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Wprowadzenie 
 

 Niniejszy raport zawiera informacje i dane dotyczące zachodniopomorskiego 

rynku pracy oraz regionalnego środowiska gospodarczego  województwa w okresie 

lutego, marca oraz kwietnia 2006 roku gromadzone i analizowane przez 

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Szczecinie. Dane te są 

danymi wtórnymi i pochodzą ze źródeł zewnętrznych takich jak Urząd Statystyczny w 

Szczecinie oraz Wydział Badań i Analiz WUP. Informacje te zawarte zostały w części 

A niniejszego opracowania. Ponadto w opracowaniu zawarte zostały również 

informacje dotyczące bieżącej działalności Obserwatorium w okresie marca i 

kwietnia 2006 roku, zwłaszcza w zakresie prowadzonych badań, analiz, prac 

studyjnych i innych prac badawczych. Informacje te są zawarte w części B Raportu. 
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SYTUACJA NA REGIONALNYM RYNKU PRACY W OKRESIE LUTY – 

KWIECIEŃ 2006 r. 

 

1) Zarejestrowani bezrobotni 

 

W badanym okresie 2006 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

województwie kształtowała się na następującym poziomie: 

a) w lutym  wynosiła 172 931 osób, w tym 91 929 kobiet, co stanowi 53,16% 

spośród ogólnej liczby bezrobotnych w województwie; 

b) w marcu wynosiła 168 668 osób, w tym 89 629 kobiet, co stanowi 53,14% 

spośród ogólnej liczby bezrobotnych w województwie; 

c) w kwietniu 159 693 osób, w tym 85 600 kobiet, co stanowi 53,60% spośród 

ogólnej liczby bezrobotnych w województwie. 

 

2) Spadek liczby bezrobotnych  

 

W badanym okresie obserwowano stały, systematyczny spadek liczby 

bezrobotnych. W końcu badanego okresu w stosunku do miesiąca stycznia 

zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 8,43%. W skali 

poszczególnych miesięcy spadek liczby bezrobotnych w stosunku do miesiąca 

poprzedniego przedstawiał się w następujący sposób: 

a) w miesiącu lutym zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 

0,84%; 

b) w miesiącu marcu zanotowano spadek  liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 

2,46%; 

c) w miesiącu kwietniu zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

o 5,32%.  
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W skali województwa w oparciu o obliczenia wstępne WUP stopa bezrobocia 

w badanym okresie kształtowała się na następującym poziomie: 

a)  w miesiącu lutym wynosiła 25,9%;  

b)  w miesiącu marcu wynosiła 25,5%; 

c)  w miesiącu kwietniu wynosiła 24,5%. 

Wśród powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły 

się następujące powiaty: 

a)  w miesiącu lutym: łobeski – 40,8 %, świdwiński – 40,1 %, drawski – 38,5 % 

oraz białogardzki – 37,7%; 

b)  w miesiącu marcu: łobeski – 40,3 %, świdwiński – 39,0 %, drawski – 38,0 % 

oraz białogardzki – 37,5%; 

c)  w miesiącu kwietniu: łobeski – 38,9 %, świdwiński – 37,7 %, białogardzki – 

36,4% oraz koszaliński – 35,1 %. 

Warto zauważyć, że po raz pierwszy od 2003 r. stopa bezrobocia w 

powiecie łobeskim spadła poniżej 40%. 

 Wśród powiatów o najniższej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły 

się natomiast następujące powiaty: 

a) w miesiącu lutym: miasto Szczecin – 14,2%, miasto Koszalin – 19,0%, 

kołobrzeski 19,4% oraz miasto Świnoujście – 19,9%; 

b) w miesiącu marcu:  miasto Szczecin – 14,1%, kołobrzeski – 18,6%, miasto 

Koszalin – 18,7% oraz miasto Świnoujście – 19,5%; 

c) w miesiącu kwietniu: miasto Szczecin – 13,8%, kołobrzeski – 17,3%, miasto 

Koszalin – 18,2% oraz miasto Świnoujście – 18,2%. 

Dane zebrane w tym zakresie prezentują wykresy nr 1 i nr 2.  
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Wykres nr 1 

Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia w województwie 

zachodniopomorskim.
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Wykres nr 2 

 

 

Największy spadek liczby bezrobotnych między lutym a kwietniem 

zanotowano w następujących powiatach: drawskim – 14,26%,  kołobrzeskim – 

13,45%, myśliborskim – 11,69% oraz kamieńskim – 11,63%, natomiast 

najmniejszy spadek liczby bezrobotnych zanotowano w następujących powiatach: 

miasto Szczecin – 3,20%, goleniowskim – 4,85%,  miasto Koszalin – 5,19% oraz  

białogardzkim – 5,64%.  W żadnym z powiatów nie zanotowano w badanym okresie 

czasu wzrostu liczby bezrobotnych.  

