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STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

POLSKA
(5,2%)

Stopa bezrobocia (%)
Od 7,6 do 8,7 (4)
Od 6,4 do 7,6 (3)
Od 5,2 do 6,4 (2)
Od 4,0 do 5,2 (5)
Od 2,8 do 4,0 (2)

zmiana stopy bezrobocia w okresie 
styczeń 2019 r. - sierpień 2019 r.

Warmińsko - Mazurskie
Kujawsko - Pomorskie
Zachodniopomorskie
Podkarpackie
Lubuskie
Lubelskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Śląskie
Pomorskie
Łódzkie
Małopolskie
Dolnosląskie
Mazowieckie
Wielkopolskie

-2,2
-1,5

-1,3
-1,3
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0

-0,9
-0,8
-0,8
-0,8
-0,7
-0,7
-0,6

-0,5

WOJEWÓDZTWO
ZACHODNIOPOMORSKIE

(6,5%)

Stopa bezrobocia (%)
Od 14,8 do 18,2 (2)
Od 11,4 do 14,8 (6)
Od 8,0 do 11,4 (3)
Od 4,6 do 8,0 (5)
Od 1,2 do 4,6 (5)

zmiana stopy bezrobocia w okresie 
styczeń 2019 r. - sierpień 2019 r.

Gryficki
Kamieński
Świdwiński
Sławieński
Koszaliński
Białogardzki
Gryfiński
Choszczeński
Szczecinecki
Łobeski
Myśliborski
Kołobrzeski
Pyrzycki
Wałecki
Miasto Świnoujście
Drawski
Stargardzki
Miasto Koszalin
Policki
Goleniowski
Miasto Szczecin

-4,0
-3,7

-3,4
-3,1

-2,7
-2,7

-2,3
-2,3
-2,2

-1,8
-1,7
-1,6
-1,5
-1,4
-1,4
-1,4

-0,9
-0,9

-0,5
-0,4
-0,2

Sierpień 2018 r. Sierpień 2019 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca 43 776 40 264

Liczba bezrobotnych kobiet 26 155 23 898

Bezrobotni z prawem do zasiłku 7 160 7 017

Bezrobotni zamieszkali na wsi 19 398 17 795

Stopa bezrobocia rejestrowanego 7,1% 6,5%

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 6 302 7 294

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec miesiąca 5 371 5 884

Liczba bezrobotnych na 1 wolne miejsce pracy lub miejsce aktywizacji zawodowej (na koniec miesiąca) 8 7

Liczba podjęć pracy w miesiącu 3 292 2 655
Źródło: sprawozdanie o rynku pracy MRPiPS-01 i dane GUS

ZACHODNIOPOMORSKIE FAKTY

Szczecinecki

Stargardzki
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Pyrzycki

Miasto Koszalin
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6,5%

4,4%
8,7%

7,7% 7,0%

4,5%

7,2%

7,8%

7,7%

4,2%
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11,9%3,2%

18,2%5,5%

7,7%

14,6%

4,0%

2,5%

8,4% 6,6%

10,8%
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Agencje zatrudnienia to instytucje ryn-
ku pracy, które są wpisane do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje za-
trudnienia, świadczące usługi w zakresie 
pośrednictwa pracy, doradztwa perso-
nalnego, poradnictwa zawodowego lub 
pracy tymczasowej. O ile usługi dotyczą-
ce doradztwa, czy poradnictwa są dla 

osób zainteresowanych rozpoczęciem tej 
działalności zrozumiałe, o tyle trudności 
sprawia rozróżnienie pojęcia pośrednictwa 
pracy i pracy tymczasowej. Z praktyki pra-
cowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie wynika, że bardzo często 
przedsiębiorcy nie potrafią zdefiniować 
znaczenia tych usług, a co za tym idzie 

nie wiedzą, jaki rodzaj certyfikatu powinni 
uzyskać. W związku z tymi wątpliwościami 
przyjrzymy się tylko tym usługom agencji 
zatrudnienia, wskazując ich podstawowe 
różnice.

