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Wprowadzenie  

 W opracowaniu poddano analizie dane statystyczne dotyczące zbiorowości osób bezrobotnych zgodnie 

z rodzajem działalności wykonywanej przez nich w ostatnim miejscu pracy przed rejestracją w powiatowym urzę-

dzie pracy. Według tego kryterium bezrobotni są zakwalifikowani do odpowiednich sekcji według Polskiej  

Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 

Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.). Źródło wykorzystanych w analizie danych stanowił załącznik 2 do sprawozdania  

o rynku pracy MPiPS-01 sporządzany w okresach półrocznych. Zakres tematyczny opracowania obejmuje reje-

stracje czyli napływ bezrobotnych w całym 2015 roku, stan bezrobocia na koniec 2015 roku oraz informację  

o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców w analizowanym 

okresie z uwzględnieniem sekcji w PKD. Dane dotyczące badanego roku zestawiono z danymi z 2014 roku.  

 Bezrobotnych, których nie moŜna zakwalifikować do odpowiedniej sekcji wedle PKD z powodu braku 

wystarczającej informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy, zalicza się do grupy „działalność 

niezidentyfikowana”. 

 Prezentowana w opracowaniu suma zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 

w 2015 roku nie jest toŜsama z sumą otrzymaną z miesięcznych sprawozdań MPiPS-01. RóŜnica wynika  

ze skorygowania liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w załączniku 2 do sprawozdania 

MPiPS-01 o oferty, które pracodawcy anulowali. 

 

Lista sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 

 

Sekcja Skrót zastosowany w opracowaniu 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  

Górnictwo i wydobywanie  

Przetwórstwo przemysłowe  

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

Wytwarzanie i zaopatrz. w en. elektryczną (…) 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami  
oraz działalność związana z rekultywacją 

Dostawa wody, gosp. ściekami i odpadami (…)  

Budownictwo  

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów                      
samochodowych włączając motocykle 

Handel hurtowy i detaliczny (…) 

Transport i gospodarka magazynowa  

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami    
gastronomicznymi 

 

Informacja i komunikacja  
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Sekcja Skrót zastosowany w opracowaniu 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 

 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

Administracja publiczna i obrona narodowa (…) 

Edukacja  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

Pozostała działalność usługowa  

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;                
gospodarstwa domowe produkujące wyroby  
i świadczące usługi na własne potrzeby 

Gosp. domowe zatrudniające pracowników (…) 

Organizacje i zespoły eksterytorialne  
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1. Rejestracja bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

 W 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowały się 134 902 osoby bezrobotne, co w sto-

sunku do 2014 roku oznacza spadek o 6 294 osoby tj. 4,5%. Zdecydowana większość zarejestrowanych posiada-

ła juŜ doświadczenie na rynku pracy – 112 721 osób tj. 83,6% (81,8% w 2014 r.). Osoby dotychczas niepracujące 

stanowiły pozostałe 16,4% zarejestrowanych. Dane dotyczące napływu poprzednio pracujących w 2015 roku we-

dług miejsca wykonywania pracy informują, Ŝe najwięcej z nich pracowało w zakładach zakwalifikowanych do 

sekcji przetwórstwo przemysłowe – 17 533 osoby, a następnie w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (…) – 

16 145 osób, pozostała działalność usługowa – 11 194 osoby. Wyraźną grupę zarejestrowanych przypisano do 

kategorii „działalność niezidentyfikowana”1 – 13 973 osoby.  

Struktura rejestracji w analizowanym okresie według miejsca wykonywania ostatniej pracy nie odbiegała od struk-

tury w roku wcześniejszym. W prawie wszystkich sekcjach w stosunku do 2014 roku notowano spadki w liczbie 

rejestracji (wraz ze zmniejszaniem się poziomu bezrobocia w regionie), a wzrosty dotyczyły jedynie sekcji eduka-

cja – o 111 osób, administracja publiczna i obrona narodowa (…) – o 80 osób oraz grupy „działalność niezidenty-

fikowana” – o 727 osób. Największe spadki w wielkości napływu do bezrobocia notowano w następujących sek-

cjach: handel hurtowy i detaliczny (…) – o 929 osób, budownictwo – o 837 osób, przetwórstwo przemysłowe –  

o 651 osób.  