W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca sytuacja w zakresie spadku 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych wygląda następująco: 

a) w miesiącu lutym największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

zanotowano w powiatach:  

� łobeskim – 5,8%,  

Powiaty o najniższej stopie bezrobocia w województiwe 
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� szczecineckim – 2,3%,  

� goleniowskim – 2,1%  

� myśliborskim – 1,9,  

natomiast wzrost liczby bezrobotnych zanotowano w następujących powiatach:   

� polickim – 0,5%,  

� drawskim – 0,4%,  

� sławieńskim, choszczeńskim, kamieńskim – po 0,1%;  

b) w miesiącu marcu największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

zanotowano w  następujących powiatach:  

� stargardzkim – 6,0%,  

� myśliborskim – 5,4%,  

� kamieńskim i kołobrzeskim –  po 5,2%,   

natomiast najmniejszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

zanotowano w powiatach: 

� miasto Szczecin – 0,8%,  

� gryfickim – 0,9%,  

� białogardzkim i myśliborskim – po 1,1%; 

c) w miesiącu kwietniu największy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

zanotowano w następujących powiatach: 

� drawskim – 12,5%, 

� miasto Świnoujście – 8,8%, 

� kołobrzeskim – 8,8%  

� wałeckim  - 7,7%,  

natomiast najmniejszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano 

w powiatach:  

� miasto Szczecin – 2,4%,  

� miasto Koszalin – 3,3%,  

� goleniowskim – 3,4%  

� stargardzkim – 3,9%. 
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W skali województwa największy spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano: 

� w kwietniu – 5,3%,  

a następnie: 

� w marcu – 2,5%  

� w lutym – 0,8%. 

 

3) Szanse na znalezienie zatrudnienia 

 

Najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia (mierzone stosunkiem 

liczby ofert pracy do liczby bezrobotnych) istniały w skali województwa w 

następujących powiatach: 

a) w miesiącu lutym:  białogardzkim, koszalińskim, choszczeńskim oraz gryfickim, 

b) w miesiącu marcu: koszalińskim, gryfińskim, łobeskim oraz w mieście Koszalin,  

c) w miesiącu kwietniu: miasto Koszalin, koszalińskim, wałeckim oraz świdwińskim.  

Największe szanse na otrzymanie zatrudnienia zanotowano natomiast w 

następujących powiatach:  

a) w miesiącu lutym: kołobrzeskim, łobeskim, stargardzkim oraz myśliborskim, 

b) w miesiącu marcu: kołobrzeskim, miasto Szczecin, pyrzyckim oraz polickim,  

c) w miesiącu kwietniu: drawskim, kołobrzeskim, pyrzyckim oraz w mieście 

Świnoujście. 

 

4) Bezrobocie kobiet 

 

W zakresie bezrobocia kobiet w skali województwa największa liczba 

bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu bezrobotnych występowała w 

następujących powiatach:  
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a) w miesiącu lutym: w mieście Świnoujście – 59,71%, polickim –  57,09%, 

kamieńskim – 56,38% oraz koszalińskim – 55,07%; 

b) w miesiącu marcu: w mieście Świnoujście – 59,62%,  polickim 57,22%, 

kamieńskim – 55,99% oraz świdwińskim 52,03%;  

c)  w miesiącu kwietniu: w mieście Świnoujście – 58,85%, polickim 58,00%, wałeckim 

57,57% oraz kamieńskim – 56,38%. 

Najmniejsza liczba bezrobotnych kobiet w stosunku do łącznej liczby 

bezrobotnych występowała natomiast w skali województwa w następujących 

powiatach: 

a)  w miesiącu lutym: białogardzkim – 49,72%, drawskim – 50,38%, sławieńskim –  

51,11% oraz  łobeskim 51,33%; 

b)  w miesiącu marcu: białogardzkim – 49,31%, drawskim – 50,12%, sławieńskim – 

51,21% oraz pyrzyckim – 52,03%; 

c)  w miesiącu kwietniu: białogardzkim – 49,26%, sławieńskim – 50,97%, drawskim – 

51,31% oraz łobeskim 51,74%. 

  Dane zebrane w tym zakresie przedstawiają wykresy nr 3 i 4. 



