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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  

urzędzie pracy. Według tego kryterium bezrobotni są kwalifikowani 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 nr 2 do 

sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, sporządzany w okresach półrocznych. Zakres tematyczny opracowania 

obejmuje rejestracje czyli napływ bezrobotnych w całym 2017 roku, stan bezrobocia na koniec 2017 roku oraz 

informację o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców  

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

z 2017 roku.  

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

wystarczającej informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy, umieszczono w grupie „działalność 

niezidentyfikowana”. 

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

w 2017 i 2018 roku nie jest tożsama z sumą otrzymaną z miesięcznych sprawozdań MRPiPS-01. Różnica wynika  

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

MRPiPS-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 
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Sekcja Skrót zastosowany w opracowaniu 

Informacja i komunikacja  

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 

Gospodarstwa domowe zatrudniające                         
pracowników (…) 

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

 W 2018 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim zarejestrowały się 

88 264 osoby bezrobotne, co w stosunku do 2017 roku oznacza spadek o 17 387 osób tj. 16,5%. Zdecydowana 

większość zarejestrowanych posiadała już doświadczenie na rynku pracy – 77 489 osób tj. 87,8% (87,1%  

w 2017 r.). Osoby dotychczas niepracujące stanowiły pozostałe 12,2% zarejestrowanych. Dane dotyczące 

napływu poprzednio pracujących w 2018 roku według miejsca wykonywania ostatniej pracy informują,  

że najwięcej z nich pracowało w zakładach zakwalifikowanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe – 11 949 

osób, a następnie w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (…) – 11 230 osób, pozostała działalność usługowa – 

6 317 osób, budownictwo – 5 774 osoby, administracja publiczna i obrona narodowa (…) – 4 502 osoby, 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 4 455 osób, działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca – 4 078 osób. Wyraźną grupę bezrobotnych w 2018 roku 

przypisano do kategorii „działalność niezidentyfikowana”1 – 11 139 osób.  

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

struktury w roku wcześniejszym. W większości sekcji w stosunku do 2017 roku – wraz ze zmniejszaniem się 

poziomu bezrobocia w regionie – notowano spadki w liczbie rejestracji, a wzrost dotyczył jedynie sekcji transport  

i gospodarka magazynowa – o 407 osób. Największe spadki w napływie do bezrobocia notowano  

w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – o 2 435 osób, pozostała działalność usługowa – o 1 610 

osób, handel hurtowy i detaliczny (…) – o 1 571 osób, działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca – o 1 363 osoby. 

W ciągu dwunastu miesięcy 2018 roku do rejestrów urzędów pracy włączono 2 146 osób zwolnionych  

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 812 osób mniej niż rok wcześniej. Największa skala rejestracji  

w przypadku tych osób dotyczyła sekcji handel hurtowy i detaliczny (…) – 519 osób oraz przetwórstwo 

przemysłowe – 508 osób. W niewielkim stopniu liczba rejestracji była wyższa w stosunku do 2017 r. jedynie  

w sekcji działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – o 7 osób. 

Struktura rejestracji bezrobotnych według płci w 2018 roku informuje, że nieznaczną większość stanowili 

mężczyźni – 44 450 osób tj. 50,4%. Przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy wykonywali oni głownie pracę  

w zakładach z następujących sekcji: przetwórstwo przemysłowe – 6 978 osób, budownictwo – 5 189 osób, 

handel hurtowy i detaliczny (…) – 3 869 osób. W przypadku kobiet największą liczbę rejestracji według ostatniego 

miejsca zatrudnienia notowano w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny (…) – 7 361 osób, przetwórstwo 

przemysłowe – 4 971 osób, pozostała działalność usługowa – 3 478 osób. Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet 

znaczną liczbę osób zakwalifikowano do grupy „działalność niezidentyfikowana”, odpowiednio 6 398 i 4 741 

zarejestrowanych osób. 

 

 
                                                                 
1 Działalność niezidentyfikowana – dotyczy bezrobotnych, których nie można zakwalifikować do odpowiedniej sekcji PKD z powodu braku wystarczającej 

informacji o działalności gospodarczej ostatniego pracodawcy. 