W ciągu dwunastu miesięcy 2015 roku do rejestrów urzędów pracy włączono 4 772 osoby zwolnione  

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 992 osoby mniej niŜ rok wcześniej. Największa skala rejestracji doty-

czyła sekcji przetwórstwo przemysłowe – 996 osób oraz handel hurtowy i detaliczny (…) – 961 osób. W niewiel-

kim stopniu liczba rejestracji była wyŜsza w stosunku do 2014 r. w następujących sekcjach: informacja i komuni-

kacja – o 15 osób, administracja publiczna i obrona narodowa (…) – o 8 osób, działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości – o 7 osób, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – o 2 osoby. 

Struktura rejestracji bezrobotnych według płci informuje, Ŝe większość stanowili męŜczyźni – 69 472 

osoby tj. 51,5% (54,3% w 2014 r.). Przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy wykonywali oni głownie pracę  

w zakładach z następujących sekcji: przetwórstwo przemysłowe – 10 754 osoby; budownictwo – 8 013 osób; 

handel hurtowy i detaliczny (…) – 6 074 osoby; pozostała działalność usługowa – 5 566 osób. W przypadku ko-

biet największą liczbę rejestracji według ostatniego miejsca zatrudnienia notowano w sekcjach: handel hurtowy 

i detaliczny (…) – 10 071 osób; przetwórstwo przemysłowe – 6 779 osób; pozostała działalność usługowa – 

5 628 osób. Zarówno wśród męŜczyzn, jak i kobiet znaczną liczbę osób zakwalifikowano do grupy „działalność 

niezidentyfikowana”, odpowiednio 7 839 i 6 134 zarejestrowane osoby. 

 

 

 

                                                                 
1 Działalność niezidentyfikowana – dotyczy bezrobotnych, których nie moŜna zakwalifikować do odpowiedniej sekcji PKD z powodu braku wystarczającej 
informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy. 
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2. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

Według danych z końca 2015 roku największą grupę bezrobotnych w statystykach wojewódzkich two-

rzyły osoby poprzednio pracujące w zakładach z sekcji przetwórstwo przemysłowe – 11 185 osób, a następnie  

w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (…) – 10 363 osoby, pozostała działalność usługowa – 6 150 osób, bu-

downictwo – 5 858 osób. Co dziesiąty poprzednio pracujący bezrobotny znajdował się w grupie „działalność nie-

zidentyfikowana” – 7 972 osoby. Zarejestrowani, którzy dotychczas nie pracowali stanowili na koniec 2015 roku 

14,5% wszystkich bezrobotnych (15,8% rok wcześniej).  

Analiza danych dotyczących zmian liczby zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach informuje, Ŝe we wszyst-

kich z nich notowano spadki (liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec 2015 roku by-

ła niŜsza o blisko 15,1 tys. osób tj. 16,0%). Największe notowano w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (…) –  

o 2 193 osoby, przetwórstwo przemysłowe – o 2 056 osób, pozostała działalność usługowa – o 1 504 osoby, bu-

downictwo – o 1 454 osoby. 

Z grupy poprzednio pracujących bezrobotnych kobiet na koniec 2015 roku najwięcej znajdowało się  

w sekcji handel hurtowy i detaliczny (…) – 7 255 osób, a następnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 5 396 

osób i pozostała działalność usługowa – 3 387 osób. W przypadku 3 852 poprzednio pracujących kobiet nie 

wskazano sekcji według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy. Z grupy bezrobotnych męŜczyzn najwię-

cej pracowało przed rejestracją w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 5 789 osób, a następnie w sekcjach:  

budownictwo – 5 179 osób, handel hurtowy i detaliczny (…) – 3 108 osób, pozostała działalność usługowa – 

2 763 osoby. Do konkretnej sekcji PKD nie przypisano 4 120 poprzednio pracujących męŜczyzn.    

