proc. liczby osób
deklarujących poszukiwanie pracy, natomiast odsetek
osób nieposzukujących pracy wzrósł o 1,7 pkt. proc.
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Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.

SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

Z ofert dostępnych w Internecie częściej korzystały
osoby młode poniżej 30. roku życia oraz osoby
z wykształceniem wyższym.

Respondenci w wieku 50 lat i więcej,
a także badani z wykształceniem zasadniczym oraz
gimnazjalnym i poniżej częściej preferowali
ogłoszenia dostępne w powiatowych urzędach
pracy, bądź bezpośrednie kontakty z pracodawcami.
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Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.

WYBRANE BARIERY ZWIĄZANE ZE ZNALEZIENIEM ZATRUDNIENIA

8,4%

8,4%

9,7%

11,1%

11,3%

13,8%

14,9%

20,1%

31,9%

Pracodawcy proponują pracę na tzw. umowach śmieciowych

Z powodów zdrowotnych

Nie mam wymaganego stażu pracy

Brak możliwości dojazdu/problemy komunikacyjne

Moje kwalifikacje są zbyt niskie w stosunku do wymagań pracodawcy

Brak ofert pracy w moim zawodzie

Nie mam możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną
ode mnie

Pracodawcy proponują zbyt niskie wynagrodzenie

Brak odpowiednich ofert pracy w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy



WSKAZYWANIE JAKO BARIERY BRAKU ODPOWIEDNICH 
OFERT PRACY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA I NAJBLIŻSZEJ 

OKOLICY A MIEJSCE ZAMIESZKANIA RESPONDENTA

2 
WSKAZYWANIE JAKO BARIERY BRAKU ODPOWIEDNICH 
OFERT PRACY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA I NAJBLIŻSZEJ 

OKOLICY A PŁEĆ RESPONDENTA

Najczęściej brak odpowiednich ofert pracy w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy uniemożliwiał podjęcie zatrudnienia osobom
zamieszkującym wsie (47,96%) oraz kobietom (62,23%).

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.
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Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.

KURSY/SZKOLENIA, KTÓRE UMOŻLIWIŁYBY PODJĘCIE ZATRUDNIENIA 

W OPINII BADANYCH – najczęstsze odpowiedzi













25,1% 

24,4%

10,1% 
9,8% 
8,2% 
7,3%
24,8%

kurs prawa jazdy

kurs języków obcych

księgowość, rachunkowość
prace sekretarskie i biurowe
usługi fryzjerskie i kosmetyczne
zarządzanie i administracja
żadne kursy



Aktywność edukacyjna i chęć 
podnoszenia kwalifikacji

3 



93,9% badanych nie podnosiło swoich kwalifikacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy

3 UDZIAŁ BADANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH W KURSACH/SZKOLENIACH 
W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

STRUKTURA WIEKOWA GRUPY OSÓB PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE

26,2%

19,5%

17,9%

12,5%

9,4%

5,7%

8,8%

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

6,1% badanych brało udział w kursach/szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Najczęściej aktywni edukacyjnie byli
ankietowani z powiatu kołobrzeskiego (13,5%)
i ze Szczecina (12,3%). Wśród ankietowanych
deklarujących udział w szkoleniach, dominowały
osoby młode do 30. roku życia (45,7%) oraz
mające wyższe wykształcenie (28,6%). Osoby
bezrobotne pozostające w rejestrach
powiatowych urzędów pracy poniżej
3 miesięcy, również częściej niż pozostałe osoby,
podnosiły swoje kwalifikacje – 51,9% (w tym
poniżej 1 miesiąca – 30,5%).
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Przyczyny i skutki utraty pracy oraz 
uwarunkowania pozostawania bez 

pracy
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CZAS POZOSTAWANIA BADANYCH OSÓB 

BEZROBOTNYCH W REJESTRACH POWIATOWYCH 
URZĘDÓW PRACY

NAJCZĘSTSZE POWODY UTRATY OSTATNIO 
WYKONYWANEJ PRACY PRZEZ BADANE OSBY 

BEZROBOTNE

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.

