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INFORMACJE OGÓLNE

Województwo zachodniopomorskie zajmuje 5 miejsce w Polsce pod względem powierzch-
ni, która wynosi 22 892 km 2. Na powierzchnię województwa składa się 18 powiatów ziem-
skich oraz 3 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Koszalin oraz Świnoujście. 

Obszar województwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem lokalnych rynków 
pracy. Powiaty leżące nad Morzem Bałtyckim odznaczają się bardzo widoczną sezo-
nowością rynku pracy, powiaty części wschodnio - północnej to tereny nastawione na 
przemysł rolniczy, natomiast miasta Szczecin, Koszalin oraz powiat stargardzki i policki 
to duże, zurbanizowane okręgi przemysłowe.

Przygraniczne położenie ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy zachodniej 
części województwa. Zbiegają się tu bowiem potencjalnie dogodne połączenia komu-
nikacyjne (lądowe, morskie oraz rzeczne) mające wpływ na efektywność tranzytu i na 
decyzje inwestycyjne  przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. 

Pod względem nakładów inwestycyjnych województwo zachodniopomorskie znajduje 
się na dziesiątym miejscu w Polsce. Największą liczbą zarejestrowanych podmiotów go-
spodarczych notuje się w powiatach grodzkich: Szczecinie i Koszalinie. Dzięki mechani-
zmom promującym własną przedsiębiorczość, dotacjom przeznaczonym na uruchamia-
nie działalności gospodarczej, pożyczkom z przeznaczeniem dla firm w województwie 
zachodniopomorskim, wielu mieszkańców jest zainteresowanych rejestrowaniem wła-
snej działalności. Znaczna ilość firm w województwie to firmy prywatne.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W regionie Pomorza Zachodniego mieszka 1692,9 mln ludności, tj. 4,44% ogółu miesz-
kańców kraju. Wyraźne są tendencje depopulacyjne, co oznacza, że przyrost naturalny 
obszaru jako całości jest ujemny i trwa powolny odpływ ludności do innych regionów 
Polski. Struktura wiekowa ludności województwa charakteryzuje się większym niż 
średnia krajowa odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym, natomiast mniejszym 
odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym  i poprodukcyjnym. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło              
(I-XII 2009 r.) –  2979,41 zł 

ZAGRANICZNA MIGRACJA ZAROBKOWA MIESZKAŃCÓW 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Jedyne dane omawiające wielkość migracji w województwie zachodniopomorskim 
w 2008 roku pochodzą z oficjalnych statystyk GUS. Pod względem liczby wymeldowań 
z województwa zachodniopomorskiego wielkość migracji w roku 2008 kształtowała 
się podobnie do roku poprzedniego. W roku 2007 województwo opuściło wymeldo-
wując się na stałe za granicę 978 osób, podczas gdy w 2008 roku uczyniło to zaledwie 
kilkoro mieszkańców więcej, a mianowicie 986. Liczba wymeldowań z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego jest nadal niższa niż w latach 2005 i 2006. 
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BEZROBOCIE  REJESTROWANE  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

W końcu II kwartału 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie 
zachodniopomorskim wyniosła 87 655 tys. osób, a stopa bezrobocia 14,2 %. Nato-
miast już pod koniec grudnia 2009 r. nastąpił wzrost liczby osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne 105 905 tys., a stopa bezrobocia wyniosła 16,5%.  

Najczęściej poszukiwani pracownicy:
• sprzedawca 
• pracownik budowy 
• pracownik fizyczny 
• kucharz 
• pośrednicy 
• asystent 
• sprzątaczka 
• sekretarka 
• pomoc kuchenna 
• kierowca 
• kelnerka, kelner 
• recepcjonista 
• kierownik 
• magazynier 
• informatyk 
• ogrodnik 
• pokojówka 
• doradca kredytowy 
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Poszukiwanie na rynku pracy głównie sprzedawców i pracowników budowlanych 
wynika ze specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie zachodnio-
pomorskim. Głównie są to przedsiębiorstwa działające w sekcji usług i handlu, które 
stanowią ok. 95% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Pracowników fizycznych 
(produkcyjnych) poszukują głównie firmy, których profil skierowany jest na działal-
ność typowo produkcyjną i zwykle są to firmy generujące duże zatrudnienie. Firmy te 
stanowią około 9% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego.

PRACODAWCY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SWEDWOOD POLSKA oddział GOLBLAT

Branża: drzewna, produkcja mebli, EKD 361
Obszar działalności: oddział GOLBLAT działa na terenie Goleniowa 
i współpracuje z innymi oddziałami Swedwood Polska 
na terenie województwa i kraju oraz za granicą
Liczba pracowników: 374
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Witosa 31, 72-100 Goleniów
Tel.: 91 466 40 30

LM GLASFIBER POLAND, Spółka z o.o.

Branża: przemysł - produkcja pozostałych wyrobów 
z tworzyw sztucznych (łopaty do turbin wiatrowych)
Obszar działalności: Goleniów
Liczba pracowników: 300
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Nowa 3, 72-100 Goleniów
Tel.: 91 469 97 02
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Backer OBR Sp. z o.o.