Płeć w wielu przypadkach róŜnicuje rodzaj wykonywanej pracy i zauwaŜalne jest to w statystykach bez-

robocia, dotyczących chociaŜby struktury rejestracji i stanu bezrobotnych z podziałem na płeć opisanych wyŜej. 

Analiza poszczególnych sekcji według PKD pod kątem udziału kobiet i męŜczyzn na koniec 2015 roku pokazuje, 

Ŝe do sekcji z przewagą kobiet naleŜały według malejącej wielkości odsetka kolejne:   

• Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 81,5%; 

• Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 80,3%;  

• Edukacja – 78,1%; 

• Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 77,6%;  

• Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 70,0%; 

• Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby  

i świadczące usługi na własne potrzeby – 65,6%; 

• Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 62,0%;  

• Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 58,9%; 

• Informacja i komunikacja – 56,0%; 

• Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 55,2%; 

• Pozostała działalność usługowa – 55,1%. 
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3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD 

Zgodnie z danymi z załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01 w 2015 roku pracodawcy zgłosili do powia-

towych urzędów pracy (z ofertami wycofanymi) 68 059 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej  

tj. 12 227 (21,9%) więcej niŜ w 2014 roku. Najwięcej propozycji dotyczyło sekcji działalność w zakresie usług ad-

ministrowania i działalność wspierająca – 12 593 oferty (18,5%), przetwórstwo przemysłowe – 10 781 ofert 

(15,8%), handel hurtowy i detaliczny (…) – 8 465 ofert (12,4%), administracja publiczna i obrona narodowa (…) – 

7 229 ofert (10,6%).  

W porównaniu z 2014 rokiem notowano wyraźny wzrost liczby ofert pracodawców w sekcjach: działalność w za-

kresie usług administrowania i działalność wspierająca – o 4 025 ofert, przetwórstwo przemysłowe – o 3 409 

ofert, transport i gospodarka magazynowa – o 1 204 oferty, pozostała działalność usługowa – o 1 187 ofert, bu-

downictwo – o 1 075 ofert. Zdecydowanie mniejszą liczbę zgłoszonych ofert pracy odnotowano w sekcji admini-

stracja publiczna i obrona narodowa (…) – o 1 178 ofert. 

Wśród zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 21 107  

tj. 31,0% stanowiły oferty subsydiowane (36,8% w 2014 roku). Ponad 30% (6 537 ofert) wszystkich utworzonych 

miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej przy wsparciu finansowym z urzędów pracy, dotyczyło zakładów  

z sekcji administracja publiczna i obrona narodowa (…). Na kolejnym miejscu ze znacznie mniejszym udziałem 

plasowała się pod tym względem sekcja handel hurtowy i detaliczny – 2 817 propozycji (13,3%). Analiza struktury 

zgłoszonych ofert w poszczególnych sekcjach pozwala wskazać w których zakładach w zaleŜności od ich specja-

lizacji i profilu działalności refundacja była najczęstsza. Oferty subsydiowane zgłoszone w 2015 roku stanowiły 

ponad połowę wszystkich zgłoszonych ofert w następujących sekcjach: 

• Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 90,4%  

(94,9% w 2014 r.); 

• Organizacje i zespoły eksterytorialne – 84,6%; 

• Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 59,4%; 

• Edukacja – 58,3%; 

• Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 

53,7%; 

• Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 53,3%; 

• Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 51,1%. 

Na koniec 2015 roku w ewidencji urzędów pracy znajdowały się 3 252 niewykorzystane oferty praco-

dawców wobec 1 995 na koniec 2014 roku. Najwięcej propozycji pozostawało w następujących sekcjach: działal-

ność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 1 271, przetwórstwo przemysłowe – 523, 

handel hurtowy i detaliczny (…) – 321, pozostała działalność usługowa  – 201. 
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Podsumowanie 

Dane statystyczne i wskaźniki dotyczące bezrobocia rejestrowanego z 2015 roku są potwierdzeniem 

poprawiającej się sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. W stosunku do danych z końca 

2014 roku w ciągu 12 miesięcy liczba bezrobotnych w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o ponad 15 tys. 

(16%). Notowano mniejszą skalę napływu do bezrobocia czyli liczby rejestracji, o 6,3 tys. osób i więcej zgłoszeń 

pracodawców o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej, o 12,2 tys. (według danych  

z załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01).  