Częściej bez pracy w okresie do 3 miesięcy pozostają osoby młode
do 30. roku życia (60,7%), z kolei przebywanie w rejestrach
powiatowych urzędów pracy powyżej 24 miesięcy,
charakterystyczne jest dla respondentów w wieku 50 lat i więcej
(34,9%).



4 NAJWAŻNIEJSZE POWODY, DLA KTÓRYCH OSOBY BADANE 
ZAREJESTROWAŁY SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.

Coraz mniej ankietowanych wskazuje
jako powód rejestracji, możliwość
skorzystania ze stażu – 17,7%.
W porównaniu do badania z ubiegłego
roku, odsetek odpowiedzi zmniejszył
się 4,5 p. proc. Ponadto, stażami
częściej interesowały się osoby młode
do 25. roku życia (28,8%).



4 UZYSKANIE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO JAKO NAJWAŻNIEJSZY
POWÓD REJESTRACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY A PŁEĆ 
RESPONDENTÓW

Chęć uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego była najważniejszym
motywem rejestracji dla 51,1%
ankietowanych mężczyzn.

Najważniejszym motywem rejestracji
w powiatowych urzędach pracy
wśród badanych osób bezrobotnych
była chęć uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego - 53,3% (o 2,8 p. proc.
mniej niż przed rokiem).

Chęć uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego była najważniejszym
motywem rejestracji dla 54,5%
ankietowanych kobiet.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



4 FORMY WSPARCIA ŚWIADCZONE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY, 
Z KTÓRYCH KORZYSTAŁY BADANE OSOBY BEZROBOTNE 

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.



4 ŹRÓDŁA UTRZYMANIA BADANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH

Respondenci najczęściej deklarowali, że pozostają na
utrzymaniu innych osób (48,6%), tj. o 2,6 p. proc. mniej niż
w badaniu z 2017 r. Przeważnie dotyczyło to osób młodych
poniżej 25. roku życia (53,2%) oraz w wieku 25-29 lat
(48,3%).
Kolejnym istotnym źródłem utrzymania badanych były
oszczędności – 20,9%. Co ciekawe, w tym przypadku na tę
odpowiedź również częściej wskazywały osoby młode.
Dla blisko co piątego respondenta (18,4%) źródłem
utrzymania są świadczenia w ramach Programu Rodzina
500+. Częściej dotyczyło to kobiet.
Z roku na rok maleje odsetek bezrobotnych, dla których
jednym z głównych źródeł utrzymania są zajęcia dorywcze,
które mogą być traktowane jako praca w tzw. „szarej
strefie”. Udział respondentów utrzymujących się z prac
dorywczych zmniejszył się o 5,6 p. proc. w stosunku do
2017 r. i o 8,2 p. proc. w porównaniu do 2016 r.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.



4 WYBRANE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA BADANYCH OSÓB BEZROBOTNYCH 
A CZAS POZOSTAWANIA W REJESTRACH PUP

miesiące

Im dłuższy jest czas
pozostawania w rejestrach
powiatowych urzędów pracy,
tym większy jest udział
badanych pozostających na
utrzymaniu innych osób,
deklarujących jako źródło
utrzymania zasiłki socjalne
oraz świadczenia w ramach
Programu Rodzina 500+.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.
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Postawy wobec różnych form 
zatrudnienia oraz oczekiwania 

płacowe



5 PREFEROWANE PRZEZ BADANYCH FORMY ZATRUDNIENIA

47,8%
osób badanych preferuje 

pracę jako pracownik 
najemny w pełnym 

wymiarze czasu pracy

Dla 18,6% badanych 

forma zatrudnienia nie ma 
znaczenia.

To głównie osoby do 25 r.ż. 
lub po 50 r.ż.