Pośrednictwo pracy jest usługą rynku 
pracy polegającą w szczególności na 

KALEJDOSKOP ZACHODNIOPOMORSKIEGO RYNKU PRACY

NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM

W województwie zachodniopomorskim 
w dalszym ciągu utrzymuje się pozytywny 
trend na rynku pracy.

Jak pokazują najnowsze wyniki badania 
,,Nastroje zatrudnieniowe zachodniopo-
morskich pracodawców w IV kw. 2019 r.” 
przeprowadzanego regularnie przez Woje-
wódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w ostat-
nim kwartale 2019 roku sytuacja na rynku 

pracy będzie sprzyjająca dla poszukujących 
pracy i lepszych warunków zatrudnienia.

Pracodawcy w naszym województwie są 
optymistyczni co do planów zwiększania 
zatrudnienia w najbliższych trzech mie-
siącach. Prognoza netto zatrudnienia na 
Q4 (październik-grudzień) wynosi +14,1%. 
Spośród 285 przebadanych pracodawców, 
22,5% przewiduje zwiększenie całkowitego 

zatrudnienia, 8,4% zamierza redukować 
etaty, a 61% nie planuje zmian personalnych 
w najbliższym kwartale.

Pełne wyniki ze wszystkich badań związa-
nych z rynkiem pracy, w postaci raportów 
i opracowań, dostępne są na stronie Za-
chodniopomorskiego Obserwatorium Rynku 
Pracy (www.zorp.wup.pl).

PROGNOZA ZATRUDNIENIA NETTO W IV KWARTALE 2019 R.

Prognoza zatrudnienia
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
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2014 
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2015 
I II III IV

2017 
I II III IV

2018 2019 
I III IIIII IIIIV IV

2012 
III IV

2016 
I II III IV

2019 14,1%

POŚREDNICTWO PRACY A PRACA TYMCZASOWA.

Źródło: na podstawie wyników z badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kw. 2019 r., więcej informacji na stronie: https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/
zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya/nastroje-zatrudnieniowe-pracodawcow-w-woj.-zachodniopomorskim/

Q4

22,5% 8,4% 61,0% 8,1%
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udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej oraz pracodawcom w pozyska-
niu pracowników o poszukiwanych kwalifi-
kacjach zawodowych. Działalność agencji 
zatrudnienia w zakresie tej usługi stanowi 
uzupełnienie publicznego pośrednictwa 
pracy realizowanego przez powiatowe 
i wojewódzkie urzędy pracy. Zatem nie 
ma tu mowy o zatrudnieniu, a agencja 
jak sama nazwa wskazuje staje się tylko 
pośrednikiem pomiędzy kandydatem do 
pracy a przyszłym pracodawcą. 

Natomiast usługa pracy tymczasowej 
polega na zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych i kierowaniu tych osób oraz 
osób niebędących pracownikami do wyko-
nywania pracy tymczasowej na rzecz i pod 
kierownictwem pracodawcy użytkownika. 
Zatrudnienie tymczasowe tworzy więc nie-
jako trójstronny stosunek prawny. Jego 
uczestnikami są: agencja pracy tymczaso-
wej, pracodawca użytkownik oraz pracow-
nik tymczasowy, z tym że zatrudniającym 
jest agencja. Zawierana umowa przyjmuje 
formę albo umowy o pracę na czas określo-
ny albo umowy cywilnoprawnej (zlecenie, 
dzieło, umowa agencyjna). W pracy tym-
czasowej nie obowiązują limity umów na 
czas określony. Zatem nie ma ograniczeń 