W zbiorowości bezrobotnych na koniec 2015 roku 83,6% stanowiły osoby które posiadały doświadczenie 

na rynku pracy, a pozostałe 16,4% (18,2% w roku ubiegłym) to grupa osób dotychczas niepracujących. W struk-

turze poprzednio pracujących bezrobotnych według sekcji w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) największą 

grupę stanowiły osoby wykonujące ostatnią pracę przed zarejestrowaniem się w zakładach z sekcji przetwórstwo 

przemysłowe, a następnie w sekcji handel hurtowy i detaliczny (…). Dane informują ponadto o tym, Ŝe w wielu 

przypadkach przyporządkowanie osoby bezrobotnej do konkretnej sekcji PKD w jakiej wykonywała ona pracę 

przed rejestracją jest niemoŜliwe lub utrudnione czego potwierdzeniem jest wyraźny wzrost liczby bezrobotnych 

w grupie „działalność niezidentyfikowana”.  

Struktura zgłaszanych przez pracodawców miejsc pracy i aktywizacji zawodowej wskazuje, Ŝe w 2015 

roku najwięcej z nich chciało pozyskać pracowników w zakładach z sekcji działalność w zakresie usług admini-

strowania i działalność wspierająca oraz w sekcji przetwórstwo przemysłowe (ponad 10 tys. ofert w kaŜdej).  

Oferty subsydiowane środkami finansowymi urzędów pracy stanowiły 31,0% wszystkich zgłoszonych ofert 

(36,8% w 2014 roku). Porównanie liczby bezrobotnych (skala rejestracji, stan na koniec roku) i liczby zgłoszonych 

ofert zatrudnienia według sekcji na przykładzie 2015 roku pozwala stwierdzić, Ŝe w wielu z nich podaŜ ofert pracy 

dostępnych w urzędach pracy jest niewystarczająca w porównaniu z zasobami siły roboczej według posiadanego  

doświadczenia zawodowego. Zestawienie danych dotyczących liczby rejestracji i oferowanych miejsc pracy  

w ciągu 2015 roku pokazuje, Ŝe w większości sekcji według rodzaju działalności notowano większy napływ bez-

robotnych niŜ ofert pracy. Największe róŜnice (o ponad 5 tysięcy) dotyczyły następujących sekcji: pozostała dzia-

łalność usługowa, handel hurtowy i detaliczny (…), przetwórstwo przemysłowe. Równie duŜą przewagę liczby 

zgłoszonych przez pracodawców ofert zatrudnienia nad liczbą rejestracji bezrobotnych zaobserwowano w sekcji 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. 
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Aneks statystyczny 

Tabela 1. Rejestracje bezrobotnych (ogółem) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie 

zachodniopomorskim w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                             2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 856 5 616 -240 -4,1 

2 Górnictwo i wydobywanie 176 170 -6 -3,4 

3 Przetwórstwo przemysłowe 18 184 17 533 -651 -3,6 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

375 320 -55 -14,7 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 647 1 590 -57 -3,5 

6 Budownictwo 9 775 8 938 -837 -8,6 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

17 074 16 145 -929 -5,4 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

6 228 6 110 -118 -1,9 

9 Transport i gospodarka magazynowa 3 928 3 845 -83 -2,1 

10 Informacja i komunikacja 619 579 -40 -6,5 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 140 1 075 -65 -5,7 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 1 155 1 008 -147 -12,7 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2 568 2 473 -95 -3,7 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                  
wspierająca 

6 653 6 630 -23 -0,3 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

7 404 7 484 80 1,1 

16 Edukacja 3 281 3 392 111 3,4 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 364 3 285 -79 -2,3 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 358 1 184 -174 -12,8 

19 Pozostała działalność usługowa 11 330 11 194 -136 -1,2 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

187 166 -21 -11,2 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 15 11 -4 -26,7 