6 

 

2. Stan bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

Według danych z końca 2018 roku największą grupę bezrobotnych w statystykach wojewódzkich, 

tworzyły osoby poprzednio pracujące w zakładach z sekcji przetwórstwo przemysłowe – 6 877 osób,  

a następnie w sekcji handel hurtowy i detaliczny (…) – 6 477 osób. Co dziesiąty bezrobotny znalazł się  

w grupie „działalność niezidentyfikowana” – 4 842 osoby. Zarejestrowani, którzy dotychczas nie pracowali 

stanowili na koniec 2018 roku 12,4% wszystkich bezrobotnych (12,7% rok wcześniej).  

Analiza danych dotyczących zmian liczby zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach w porównaniu z końcem 

2017 roku informuje, że w większości z nich notowano spadki w liczbie bezrobotnych, największy w sekcji 

przetwórstwo przemysłowe – o 907 osób. Wzrost w ciągu roku zaobserwowane w sekcji transport i gospodarka 

magazynowa – o 106 osób i w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 3 osoby. 

 

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

niepracujący w województwie zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 r. 

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

Z grupy poprzednio pracujących bezrobotnych kobiet na koniec 2018 roku najwięcej znajdowało się  

w sekcji handel hurtowy i detaliczny (…) – 4 796 osób, a następnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 3 772 

osoby. W przypadku 2 517 poprzednio pracujących kobiet nie wskazano sekcji według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy. Spośród bezrobotnych mężczyzn najwięcej pracowało przed rejestracją w sekcji 

przetwórstwo przemysłowe – 3 105 osób, a następnie w sekcji budownictwo – 2 646 osób. Do konkretnej sekcji 

PKD nie przypisano 2 325 poprzednio pracujących mężczyzn pozostających w rejestrach na koniec 2018 roku.    
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Płeć różnicuje rodzaj wykonywanej pracy. Analiza poszczególnych sekcji według rodzaju działalności, 

pod kątem udziału kobiet i mężczyzn pokazuje, że do sekcji z przewagą kobiet należały na koniec 2018 roku 

według malejącej wielkości odsetka kolejne:   

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 83,9%; 

 Edukacja – 81,0%; 

 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 79,0%; 

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 78,9%;  

 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 74,0%; 

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 73,0%; 

 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (…) – 70,8%; 

 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 64,5%; 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 63,0%; 

 Pozostała działalność usługowa – 62,5%; 

 Informacja i komunikacja – 59,8%; 

 Przetwórstwo przemysłowe – 54,8%; 

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 52,1%. 

 
 
 

3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej  

Zgodnie z danymi z załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 w 2018 roku pracodawcy zgłosili do 

powiatowych urzędów pracy 77 844 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej2 tj. 2 973 (3,7%) mniej 

niż w 2017 roku. Najwięcej propozycji dotyczyło sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca – 14 718 ofert, przetwórstwo przemysłowe – 14 541 ofert, budownictwo – 7 957 ofert, handel 

hurtowy i detaliczny (…) – 7 890 ofert, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 

7 172 oferty. W porównaniu z 2017 rokiem notowano wyraźny wzrost liczby ofert pracodawców w sekcji 

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – o 1 048 ofert i kolejno w sekcji transport 

i gospodarka magazynowa – o 590 ofert. Największy spadek w liczbie zgłoszonych ofert pracy odnotowano  

w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa (…) – o 1 281 ofert, handel hurtowy i detaliczny (…) –  

o 1 248 ofert. 

Wśród zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 17,2% 

stanowiły oferty subsydiowane (24,8% w 2017 roku). Blisko 30% utworzonych przy wsparciu finansowym 

urzędów pracy miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, dotyczyło działalności związanej z sekcją 

administracja publiczna i obrona narodowa (…) – 3 967 ofert. Na kolejnym miejscu ze znacznie mniejszym 

                                                                 
2 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowego urzędu pracy w półroczu, za które sporządzane jest 

sprawozdanie. Jest to suma wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych w poszczególnych miesiącach danego półrocza, 
skorygowana o liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, które pracodawcy anulowali. 



8 

 

udziałem plasowała się pod tym względem sekcja handel hurtowy i detaliczny (…) – 13,4% (1 790 propozycji). 