co do liczby umów, jakie można zawrzeć 
z pracownikiem tymczasowym. Umowę 
o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umo-
wa nie została zawarta na piśmie, agencja 
potwierdza pracownikowi tymczasowe-
mu w formie pisemnej warunki zawartej 
umowy o pracę, nie później niż w drugim 
dniu wykonywania pracy tymczasowej. 
Zatrudnienie pracownika tymczasowego 
wymaga dokonania pisemnych uzgodnień 
pomiędzy agencją a pracodawcą użytkow-
nikiem w zakresie warunków wykonywania 
pracy tymczasowej oraz kwestii mających 
wpływ na prawidłowe wywiązywanie się 
z obowiązków pracodawcy. Pracownik 
tymczasowy może wykonywać zadania 
o charakterze sezonowym, okresowym, 
doraźnym lub takie, których terminowe wy-
konanie przez pracowników zatrudnionych 
przez pracodawcę użytkownika nie byłoby 
możliwe oraz te, których wykonanie należy 
do obowiązków nieobecnego pracownika 
zatrudnionego przez pracodawcę użytkow-
nika. Agencja pracy tymczasowej może 
skierować pracownika tymczasowego na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
przez okres nieprzekraczający 18 mie-
sięcy w okresie obejmującym 36 kolej-
nych miesięcy. Po tym okresie pracownik 
tymczasowy może być skierowany przez 
agencję pracy tymczasowej do tego sa-

mego użytkownika nie wcześniej niż po 
upływie 3 lat (36 miesięcy).

Dane, które zostały podane poniżej obej-
mują okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2018 r. i dotyczą województwa 
zachodniopomorskiego.

Jak wynika z powyższego wykresu, na 
przestrzeni dwóch ostatnich lat zauważalny 
jest wzrost liczby osób, które korzysta-
ją z usług agencji zatrudnienia zarówno 
w zakresie pośrednictwa pracy, jak i pracy 
tymczasowej.

25 000,0

20 000,0

15 000,0

10 000,0

5 000,0

0,0 2017 2018

20126
21721

13442
14958

liczba osób, które podjęły zatrudnienie za po-
średnictwem agencji

liczba osób skierowanych przez agencję zatrud-
nienia do wykonania pracy tymczasowej

Źródło: WUP w Szczecinie na podstawie badań własnych

Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecnie przeprowadził 
w III kwartale 2019 roku badanie „Oczeki-
wania zachodniopomorskich pracodawców 
w zakresie kompetencji zawodowych absol-
wentów szkół zawodowych”. Badanie do-
starczyło informacji m.in. o oczekiwaniach 
pracodawców dotyczących kompetencji 
zawodowych pracowników, przewidywa-
nego zapotrzebowania na zawody, a także 
zainteresowania współpracą z placówkami 
oświatowymi kształcącymi w zawodach. 
Pracodawcy mieli także okazję sformułować 
swoje postulaty związane z oczekiwanymi 
zmianami warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Ź

31%

23%

16%

23%

26%

23%

24%

15%

24%

21%

24%

24%

14%

21%

22%

13%

19%

33%

18%

16%

9%

10%

21%

14%

15%

wsparcie kadrowe dla szkół

projektowanie podstaw programowych kształcenia
zawodowego

zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa w
kształcenie praktyczne uczniów

doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego

zaangażowanie w proces egzaminowania i
potwierdzania nabytych kwalifikacji zawodowych

Postawy zachodniopomorskich pracodawców dotyczące współpracy ze szkołami 
kształcącymi w zawodach

Czy jesteście Państwo zainteresowani współpracą z instytucjami oświatowymi kształcącymi 
w zawodach polegającą na...?

zdecydowanie nie raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak

Badani pracodawcy gotowi są do wspie-
rania szkół kształcących w zawodach 
przede wszystkim w obszarze zaanga-
żowania pracowników przedsiębiorstwa 

w kształcenie praktyczne uczniów (np. or-
ganizowanie praktyk zawodowych). Taką 
formą współpracy zainteresowanych jest 
54% pracodawców. Najmniejsze zaintereso-

wanie badanych budzi udzielanie wsparcia 
kadrowego dla szkół (np. oddelegowanie 
pracownika do prowadzenia zajęć) – tylko 
22% pozytywnych deklaracji.