22 Działalność niezidentyfikowana 13 246 13 973 727 5,5 

Razem (od 1 do 22) 115 563 112 721 -2 842 -2,5 

Dotychczas niepracujący 25 633 22 181 -3 452 -13,5 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 141 196 134 902 -6 294 -4,5 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 2. Rejestracje bezrobotnych (ogółem) ze zwolnień dotyczących zakładu pracy według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                           2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 155 157 2 1,3 

2 Górnictwo i wydobywanie 10 10 0 0,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 1 191 996 -195 -16,4 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

91 76 -15 -16,5 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

43 29 -14 -32,6 

6 Budownictwo 647 482 -165 -25,5 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

1 152 961 -191 -16,6 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

195 160 -35 -17,9 

9 Transport i gospodarka magazynowa 367 263 -104 -28,3 

10 Informacja i komunikacja 78 93 15 19,2 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 145 124 -21 -14,5 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 46 53 7 15,2 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 172 127 -45 -26,2 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

201 135 -66 -32,8 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                               
zabezpieczenia społeczne 

76 84 8 10,5 

16 Edukacja 121 93 -28 -23,1 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 200 128 -72 -36,0 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 42 31 -11 -26,2 

19 Pozostała działalność usługowa 430 428 -2 -0,5 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

1 1 0 0,0 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 - 

22 Działalność niezidentyfikowana 401 341 -60 -15,0 

Razem (od 1 do 22) 5 764 4 772 -992 -17,2 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 3. Rejestracje bezrobotnych (kobiety) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie 

zachodniopomorskim w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                             2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 2 252 2 190 -62 -2,8 

2 Górnictwo i wydobywanie 50 36 -14 -28,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 7 221 6 779 -442 -6,1 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

114 70 -44 -38,6 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

533 491 -42 -7,9 

6 Budownictwo 911 925 14 1,5 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

10 629 10 071 -558 -5,2 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

4 441 4 433 -8 -0,2 

9 Transport i gospodarka magazynowa 1 359 1 362 3 0,2 

10 Informacja i komunikacja 317 275 -42 -13,2 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 884 842 -42 -4,8 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 612 539 -73 -11,9 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 444 1 403 -41 -2,8 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                  
wspierająca 

3 800 3 733 -67 -1,8 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                       
zabezpieczenia społeczne 

3 526 3 735 209 5,9 

16 Edukacja 2 550 2 658 108 4,2 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 764 2 716 -48 -1,7 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 764 641 -123 -16,1 

19 Pozostała działalność usługowa 5 650 5 628 -22 -0,4 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

96 91 -5 -5,2 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 10 7 -3 -30,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 5 865 6 134 269 4,6 

Razem (od 1 do 22) 55 792 54 759 -1 033 -1,9 

Dotychczas niepracujący 12 300 10 671 -1 629 -13,2 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 68 092 65 430 -2 662 -3,9 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 4. Rejestracje bezrobotnych (męŜczyźni) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy                                

w województwie zachodniopomorskim w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                             2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 3 604 3 426 -178 -4,9 

2 Górnictwo i wydobywanie 126 134 8 6,3 

3 Przetwórstwo przemysłowe 10 963 10 754 -209 -1,9 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

261 250 -11 -4,2 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 114 1 099 -15 -1,3 

6 Budownictwo 8 864 8 013 -851 -9,6 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

6 445 6 074 -371 -5,8 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                 
gastronomicznymi 

1 787 1 677 -110 -6,2 

9 Transport i gospodarka magazynowa 2 569 2 483 -86 -3,3 

10 Informacja i komunikacja 302 304 2 0,7 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 256 233 -23 -9,0 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 543 469 -74 -13,6 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 124 1 070 -54 -4,8 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                    
wspierająca 

2 853 2 897 44 1,5 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                            
zabezpieczenia społeczne 

3 878 3 749 -129 -3,3 

16 Edukacja 731 734 3 0,4 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 600 569 -31 -5,2 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 594 543 -51 -8,6 

19 Pozostała działalność usługowa 5 680 5 566 -114 -2,0 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

91 75 -16 -17,6 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 5 4 -1 -20,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 7 381 7 839 458 6,2 