 

 11

Wykres nr 3 

Powiaty o największym odsetku bezrobotnych kobiet wśród ogółu 

bezrobotnych.
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Wykres nr 4 

Powiaty o najniższym wskaźniku bezrobocia kobiet w 

województwie zachodniopomorskim.
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5) Dane dotyczące zatrudnienia i firm 
 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w badanym okresie na 

terenie województwa zachodniopomorskiego kształtowało się w następujący sposób: 

a) w miesiącu lutym wyniosło 154,5 tys. osób i było o 0,2% niższe niż przed 

miesiącem oraz o 3,3% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu  o 1,8% w roku 

ubiegłym);  kraju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w 

skali roku o 2,5%; 

b) w miesiącu marcu wyniosło 155,1 tys. osób i było o 0,4% wyższe niż przed 

miesiącem oraz o 4,2% wyższe niż w marcu ub. roku (wobec wzrostu o 1,8% 



 

 13

przed rokiem); w kraju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali 

roku o 2,7%. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kształtowało się w badanym 

okresie w następujący sposób: 

a) w lutym 2006 roku wynosiło 2167,96 zł (co stanowiło 85,8% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w skali kraju) i było niższe niż przed miesiącem o 

0,3% oraz wyższe niż przed rokiem o 0,5%. W skali roku wzrost płac odnotowano 

w budownictwie (o 16,5%),handlu i naprawach (o 7,5%), transporcie, gospodarce 

magazynowej i łączności (o 5,9%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 5,4%). 

Spadek wynagrodzeń wystąpił w jednostkach zajmujących się wytwarzaniem i 

zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę (o 31,5%) oraz w hotelach i 

restauracjach (o 3,7%); przed rokiem odnotowano wzrost odpowiednio o 5,6% i 

2,9%. 

b) w marcu 2006 roku wyniosło 2353,93 zł (co stanowiło 90,1% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w kraju) i było wyższe o 8,6% niż przed miesiącem 

oraz o 7,9% wyższe niż przed rokiem. Najwyższy wzrost płac wystąpił w 

budownictwie (o 14,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, 

gaz, wodę (o 9,7%), handlu i naprawach (o 6,1%) oraz transporcie, gospodarce 

magazynowej i łączności (o 5,6%), a najniższy – w przetwórstwie przemysłowym 

(o 2,0%) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 3,9%). Spadek poziomu 

przeciętnych  wynagrodzeń zanotowano m.in. w hotelach i restauracjach (o 3,6% 

wobec wzrostu o 2,0% w ub. roku). 

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 

styczeń – luty br. wyniosło 2984,80 zł i było niższe o 3,0% niż w analogicznym 

okresie ub. roku (przed rokiem o 6,2% niższe), natomiast w okresie styczeń – 

marzec br. wyniosło  3171,49 zł i było o  3,2% wyższe niż w analogicznym okresie 

ub. roku.  

 W sektorze prywatnym przeciętna płaca brutto w okresie styczeń – luty  

ukształtowała się na poziomie 1984,11 zł, tj. o 5,3% wyższym niż przed rokiem 
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(wobec wzrostu o 4,2% w poprzednim roku), a relacja tego wynagrodzenia do 

przeciętnej płacy w sektorze publicznym wyniosła 66,5% (wobec 61,3% w ub. roku), 

natomiast w okresie styczeń – marzec przeciętna płaca brutto w tym sektorze 

kształtowała się na poziomie 2028,83 zł i była o 6,0% wyższa niż w I kwartale ub. 

roku, a relacja tego wynagrodzenia do przeciętnej płacy w sektorze publicznym 

wyniosła 64,0% (wobec 62,3% przed rokiem). 

W lutym 2006 roku w rejestrze REGON znajdowało się 206,0 tys. podmiotów 

gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), 

tj. o 0,8 tys. (o 0,38%) mniej niż w końcu grudnia 2005 roku. W miesiącu marcu 

liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON nie uległa zmianie. 
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WNIOSKI 

Podsumowując stwierdzić można, iż w badanych okresach na obszarze 

województwa zaobserwowano wystąpienie następujących zjawisk: 

� stałą i dość stabilną tendencję spadku liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych i stopy bezrobocia w skali całego województwa, nasilenie 
tej tendencji wystąpiło zwłaszcza w miesiącach wiosennych –  marcu oraz 
kwietniu; 

� zanotowany spadek liczby bezrobotnych jest zjawiskiem sezonowym 
występującym zwykle o tej porze roku, ma to związek z występującym w 
tym okresie rozpoczęciem realizacji działań zapobiegawczych przez służby 
zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy; 