Analiza struktury zgłoszonych ofert pozwala wskazać w których miejscach pracy w zależności od ich specjalizacji 

i profilu działalności refundacja była najczęstsza. Oferty subsydiowane zgłoszone w 2018 roku stanowiły ponad 

połowę wszystkich zgłoszonych ofert w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne – 74,1%. 

 

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

w województwie zachodniopomorskim w 2017 i 2018 r. 

 

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

Na koniec 2018 roku w ewidencji urzędów pracy znajdowało się 2 971 niewykorzystanych ofert 

pracodawców wobec 3 384 w końcu 2017 roku. Najwięcej propozycji pozostawało w następujących sekcjach: 

budownictwo – 625, przetwórstwo przemysłowe – 548, działalność w zakresie usług administrowania  

i działalność wspierająca – 461.  
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Podsumowanie 

Dane statystyczne i wskaźniki dotyczące bezrobocia rejestrowanego z 2018 roku są potwierdzeniem 

dalszej, poprawiającej się sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. W stosunku do danych  

z końca 2017 roku liczba bezrobotnych w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 6,6 tys. osób (12,5%). 

Notowano mniejszą skalę napływu do bezrobocia czyli liczby rejestracji, o 17,4 tys. osób. Z drugiej strony 

zaobserwowano mniejszą liczbę zgłoszeń pracodawców dotyczących wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, o blisko 3 tys. (według danych z załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01).  

W zbiorowości bezrobotnych na koniec 2018 roku 87,6% stanowiły osoby, które już posiadały 

doświadczenie na rynku pracy, a pozostałe 12,4% (12,7% w roku ubiegłym) to grupa osób dotychczas 

niepracujących. W strukturze 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, że w wielu przypadkach przyporządkowanie osoby bezrobotnej do konkretnej sekcji 

PKD, w jakiej wykonywała ona pracę przed rejestracją było niemożliwe lub utrudnione czego potwierdzeniem jest 

utrzymujące się wyraźne grono bezrobotnych w grupie „działalność niezidentyfikowana”.  

Struktura zgłaszanych przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wskazuje,  

że w 2018 roku najwięcej z nich chciało pozyskać pracowników w zakładach z sekcji działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca oraz przetwórstwo przemysłowe, ponad 14,5 tys. ofert w każdej z nich. 

Oferty subsydiowane środkami finansowymi urzędów pracy stanowiły 17,2% wszystkich zgłoszonych (24,8%  

w 2017 roku). Porównanie liczby bezrobotnych (skala rejestracji, stan na koniec roku) i liczby zgłoszonych ofert 

zatrudnienia według sekcji na przykładzie 2018 roku pozwala stwierdzić, że podaż ofert pracy 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 2018 roku pokazuje,  

że w wielu sekcjach według rodzaju działalności notowano większy napływ bezrobotnych niż ofert pracy. 

Największą przewagę rejestracji w stosunku do liczby zgłoszonych ofert pracy notowano w następujących 

sekcjach: pozostała działalność usługowa; handel hurtowy i detaliczny (…); rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  

i rybactwo (o ponad 2 tys.). Znaczną przewagę liczby zgłoszonych przez pracodawców ofert zatrudnienia nad 

liczbą rejestracji bezrobotnych zaobserwowano z kolei w sekcjach: działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; przetwórstwo 

przemysłowe; budownictwo. 
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Aneks statystyczny 

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

zachodniopomorskim w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 4 473 3 822 -651 -14,6 

2 Górnictwo i wydobywanie 115 74 -41 -35,7 

3 Przetwórstwo przemysłowe 14 384 11 949 -2 435 -16,9 

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

176 140 -36 -20,5 

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

1 172 975 -197 -16,8 

6 Budownictwo 6 945 5 774 -1 171 -16,9 

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

12 801 11 230 -1 571 -12,3 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

5 126 4 455 -671 -13,1 

9 Transport i gospodarka magazynowa 3 200 3 607 407 12,7 

10 Informacja i komunikacja 447 388 -59 -13,2 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 940 812 -128 -13,6 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 880 712 -168 -19,1 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2 025 1 699 -326 -16,1 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                  
wspierająca 

5 441 4 078 -1 363 -25,1 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

5 455 4 502 -953 -17,5 

16 Edukacja 2 836 2 373 -463 -16,3 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 094 2 652 -442 -14,3 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 970 737 -233 -24,0 