Razem (od 1 do 22) 59 771 57 962 -1 809 -3,0 

Dotychczas niepracujący 13 333 11 510 -1 823 -13,7 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 73 104 69 472 -3 632 -5,0 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 5. Bezrobotni (ogółem) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie                               

zachodniopomorskim na koniec 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                 2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 4 772 4 201 -571 -12,0 

2 Górnictwo i wydobywanie 118 114 -4 -3,4 

3 Przetwórstwo przemysłowe 13 241 11 185 -2 056 -15,5 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

245 195 -50 -20,4 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

1 169 1 052 -117 -10,0 

6 Budownictwo 7 312 5 858 -1 454 -19,9 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

12 556 10 363 -2 193 -17,5 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

4 209 3 662 -547 -13,0 

9 Transport i gospodarka magazynowa 2 361 1 951 -410 -17,4 

10 Informacja i komunikacja 419 334 -85 -20,3 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 803 656 -147 -18,3 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 918 756 -162 -17,6 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 553 1 331 -222 -14,3 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

3 917 3 431 -486 -12,4 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

4 965 4 414 -551 -11,1 

16 Edukacja 1 797 1 573 -224 -12,5 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 282 1 930 -352 -15,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 616 587 -29 -4,7 

19 Pozostała działalność usługowa 7 654 6 150 -1 504 -19,6 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

134 122 -12 -9,0 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 16 9 -7 -43,8 

22 Działalność niezidentyfikowana 8 480 7 972 -508 -6,0 

Razem (od 1 do 22) 79 537 67 846 -11 691 -14,7 

Dotychczas niepracujący 14 928 11 547 -3 381 -22,6 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 94 465 79 393 -15 072 -16,0 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 6. Bezrobotni (kobiety) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie                               

zachodniopomorskim na koniec 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                 2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 1 963 1 818 -145 -7,4 

2 Górnictwo i wydobywanie 36 33 -3 -8,3 

3 Przetwórstwo przemysłowe 6 294 5 396 -898 -14,3 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

79 54 -25 -31,6 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

377 328 -49 -13,0 

6 Budownictwo 785 679 -106 -13,5 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

8 544 7 255 -1 289 -15,1 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

3 230 2 841 -389 -12,0 

9 Transport i gospodarka magazynowa 873 809 -64 -7,3 

10 Informacja i komunikacja 225 187 -38 -16,9 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 634 527 -107 -16,9 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 460 378 -82 -17,8 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 909 784 -125 -13,8 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

2 354 2 126 -228 -9,7 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                       
zabezpieczenia społeczne 

2 207 2 057 -150 -6,8 

16 Edukacja 1 406 1 229 -177 -12,6 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 878 1 572 -306 -16,3 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 343 324 -19 -5,5 

19 Pozostała działalność usługowa 4 120 3 387 -733 -17,8 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

78 80 2 2,6 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 11 6 -5 -45,5 

22 Działalność niezidentyfikowana 4 073 3 852 -221 -5,4 

Razem (od 1 do 22) 40 879 35 722 -5 157 -12,6 

Dotychczas niepracujący 8 916 7 160 -1 756 -19,7 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 49 795 42 882 -6 913 -13,9 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 7. Bezrobotni (męŜczyźni) według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie                           

zachodniopomorskim na koniec 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                 2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 2 809 2 383 -426 -15,2 

2 Górnictwo i wydobywanie 82 81 -1 -1,2 

3 Przetwórstwo przemysłowe 6 947 5 789 -1 158 -16,7 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

166 141 -25 -15,1 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

792 724 -68 -8,6 

6 Budownictwo 6 527 5 179 -1 348 -20,7 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

4 012 3 108 -904 -22,5 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

979 821 -158 -16,1 

9 Transport i gospodarka magazynowa 1 488 1 142 -346 -23,3 

10 Informacja i komunikacja 194 147 -47 -24,2 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 169 129 -40 -23,7 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 458 378 -80 -17,5 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 644 547 -97 -15,1 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

1 563 1 305 -258 -16,5 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                         
zabezpieczenia społeczne 

2 758 2 357 -401 -14,5 

16 Edukacja 391 344 -47 -12,0 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 404 358 -46 -11,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 273 263 -10 -3,7 