OCZEKIWANIA ZACHODNIOPOMORSKICH PRACODAWCÓW W ZAKRESIE 
KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
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Już 25 października w Operze na Zamku 
Szczecinie odbędzie się uroczysta Gala Za-
chodniopomorskie Magnolie EFS 2019, 
na którą przybędą goście nie tylko z całego 
regionu ale także z… Brukseli! Będziemy 
mieli przyjemność gościć Panią Cinzie 
Masine – zastępcę Kierownika Działu ds. 
Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej 
ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włą-
czenia Społecznego Komisji Europejskiej. 
Wydarzenie uświetni też koncert gwiazdy 
wielkiego kalibru - Czesława Mozila! 

Gala wieńczy organizowany corocznie 
konkurs Zachodniopomorskie Magnolie 
EFS 2019. Ma on na celu nagrodzenie 
osób i podmiotów szczególnie zaanga-
żowanych we wdrażanie Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Pierwszy etap konkursu przerósł nasze 
oczekiwania. Otrzymaliśmy aż 53 zgłosze-
nia! Komisja preselekcyjna miała ogromny 
problem z przyznaniem nominacji. Osta-
tecznie decyzje zapadły i w dziewięciu 
kategoriach przyznano ich 27:

1. W kategorii „Beneficjent z pasją”:
• Klubik Malucha „U cioci Uli” Urszula Chilko
• Gmina Sławno
• Gmina Miasto Koszalin oraz Miejski Ośro-

dek Pomocy Rodzinie w Koszalinie

2. W kategorii „Ambasador EFS”:
• Pan Piotr Artur Jaśkiewicz oraz Pan Ar-

kadiusz Borysiewicz – Fundacja Nauka 
Dla Środowiska

• Pan Bartosz Zabrocki – Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy 
w Koszalinie

• Pani Anna Łukomska-Dziedzic – Aktywa 
Plus Emilia Kowalska

3. W kategorii „Równość szans”:
• Urząd Miasta Szczecin wraz z Zespołem 

Żłobków Miejskich w Szczecinie
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Stargardzie

• Open Mind Marcin Miśniakiewicz

4. W kategorii „Najlepszy beneficjent 
PO WER”:
• Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
• ProEco One Sp. z o.o.
• Centrum Innowacyjnego Biznesu

5. W kategorii „Młodzi w akcji”:
• Pani Magdalena Borowiec
• Pan Tomasz Żuk
• Pan Wojciech Nowicki

6. W kategorii „Najlepszy beneficjent 
RPO WZ”:
• Fundacja Nauka Dla Środowiska
• SONOMED Spółka z o.o.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodnio-

pomorski Oddział Regionalny w Szcze-
cinie

7. W kategorii „Inwestycja w kadry”:
• POLMOTOR Sp. z o.o.
• Spektrum Agnieszka Błoch
• Usługi Gastronomiczne Paweł Kmieć

8. W kategorii „Inwestycja w edukację”:
• Starostwo Powiatowe w Choszcznie
• Starostwo Powiatowe w Świdwinie
• Przedszkole Niepubliczne „MIŚ”

9. W kategorii „Inwestycja w przedsiębior-
stwo społeczne”:
• Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz 

z Powiatowym Zakładem Aktywności 
Zawodowej w Wałczu

• Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni w Po-
licach

• Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
w Łobzie

Decyzję o wyborze laureatów w ramach 
każdej z kategorii wytypuje specjalnie 
powołana komisja, składająca się z osób 
szczególnie zaangażowanych w rozwój 
naszego regionu i jego społeczności, do 
której zaprosiliśmy:

• Panią Magdalenę Kochan – Posłankę 
na Sejm RP

• Pana Marcina Szmyta – Dyrektora Wy-
działu Zarządzania Strategicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego

• Panią Joanna Głogowska – Dyrektor 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej 
Komendy OHP

• Panią Annę Rąbel – Dyrektor Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych - Oddziału Zachodnio-
pomorskiego

• Pana Jarosława Tarczyńskiego – Prezesa 
Północnej Izby Gospodarczej

• Panią Justynę Osuch - Prorektor ds. Roz-
woju Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
w Szczecinie

• Panią Katarzynę Opiekulską – Prezes 
LSJ HR Group

• Pana Andrzeja Przewodę – Dyrektora Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

• Panią Agnieszkę Idziniak – Wicedyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szcze-
cinie ds. EFS 

 Laureatów poznamy już podczas uroczy-
stej Gali.