19 Pozostała działalność usługowa 7 927 6 317 -1 610 -20,3 

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

266 51 -215 -80,8 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 8 3 -5 -62,5 

22 Działalność niezidentyfikowana 13 314 11 139 -2 175 -16,3 

Razem (od 1 do 22) 91 995 77 489 -14 506 -15,8 

Dotychczas niepracujący 13 656 10 775 -2 881 -21,1 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 105 651 88 264 -17 387 -16,5 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-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 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 118 89 -29 -24,6 

2 Górnictwo i wydobywanie 11 2 -9 x 

3 Przetwórstwo przemysłowe 663 508 -155 -23,4 

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

7 7 0 0,0 

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

20 11 -9 -45,0 

6 Budownictwo 245 153 -92 -37,6 

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

578 519 -59 -10,2 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

131 92 -39 -29,8 

9 Transport i gospodarka magazynowa 120 90 -30 -25,0 

10 Informacja i komunikacja 28 27 -1 -3,6 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 84 74 -10 -11,9 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 26 33 7 26,9 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 105 59 -46 -43,8 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

69 46 -23 -33,3 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                               
zabezpieczenia społeczne 

69 30 -39 -56,5 

16 Edukacja 57 40 -17 -29,8 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 91 39 -52 -57,1 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 24 23 -1 -4,2 

19 Pozostała działalność usługowa 255 141 -114 -44,7 

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

2 0 -2 x 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 x 

22 Działalność niezidentyfikowana 255 163 -92 -36,1 

Razem (od 1 do 22) 2 958 2 146 -812 -27,5 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01. 
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Tabela 3. Rejestracje bezrobotnych kobiet według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie 

zachodniopomorskim w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 655 1 424 -231 -14,0 

2 Górnictwo i wydobywanie 25 20 -5 -20,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 5 768 4 971 -797 -13,8 

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

47 30 -17 -36,2 

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

361 274 -87 -24,1 

6 Budownictwo 667 585 -82 -12,3 

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

8 105 7 361 -744 -9,2 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

3 653 3 118 -535 -14,6 

9 Transport i gospodarka magazynowa 1 115 1 332 217 19,5 

10 Informacja i komunikacja 228 180 -48 -21,1 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 738 624 -114 -15,4 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 467 375 -92 -19,7 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 134 950 -184 -16,2 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                  
wspierająca 

2 939 2 192 -747 -25,4 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                       
zabezpieczenia społeczne 

2 658 2 163 -495 -18,6 

16 Edukacja 2 300 1 892 -408 -17,7 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 527 2 193 -334 -13,2 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 600 439 -161 -26,8 

19 Pozostała działalność usługowa 4 231 3 478 -753 -17,8 

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

149 34 -115 -77,2 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 5 2 -3 -60,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 5 733 4 741 -992 -17,3 

Razem (od 1 do 22) 45 105 38 378 -6 727 -14,9 

Dotychczas niepracujący 6 794 5 436 -1 358 -20,0 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 51 899 43 814 -8 085 -15,6 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01. 
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Tabela 4. Rejestracje bezrobotnych mężczyzn według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy                                

w województwie zachodniopomorskim w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 818 2 398 -420 -14,9 

2 Górnictwo i wydobywanie 90 54 -36 -40,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 8 616 6 978 -1 638 -19,0 

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

129 110 -19 -14,7 

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

811 701 -110 -13,6 

6 Budownictwo 6 278 5 189 -1 089 -17,3 

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

4 696 3 869 -827 -17,6 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                 
gastronomicznymi 

1 473 1 337 -136 -9,2 

9 Transport i gospodarka magazynowa 2 085 2 275 190 9,1 

10 Informacja i komunikacja 219 208 -11 -5,0 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 202 188 -14 -6,9 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 413 337 -76 -18,4 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 891 749 -142 -15,9 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                    
wspierająca 

2 502 1 886 -616 -24,6 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                            
zabezpieczenia społeczne 

2 797 2 339 -458 -16,4 

16 Edukacja 536 481 -55 -10,3 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 567 459 -108 -19,0 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 370 298 -72 -19,5 

19 Pozostała działalność usługowa 3 696 2 839 -857 -23,2 

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

117 17 -100 -85,5 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 3 1 -2 -66,7 