0,5%    Telepraca

1,6%    Umowa o dzieło

2,4%  Praca bez umowy

3,5%  Umowa z agencją pracy

6,0%  Umowa zlecenie

7,0%  Pracownik najemny w 
niepełnym wymiarze czasu

12,7%  Praca w formie 
samozatrudnienia

Pozostałe preferowane formy 
zatrudnienia

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



5CZYNNIKI, KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ BADANE OSOBY BEZROBOTNE PRZY 
WYBORZE OFERTY PRACY – średnie wartości dla województwa

2,4%

15,2%

17,4%

18,8%

27,8%

45,6%

64,2%

Inne

Możliwość awansu i kariery

Zapewnienie możliwości szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych

Własne zainteresowania

Opinia o pracodawcy

Odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy

Wysokość zarobków

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.



1,9%

14,9%

17,3%

15,2%

23,2%

56,0%

52,9%

Inne

Możliwość awansu i kariery

Zapewnienie możliwości szkoleń i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Własne zainteresowania

Opinia o pracodawcy

Odległość miejsca zamieszkania od miejsca
pracy

Wysokość zarobków

POWIAT MYŚLIBORSKI

CZYNNIKI, KTÓRYMI KIERUJĄ SIĘ BADANE OSOBY BEZROBOTNE PRZY 
WYBORZE OFERTY PRACY – w najbardziej zróżnicowanych powiatach5

0,4%

16,9%

10,4%

11,2%

18,1%

10,8%

76,5%

Inne

Możliwość awansu i kariery

Zapewnienie możliwości szkoleń i
podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Własne zainteresowania

Opinia o pracodawcy

Odległość miejsca zamieszkania od miejsca
pracy

Wysokość zarobków

POWIAT ŚWINOUJŚCIE

Widoczne zróżnicowanie terytorialne co do czynników, którymi kierują się osoby bezrobotne w wyborze ofert pracy można powiązać
ze wskazywanymi przez nie barierami w podjęciu zatrudnienia. W powiecie myśliborskim odległość od miejsca zamieszkania jest
najważniejszym czynnikiem wyboru oferty pracy (56,0%), jednocześnie najistotniejsze bariery w podjęciu zatrudnienia to brak odpowiednich
ofert pracy w miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy (28,8%) oraz brak możliwości dojazdu/problemy komunikacyjne (20,0%).
Natomiast w powiecie Świnoujście najczęściej wskazywaną barierą w podjęciu zatrudnienia jest zbyt niskie proponowane wynagrodzenie
(26,2%), jednocześnie najważniejszym czynnikiem przy wyborze oferty pracy w tym powiecie jest wysokość zarobków (76,5%).

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.



5MIESIĘCZNY POZIOM WYNAGRODZENIA NETTO, OCZEKIWANY PRZEZ 
BADANE OSOBY BEZROBOTNE

MIESIĘCZNY OCZEKIWANY
POZIOM WYNAGRODZENIA
NETTO – średnia dla
województwa

2553 zł

Gryficki
2369 zł

Kołobrzeski
2556 zł

Koszalin/Koszaliński
2672 zł

Łobeski
2702 zł

Myśliborski
2677 zł

Stargardzki
2551 zł

Goleniowski
2943 zł

Gryfiński
2817 zł

Policki
2663 zł

Pyrzycki
2341 zł

Kamieński
2523 zł

Choszczeński
2226 zł

Wałecki
2471 zł

Drawski
2414zł

Szczecinecki
2503 zł

Białogardzki
2400 zł

Sławeński
2566 zł

Miasto Świnoujście
2406 zł

Miasto Szczecin
2904 zł

Świdwiński
2291 zł

Wg danych GUS średnie miesięczne
wynagrodzenie netto w Polsce w 2018
roku wynosiło 3530 zł.