Wszystkim nominowanym serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!

ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2019

Uczestniczący w badaniu pracodawcy 
zostali także poproszeni o ocenę zatrud-
nianych absolwentów ze względu na skła-
dowe trójkąta kompetencyjnego (wiedza, 
umiejętności, postawy). Ocen dokonywano 
w oparciu o skalę od 1 do 5, gdzie „5” sta-
nowiło oceną najwyższą. Najlepiej oceniono 
zatrudnionych absolwentów ze względu na 
przyjmowane przez nich postawy, a zwłasz-
cza ze względu na przestrzeganie zasad 
kultury i etyki zawodowej. Drugie miejsce 
w zestawieniu zajęły umiejętności. W tym 

obszarze najwyżej oceniana była umiejęt-
ność komunikowania się. Nieco niżej niż 
umiejętności oceniono wiedzę teoretyczną 
zatrudnianych absolwentów związaną ze 
zdobytym wykształceniem zawodowym.

Pełny raport z badania „Oczekiwania za-
chodniopomorskich pracodawców w zakre-
sie kompetencji zawodowych absolwentów 
szkół zawodowych” zostanie udostępniony 
na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Szczecinie do końca 2019 r.

Średnia ocen uzyskanych przez absolwentów 
zatrudnianych przez badanych pracodawców 

w kontekście „trójkąta kompetencyjnego”
(skala ocen: 1-5, gdzie „5” jest oceną najwyższą)

2,54
2,6

2,85

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWY

Źródo: WUP w Szczecinie na podstawie badań własnych
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W sierpniu br. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie opublikował wyniki IX edycji 
cyklicznego badania Sytuacja społecz-
no-zawodowa osób bezrobotnych zare-
jestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy województwa zachodniopomorskiego, 
opracowane przez Zachodniopomorskie 
Obserwatorium Rynku Pracy.

Badanie 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 zachodnio-
pomorskiego. 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 diagnozowa-
nia lokalnych rynków pracy, które pozwolą 
na dostarczenie instytucjom wspierającym 
rozwój zatrudnienia, niezbędnych informacji 
i danych dotyczących planowanych form, 
i kierunków działań aktywizujących zgod-
nych z potrzebami lokalnego rynku pracy. 

Głównym celem prowadzonego badania, 
było poznanie rzeczywistego obrazu sy-
tuacji społeczno-zawodowej osób bezro-
botnych zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy z terenu naszego woje-
wództwa, poprzez poznanie m.in. szans 
i barier związanych ze znalezieniem zatrud-
nienia, aktywności edukacyjnej, przyczyn 
utraty pracy, postaw wobec różnych form 
zatrudnienia oraz mobilności zarejestro-
wanych osób bezrobotnych.

Podsumowanie wyników przedstawia się 
następująco:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,9% 

21,0%

badanych wykazywało się aktyw-
nością na rynku pracy, przeważnie 
przeglądając oferty pracy w Internecie

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

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

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

badanych było zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy po-
wyżej 24 miesięcy

badanych utraciło pracę z powo-
du zakończenia zatrudnienia na 
czas określony, pracy dorywczej, 
czy sezonowej

badanych zarejestrowało się w po-
wiatowym urzędzie pracy w celu uzy-
skania ubezpieczenia zdrowotnego

badanych nie korzystało z form 
wsparcia oferowanych przez powia-
towe urzędy pracy

badanych wskazywało na pozosta-
wanie na utrzymaniu innych osób, 
głównie współmałżonka/i