22 Działalność niezidentyfikowana 7 581 6 398 -1 183 -15,6 

Razem (od 1 do 22) 46 890 39 111 -7 779 -16,6 

Dotychczas niepracujący 6 862 5 339 -1 523 -22,2 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 53 752 44 450 -9 302 -17,3 

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

zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                  2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 888 2 547 -341 -11,8 

2 Górnictwo i wydobywanie 56 59 3 5,4 

3 Przetwórstwo przemysłowe 7 784 6 877 -907 -11,7 

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

107 75 -32 -29,9 

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

652 546 -106 -16,3 

6 Budownictwo 3 601 3 042 -559 -15,5 

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

7 133 6 477 -656 -9,2 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

2 663 2 407 -256 -9,6 

9 Transport i gospodarka magazynowa 1 328 1 434 106 8,0 

10 Informacja i komunikacja 199 179 -20 -10,1 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 492 421 -71 -14,4 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 520 411 -109 -21,0 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 902 787 -115 -12,7 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

2 262 1 979 -283 -12,5 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

2 840 2 341 -499 -17,6 

16 Edukacja 1 156 1 064 -92 -8,0 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 422 1 329 -93 -6,5 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 448 355 -93 -20,8 

19 Pozostała działalność usługowa 3 775 3 092 -683 -18,1 

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

118 48 -70 -59,3 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 4 0 -4 -100,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 5 581 4 842 -739 -13,2 

Razem (od 1 do 22) 45 931 40 312 -5 619 -12,2 

Dotychczas niepracujący 6 668 5 690 -978 -14,7 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 52 599 46 002 -6 597 -12,5 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01. 
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Tabela 6. Bezrobotne kobiety według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie                               

zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                  2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 306 1 163 -143 -10,9 

2 Górnictwo i wydobywanie 17 15 -2 -11,8 

3 Przetwórstwo przemysłowe 4 171 3 772 -399 -9,6 

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

37 28 -9 -24,3 

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

223 166 -57 -25,6 

6 Budownictwo 463 396 -67 -14,5 

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

5 246 4 796 -450 -8,6 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

2 102 1 902 -200 -9,5 

9 Transport i gospodarka magazynowa 582 655 73 12,5 

10 Informacja i komunikacja 106 107 1 0,9 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 394 332 -62 -15,7 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 284 214 -70 -24,6 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 550 496 -54 -9,8 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

1 446 1 277 -169 -11,7 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                       
zabezpieczenia społeczne 

1 333 1 119 -214 -16,1 

16 Edukacja 929 862 -67 -7,2 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 172 1 115 -57 -4,9 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 299 259 -40 -13,4 

19 Pozostała działalność usługowa 2 280 1 934 -346 -15,2 

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

76 34 -42 -55,3 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 4 0 -4 -100,0 

22 Działalność niezidentyfikowana 2 918 2 517 -401 -13,7 

Razem (od 1 do 22) 25 938 23 159 -2 779 -10,7 

Dotychczas niepracujący 4 639 3 960 -679 -14,6 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 30 577 27 119 -3 458 -11,3 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01. 
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Tabela 7. Bezrobotni mężczyźni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie                           

zachodniopomorskim na koniec 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                                  2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. osób) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 582 1 384 -198 -12,5 

2 Górnictwo i wydobywanie 39 44 5 12,8 

3 Przetwórstwo przemysłowe 3 613 3 105 -508 -14,1 

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

70 47 -23 -32,9 

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

429 380 -49 -11,4 

6 Budownictwo 3 138 2 646 -492 -15,7 

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

1 887 1 681 -206 -10,9 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                   
gastronomicznymi 

561 505 -56 -10,0 

9 Transport i gospodarka magazynowa 746 779 33 4,4 

10 Informacja i komunikacja 93 72 -21 -22,6 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 98 89 -9 -9,2 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 236 197 -39 -16,5 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 352 291 -61 -17,3 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

816 702 -114 -14,0 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                         
zabezpieczenia społeczne 

1 507 1 222 -285 -18,9 

16 Edukacja 227 202 -25 -11,0 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 250 214 -36 -14,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 149 96 -53 -35,6 