Powyżej średniej dla województwa

Poniżej średniej dla województwa

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



5 PŁACA MINIMALNA BRUTTO W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII 
EUROPOJESKIEJ W 2018 R.

Płaca minimalna w Polsce w 2018 r.

502,75 €

Portugalia

676,67 €

Niemcy

1 497,79 €

Bułgaria

260,76 €

Estonia

500,00 €

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2019/minimum-wages-in-2019-first-findings.

Grecja

683,76 €

Luksemburg

1 998,59 €

Wielka Brytania

1 638,36 €

Litwa

400,00 €

Czechy

477,78 €

Węgry

444,69 €



Uwarunkowania mobilności 
bezrobotnych

6



6SKŁONNOŚĆ BADANYCH DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA POZA SWOIM 
MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

73,7%
badanych nie 
bierze pod 
uwagę zmiany 
miejsca 
zamieszkania ze 
względu na 
pracę

11,6%
badanych 
podjęłoby 
prace poza 
granicami 
kraju

8,8%
badanych 
podjęłoby 
pracę w innej 
gminie

8,3%
badanych 
podjęłoby 
pracę w innym 
województwie

7,3%
badanych 
podjęłoby 
pracę w 
innym 
powiecie

Bardziej skłonne do podjęcia zatrudnienia poza swoim miejscem zamieszkania
są osoby młode do 25 roku życia. 18,8% z nich zdecydowałoby się na wyjazd
za granicę.
Osoby powyżej 50 roku życia w 88,5% negatywnie odniosły się do zmiany miejsca
zamieszkania z uwagi na pracę.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”, odpowiedzi nie sumują się do 100% -
możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.



6PLANOWANIE PRZEZ BADANE OSOBY BEZROBOTNE WYJAZDU ZA GRANICĘ 
W CELACH ZAROBKOWYCH W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY 

5,1%

2,0%

1,5%

1,6%

70,2%

19,6%

Tak, planuję wyjazd do pracy sezonowej

Tak, planuję wyjazd na okres do 12
miesięcy

Tak, planuję wyjazd na okres dłuższy niż
12 miesięcy

Tak, planuję wyjazd na stałe

Nie planuję wyjazdu

Trudno powiedzieć
Łącznie wyjazd za granicę
w celach zarobkowych planuje
10,2% respondentów.

Mężczyźni częściej niż kobiety
planują jakikolwiek wyjazd
poza granicę kraju w celach
zarobkowych (odpowiednio
17,1% i 6,2%).

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



7

Opinie na temat cudzoziemców 
na zachodniopomorskim rynku 

pracy



Dolnośląskie
8 811
3 408

Kujawsko-pomorskie
4 262

774

Lubelskie
6 849
1 633

Lubuskie
5 372

540

Łódzkie
9 336
1 796

Małopolskie
14 544
3 441

Mazowieckie
31 556
14 419

Opolskie
4 258

687

Podkarpackie
3 139

726

Podlaskie
3 266

589

Pomorskie
7 459
1 439

Śląskie
8 309
1 871

Świętokrzyskie
1 123

418

Warmińsko-mazurskie
1 709

475

Wielkopolskie
13 151
1 976

Zachodniopomorskie
5 308
1 097

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/decyzje/widok/mapa, dostęp: 18.04.2019 r.

ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY7

Największy wzrost liczby wydawanych zezwoleń na
pobyt czasowy lub stały w województwie
zachodniopomorskim dotyczył obywateli Ukrainy –
z 398 w 2013 r. do 4412 w 2018 r.

2013

2018

Wydane pozytywne decyzje na pobyt stały
i czasowy przez Wojewodów poszczególnych
województw – porównanie lat 2018/2013.

Szef Urzędu Ds. Cudzoziemców
2018 – 0
2013 – 737

https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/decyzje/widok/mapa


7ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Liczba wydanych zezwoleń na pracę (Urząd Wojewódzki) w województwie
zachodniopomorskim w 2018 r.