19 Pozostała działalność usługowa 3 534 2 763 -771 -21,8 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

56 42 -14 -25,0 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 5 3 -2 -40,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 4 407 4 120 -287 -6,5 

Razem (od 1 do 22) 38 658 32 124 -6 534 -16,9 

Dotychczas niepracujący 6 012 4 387 -1 625 -27,0 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 44 670 36 511 -8 159 -18,3 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 8. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD zgłoszone w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                             2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 2 146 2 338 192 8,9 

2 Górnictwo i wydobywanie 48 83 35 72,9 

3 Przetwórstwo przemysłowe 7 372 10 781 3 409 46,2 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

114 96 -18 -15,8 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

847 838 -9 -1,1 

6 Budownictwo 4 290 5 365 1 075 25,1 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

7 499 8 465 966 12,9 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

3 556 4 412 856 24,1 

9 Transport i gospodarka magazynowa 2 114 3 318 1 204 57,0 

10 Informacja i komunikacja 300 334 34 11,3 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 050 1 120 70 6,7 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 781 813 32 4,1 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 663 1 714 51 3,1 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

8 568 12 593 4 025 47,0 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                          
zabezpieczenia społeczne 

8 407 7 229 -1 178 -14,0 

16 Edukacja 2 408 2 515 107 4,4 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 222 2 765 543 24,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1 090 830 -260 -23,9 

19 Pozostała działalność usługowa 1 226 2 413 1 187 96,8 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

130 24 -106 -81,5 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 13 12 - 

Razem (od 1 do 21) 55 832 68 059 12 227 21,9 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 9. Subsydiowane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD                                    

zgłoszone w 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                   2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 447 476 29 6,5 

2 Górnictwo i wydobywanie 7 7 0 0,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 1 318 1 657 339 25,7 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

23 19 -4 -17,4 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

533 450 -83 -15,6 

6 Budownictwo 851 1 105 254 29,8 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

2 379 2 817 438 18,4 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                       
gastronomicznymi 

576 764 188 32,6 

9 Transport i gospodarka magazynowa 545 806 261 47,9 

10 Informacja i komunikacja 108 110 2 1,9 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 212 249 37 17,5 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 327 358 31 9,5 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 679 750 71 10,5 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                    
wspierająca 

358 443 85 23,7 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                          
zabezpieczenia społeczne 

7 975 6 537 -1 438 -18,0 

16 Edukacja 1 447 1 467 20 1,4 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 417 1 474 57 4,0 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 797 493 -304 -38,1 

19 Pozostała działalność usługowa 544 1 114 570 104,8 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

3 0 -3 -100,0 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 1 11 10 - 

Razem (od 1 do 21) 20 547 21 107 560 2,7 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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Tabela 10.Niewykorzystane wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD  

na koniec 2014 i 2015 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                             2014 r. 2015 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo 49 51 2 4,1 

2 Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 - 

3 Przetwórstwo przemysłowe 406 523 117 28,8 

4 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

23 3 -20 -87,0 

5 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

8 11 3 37,5 

6 Budownictwo 87 179 92 105,7 

7 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

321 321 0 0,0 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                    
gastronomicznymi 

116 181 65 56,0 

9 Transport i gospodarka magazynowa 49 141 92 187,8 

10 Informacja i komunikacja 21 11 -10 -47,6 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 26 57 31 119,2 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 40 16 -24 -60,0 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 32 39 7 21,9 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

565 1 271 706 125,0 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

92 29 -63 -68,5 

16 Edukacja 57 80 23 40,4 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 44 126 82 186,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 23 12 -11 -47,8 

19 Pozostała działalność usługowa 36 201 165 458,3 

20 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

0 0 0 - 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 - 

Razem (od 1 do 21) 1 995 3 252 1 257 63,0 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 



19 

 

Wykres 1. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy (sekcje PKD) i bezrobotni dotychczas 

niepracujący w województwie zachodniopomorskim na koniec 2014 i 2015 r. 

 
Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
 

Wykres 2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD zgłoszone przez pracodawców 

w województwie zachodniopomorskim w 2014 i 2015 r. 

 
Źródło: opracowano na podstawie załącznika 2 do sprawozdania MPiPS-01. 
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