Branża: produkcja elementów grzewczych
Obszar działalności: Europa, Polska – Pyrzyce, Warnice, Stargard Szczeciński
Liczba pracowników: 645 osób w Pyrzycach, 204 osoby w Stargardzie Szczecińskim
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony 
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Adres: ul. Głowackiego 39, 74-200 Pyrzyce
Tel.: 91 481 99 00

PKS Sp. z  o.o. KAMIEŃ POMORSKI

Branża: przewozy autobusowe
Obszar działalności: Polska i Europa
Liczba pracowników: 150
Dominująca forma zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony
Adres: ul. Szczecińska 76 5, 72-400 Kamień Pomorski
Tel.: 091 382 00 60
www.pkskamienpomorski.pl

ABWood Sp. z o.o 

Branża: przemysłowy przerób drewna w tym produkcja tarcicy, mebli i elementów 
meblowych, płyt klejonych, opakowań drewnianych i brykietu drzewnego
Obszar działalności: odbiorcy krajowi i zagraniczni
Liczba pracowników: 454 
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Koszalińska 64, 76-100 Sławno
Tel.: 059 810 30 64
Adres e-mail: biuro@abwood.pl
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BO-DE

Branża: obróbka wyrobów z gumy (uszczelki)
Obszar działalności: powiat łobeski
Liczba pracowników: 343
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Waryńskiego 15, 73-150 Łobez
Tel.: 091 397 45 18

Zakład Dziewiarski „EMITEX” Sp. z o.o.

Branża: produkcja odzieży dzianej
Obszar działalności: Polska i kraje Unii Europejskiej
Liczba pracowników: 156
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Jagiełły 11, 73-200 Choszczno
Tel.: 095 765 70 75, 095 765 23 95

Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Branża: sektor chemiczny z działalnością opartą o trzy segmenty: pigmentowy, 
nawozowy, chemikaliów
Obszar działalności: Polska
Liczba pracowników: 2 800 
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony i nieokreślony
Adres: ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
Tel.: 091 317 36 03
www.zchpolice.pl/pl/
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PUH  „IMPERIAL”  Sp-ka Jawna  ZPCH Donat Król, Dariusz Król

Branża: przemysłowa- produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
Obszar działalności: Polska
Liczba pracowników: 220
Adres: ul. Kołobrzeska 8 E, 78-200 Białogard 
Tel.: 94 312 78 20 
Adres e-mail: office@imperial.pl

Bridgestone Stargard Spółka z o.o.

Branża: projektowanie i produkcja opon 
Obszar działalności: cały świat
Liczba pracowników: 330
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Most Kamienny 7, 73-110 Stargrad Szczeciński
Tel.: 91 472 34 04 lub 00
Adres e-mail: rekrutacja@bridgestone.eu

Zakład Przetwórstwa Żywności Świtała INTERNATIONAL 

Branża: przetwórstwo spożywcze oraz handel półproduktami spożywczymi
Obszar działalności: Polska, cały obszar EU
Liczba pracowników: 600
Adres: ul. Redło 11 a, 78-320 Połczyn Zdrój
Tel.: 94 36 55 870
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PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE Spółka z o.o.

Branża: przeładunek towarów w portach morskich
Obszar działalności: Świnoujście
Liczba pracowników: 351
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: ul. Bunkrowa 1, 72-602 Świnoujście
Tel.: 91 327 72 00  
www.phs.com.pl

Albatros Sp. z o.o. S.k.

Branża: pralnictwo, pralnictwo chemiczne
Obszar działalności: Polska, Niemcy
Liczba pracowników: 432
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres: Nowe Czarnowo 72k, 74-105
Tel.:  91 416 15 94

KPPD-Szczecinek SA

Branża: obróbka drewna
Obszar działalności: Polska – posiada 15 oddziałów terenowych 
rozmieszczonych na obszarze całego byłego województwo koszalińskiego, Europa
Liczba pracowników: 1 130
Dominująca forma zatrudnienia: umowa o pracę, outsourcing 
Adres: ul. 3 Maja 2, 78-400 Szczecinek
Tel.:  94 37 497 00
www.phs.com.pl
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Ważne strony internetowe

Urząd Marszałkowski
www.um-zachodniopomorskie.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
http://bip.szczecin.uw.gov.pl/bip/chapter_8025.asp

Wojewódzki Urząd Pracy
www.wup.pl

Powiatowy Urząd Pracy
www.pup.szn.pl

Urząd Statystyczny w Szczecinie
http://www.stat.gov.pl/szczec/index_PLK_HTML.htm

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
http://zorp.wup.pl/

Szczeciński Serwis Samorządowy, strona Urzędu Miasta
www.szczecin.pl

Szczeciński Serwis Informacyjny
www.infoludek.pl

Rynek, region, Szczecin
www.szczecin.city-map.pl
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Wykorzystane źródła:

Raport z badań realizowanych w ramach projektu „Regionalny Barometr Gospodarki”. 
Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle badań,  Zachod-
niopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Szczecin 2009.

Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i inno-
wacje w województwie zachodniopomorskim, Zachodniopomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy, Szczecin 2009.

Badanie i diagnoza rozwoju regionu województwa zachodniopomorskiego – segmen-
tacja gospodarcza, Zagadnienia wybrane, Szczecin 2009.

Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w II kwartale 2009 roku, 
Szczecin 2009.

Urząd Marszałkowski, www.um-zachodniopomorskie.pl

Zdjęcia: Rafał Ziejewski
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www.eures.europa.eu            www.eures.praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
tel.: 91 42 56 100 fax: 91 42 56 103

www.wup.pl

Publikacja sfinansowana ze środków UE w ramach Eures.
Grant Eures 2009/2010