MIESIĘCZNY POZIOM WYNAGRODZENIA NETTO, OCZEKIWANY PRZEZ BADANE OSOBY BEZROBOTNE 
W ROKU 2018

Gry cki 
2369 z   

Ko obrzeski 
 2556 z   

Koszalin/Koszali ski 
2672 z  

obeski 
 2702 z  

My liborski 
2677 z  

Stargardzki 
2551 z  

Goleniowski 
 2943 z  

Gry ski 
 2817 z  

Policki 
 2663 z   

Pyrzycki 
 2341 z  

Kamie ski 
 2523 z  

Choszcze ski 
 2226 z  

cki 
 2471 z  

Drawski 
 2414   

Szczecinecki 
 2503 z  

Bi ogardzki 
 2400 z  

S ie ski 
 2566 z  

Miasto inouj cie 
 2406 z  

Miasto Szczecin 
 2904 z   

widwi ski 
 2291 z  

Powy ej redniej dla województwa 

Poni ej redniej dla województwa 

Całość raportu dostępna jest na stronie www.wup.pl/dla-instytucji w zakładce Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

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

 25,1%  21,5%  48,6%

 31,9%  21,0%  38,3%

średnia dla województwa

2553 zł

SYTUACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTRO-
WANYCH W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-
POMORSKIEGO W 2018 ROKU

 52,9%  6,1%  53,3%

Powyżej średniej dla województwa

Poniżej średniej dla województwa
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KALEJDOSKOP ZACHODNIOPOMORSKIEGO RYNKU PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

www.wup.pl    sekretariat@wup.pl
tel.: (91) 42 56 101    fax.: (91) 42 56 103

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie
ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin
filia@wup.pl,    tel.: (94) 34 45 033

fax.: (94) 34 45 030

LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2003-2019

LICZBA REJESTRACJI I WYREJESTROWAŃ Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH W PODZIALE NA POWIATY 
(STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2019 ROKU)
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Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto
Koszalin

Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Stargardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto
Świnoujście

Wałecki Miasto
Szczecin

0
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8 000

9 000

10 000

rejestracje wyrejestrowania w tym podjęcia pracy % udział podjęć pracy w wyrejestrowaniachŹródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MRPiPS01

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
51 427 REJESTRACJI 

57 165 WYREJESTROWAŃ 

47,9%  

WYREJESTROWAŃ NASTĄPIŁO Z 
POWODU PODJĘCIA PRACY 

ZACHODNIOPOMORSKI RYNEK PRACY W LICZBACH

Białogardzki Choszczeński Drawski Goleniowski Gryficki Gryfiński Kamieński Kołobrzeski Miasto
Koszalin

Koszaliński Łobeski Myśliborski Policki Pyrzycki Sławieński Starogardzki Szczecinecki Świdwiński Miasto
Świnoujście

Wałecki Miasto
Szczecin

 

41 596
49 407 54 458

71 063 73 625 69 135

46 207
53 430

36 457 38 730
46 934

56 469
69 351

76 983 81 850 79 511

57 804

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.    I - VIII.2019 r.

 

 

 

 

 

5,8% Technicy i inny średni personel 

3,9% Specjaliści 

1,3% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 

0,4% Przedstawiciele władz publicznych,  
          wyżsi urzędnicy i kierownicy 

Struktura ofert pracy  
w podziale na zawody  
w I półroczu 2019 roku 

29,1% Pracownicy wykonujący prace proste 

18,5% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 

17,5% Pracownicy usług i sprzedawcy 

13,6% Pracownicy biurowi 

9,8% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 

STATYSTYKI, BADANIA I ANALIZY

Serdecznie zapraszamy do zapo-
znania się z najnowszymi opraco-
waniami dotyczącymi regionalnego 
i lokalnego rynku pracy województwa 
zachodniopomorskiego, które są do-
stępne na naszej stronie internetowej
www.wup.pl

►Struktura bezrobocia w gminach 
województwa zachodniopomorskiego 
w 2018 r.;
►Nastroje zatrudnieniowe pracodaw-
ców w województwie zachodniopomor-
skim w IV kw. 2019 r.;

►Bezrobotni niepełnosprawni i niepeł-
nosprawni poszukujący pracy niepo-
zostający w zatrudnieniu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim w I półroczu 
2018 roku.

Źródo: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MRPiPS01

Źródo: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań MRPiPS01
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