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie http://psz.praca.gov.pl, dostęp: 24.04.2019 r.

Najczęściej pozwolenia dotyczyły takich grup zawodów jak:

Przeważnie obcokrajowcy podejmowali pracę w sektorach związanych z:

robotnicy 
przemysłowi i 

rzemieślnicy (5860)

operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 

(3816) 

pracownicy 
wykonujący prace 

proste (3404)

Wybrane kraje Ukraina Nepal Białoruś Filipiny Bangladesz

Liczba wydanych
zezwoleń na pracę

11265 991 495 447 388

przetwórstwem przemysłowym (2984)

transportem i gospodarką 
magazynową (2950) 

działalnością w zakresie usług 
administrowania i działalnością 

wspierającą (2935)

budownictwem (2946)

W raporcie z najnowszego badania „Barometr
zawodów 2019” zostało wymienionych 6 zawodów
o dużym deficycie. Do tej grupy weszli:
- robotnicy budowlani,
- elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
- kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników

siodłowych,
- magazynierzy‚
- spawacze.
Widać zatem, że obcokrajowcy podejmują
zatrudnienie w obszarach, w których występują
największe braki kadrowe na zachodniopomorskim
rynku pracy.

http://psz.praca.gov.pl/


7OPINIE NA TEMAT CUDZOZIEMCÓW WŚRÓD OSÓB BADANYCH

33,6%

38,4%

62,8%

24,6%

45,7%

20,8%

13,9%

21,3%

40,4%

24,4%

31,0%

13,3%

34,6%

17,5%

31,4%

28,5%

40,1%

19,6%

42,0%

30,6%

23,9%

40,8%

36,8%

47,8%

57,6%

38,6%

40,0%

W województwie zachodniopomorskim jest zbyt dużo zagranicznych obywateli

Zatrudnianie obcokrajowców pozbawia mieszkańców woj.
zachodniopomorskiego pracy

W pierwszej kolejności pracodawcy powinni zatrudniać polskich pracowników,
a dopiero pźniej obcokrajowców

Zatrudnianie cudzoziemców jest jedynym możliwym rozwiązaniem problemu
niedoboru pracowników z Polski

Napływ cudzoziemców wywiera presję na obniżki płac potencjalnych
pracowników z Polski

Cudzoziemcy pracujący w woj. zachodniopomorskim mają negatywny wpływ na
gospodarkę i życie mieszkańców regionu

Zatrudnianie cudzoziemców wpływa pozytywnie na polski system emerytalno-
rentowy

Cudzoziemcy powinni być zatrudniani do innych prac niż Polacy

Obcokrajowcy mieszkający w woj. zachodniopomorskim powinni mieć dostęp
do takich samych miejsc pracy, jak mieszkańcy regionu

Tak Nie Trudno powiedzieć

Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie badania „Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa zachodniopomorskiego 2018”.



badanych wykazywało się
aktywnością na rynku pracy,
przeważnie przeglądając oferty
pracy w Internecie

52,9%

Podsumowanie

badanych wykazywało, że
największą barierą w znalezieniu
zatrudnienia był brak ofert pracy
w miejscu zamieszkania i najbliższej
okolicy

badanych utraciło pracę z powodu
zakończenia zatrudnienia na czas
określony, pracy dorywczej, czy
sezonowej

badanych uważa, że udział
w kursach językowych i prawa jazdy
mógłby zwiększyć szanse
na znalezienie zatrudnienia

badanych było zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy
powyżej 24 miesięcy

badanych brało udział
w kursach/szkoleniach w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

badanych wskazywało na
pozostawanie na utrzymaniu innych
osób, głównie współmałżonka/i

badanych nie korzystało z form
wsparcia oferowanych przez
powiatowe urzędy pracy

badanych zarejestrowało się
powiatowym urzędzie pracy
w celu uzyskania ubezpieczenia
zdrowotnego



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 2019 - 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;
 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