19 Pozostała działalność usługowa 1 495 1 158 -337 -22,5 

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

42 14 -28 -66,7 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 x 

22 Działalność niezidentyfikowana 2 663 2 325 -338 -12,7 

Razem (od 1 do 22) 19 993 17 153 -2 840 -14,2 

Dotychczas niepracujący 2 029 1 730 -299 -14,7 

Ogółem z dotychczas niepracującymi 22 022 18 883 -3 139 -14,3 

Źródło: opracowano na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01. 
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Tabela 8. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według sekcji PKD zgłoszone w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 085 1 544 -541 -25,9 

2 Górnictwo i wydobywanie 71 29 -42 -59,2 

3 Przetwórstwo przemysłowe 14 864 14 541 -323 -2,2 

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

84 99 15 17,9 

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

1 035 1 107 72 7,0 

6 Budownictwo 8 138 7 957 -181 -2,2 

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

9 138 7 890 -1 248 -13,7 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                  
gastronomicznymi 

7 385 7 172 -213 -2,9 

9 Transport i gospodarka magazynowa 4 784 5 374 590 12,3 

10 Informacja i komunikacja 436 287 -149 -34,2 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 668 472 -196 -29,3 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 760 683 -77 -10,1 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1 877 1 681 -196 -10,4 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                   
wspierająca 

13 670 14 718 1 048 7,7 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                          
zabezpieczenia społeczne 

6 637 5 356 -1 281 -19,3 

16 Edukacja 2 994 2 558 -436 -14,6 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 046 3 198 152 5,0 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 795 656 -139 -17,5 

19 Pozostała działalność usługowa 2 327 2 515 188 8,1 

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

23 7 -16 -69,6 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 x 

Razem (od 1 do 21) 80 817 77 844 -2 973 -3,7 

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

zgłoszone w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 438 246 -192 -43,8 

2 Górnictwo i wydobywanie 12 3 -9 -75,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 1 620 981 -639 -39,4 

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

31 21 -10 -32,3 

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

437 302 -135 -30,9 

6 Budownictwo 1 365 958 -407 -29,8 

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

2 914 1 790 -1 124 -38,6 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                       
gastronomicznymi 

1 000 566 -434 -43,4 

9 Transport i gospodarka magazynowa 744 411 -333 -44,8 

10 Informacja i komunikacja 140 72 -68 -48,6 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 284 213 -71 -25,0 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 327 266 -61 -18,7 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 748 496 -252 -33,7 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                    
wspierająca 

410 290 -120 -29,3 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                          
zabezpieczenia społeczne 

5 681 3 967 -1 714 -30,2 

16 Edukacja 1 169 803 -366 -31,3 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 350 1 051 -299 -22,1 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 399 285 -114 -28,6 

19 Pozostała działalność usługowa 957 662 -295 -30,8 

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

1 0 -1 -100,0 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 x 

Razem (od 1 do 21) 20 027 13 383 -6 644 -33,2 

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

na koniec 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie (wg PKD 2007)                                                              2017 r. 2018 r. 
wzrost/spadek 

(w l. ofert) 
wzrost/spadek 

(w %) 

1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 71 36 -35 -49,3 

2 Górnictwo i wydobywanie 1 0 -1 -100,0 

3 Przetwórstwo przemysłowe 772 548 -224 -29,0 

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

1 5 4 400,0 

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

26 21 -5 -19,2 

6 Budownictwo 397 625 228 57,4 

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

333 334 1 0,3 

8 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami                                    
gastronomicznymi 

279 232 -47 -16,8 

9 Transport i gospodarka magazynowa 489 178 -311 -63,6 

10 Informacja i komunikacja 11 4 -7 -63,6 

11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 18 8 -10 -55,6 

12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 29 20 -9 -31,0 

13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 83 81 -2 -2,4 

14 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność                     
wspierająca 

492 461 -31 -6,3 

15 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                           
zabezpieczenia społeczne 

87 109 22 25,3 

16 Edukacja 73 65 -8 -11,0 

17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 126 123 -3 -2,4 

18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 22 50 28 127,3 

19 Pozostała działalność usługowa 74 68 -6 -8,1 

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

0 3 3 x 

21 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 x 

Razem (od 1 do 21) 3 384 2 971 -413 -12,2 

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

 

 
 