� w czołówce powiatów o najwyższej stopie bezrobocia i liczbie 
zarejestrowanych  bezrobotnych niezmiennie znajdują się te same 
powiaty co świadczy o trwale niekorzystnym ukształtowaniu i sytuacji 
lokalnych rynków pracy tych powiatów; 

� w powiatach o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 
zanotowano największe zmiany ich liczebności co świadczy o dużej 
płynności tych rynków pracy i ich mało ustabilizowanej strukturze; 

� w powiatach charakteryzujących się stosunkowo niską liczbą 
zarejestrowanych bezrobotnych nie odnotowano znaczących zmian w 
ich liczebności co można traktować jako wyznacznik dość stabilnej 
struktury miejscowych, lokalnych rynków pracy; 

� w dłuższym horyzoncie czasowym największy spadek liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano w większości w 
powiatach przodujących pod względem bezrobocia, jednak bez 
zdecydowanie dominującego w tej kategorii powiatu łobeskiego, jak 
również w powiecie o niskim poziomie bezrobocia  - kołobrzeskim (co w 
sposób dobitny świadczy o sezonowości tego rynku pracy), natomiast w 
powiatach o niskim poziomie bezrobocia spadek liczby bezrobotnych 
był niewielki, co potwierdza tezę o stabilnej strukturze rynku pracy w 
tych powiatach; 

� na zachodniopomorskim rynku pracy nadal występuje znaczna 
nadwyżka podaży siły roboczej co przekłada się na płynność lokalnych 
rynków pracy kształtując szansę na otrzymanie zatrudnienia w danym 
powiecie; paradoksalnie dla powiatu o największym nasileniu zjawiska 
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bezrobocia (powiat łobeski) istniały duże szanse na znalezienie 
zatrudnienia w miesiącu lutym, jednak już w miesiącu marcu powiat 
ten znalazł się w gronie powiatów z najmniejszą szansą na zalezienie 
zatrudnienia co po raz kolejny dowodzi bardzo niekorzystnej sytuacji na 
miejscowym rynku pracy, który charakteryzuje się wyjątkowo niestabilną 
strukturą;  

� sytuacja kobiet na zachodniopomorskim rynku pracy nie uległa 
zasadniczym zmianom i kobiety pozostają w mniej korzystnej sytuacji 
niż mężczyźni, zjawisko to jest widoczne zwłaszcza w powiatach o 
wysokim poziomie bezrobocia; 

� nastąpił zauważalny i stale nasilający się wzrost  przeciętnego 
zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw  w stosunku do miesiąca 
poprzedniego oraz wzrost w stosunku rocznym który został osiągnięty 
głównie dzięki wzrostowi zatrudnienia w sektorze prywatnym, jest to 
zjawisko sezonowe, jednak  w powiązaniu tego stanu rzeczy ze spadkiem 
liczbie bezrobotnych wnioskować można, iż w regionie nastąpił 
(sezonowy prawdopodobnie) okres koniunktury 

� realny wzrost przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, 
przy zróżnicowanej co do siły i kierunku dynamice w sekcjach; 

� liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 
nieznacznie wzrosła w stosunku do początku roku, natomiast w 
stosunku miesiąc do miesiąca nie uległa zmianie. 
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DZIAŁANIA ZREALIZOWANE PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE 

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY WUP W OKRESIE MARCA I 

KWIETNIA 2006 r. 

 

W okresie marca i kwietnia  2006 roku Zachodniopomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy WUP prowadziło analizy i prace badawcze związane z monitoringiem 

regionalnego rynku pracy i regionalnego środowiska społeczno – gospodarczego 

województwa zachodniopomorskiego. W ramach tych działań Obserwatorium 

opracowało i opublikowało raport tematyczny pt  „Bezrobotni i oferty pracy według 

zawodów w roku 2005. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w roku 2005 w 

województwie zachodniopomorskim.”  Raport został sporządzony na podstawie 

analizy danych wtórnych zawartych w sprawozdaniach  MIPS-03 przesyłanych do 

WUP przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu całego województwa. Analiza 

materiału statystycznego dokonana we wspomnianym raporcie dostarczyła 

następujących wniosków: 

a) na zachodniopomorskim rynku pracy istniała bardzo wąska grupa kategorii 

zawodowych charakteryzująca się stabilną pozycją zapewniającą stosunkowo 

łatwe znalezienie zatrudnienia; 

b) zachodniopomorski rynek pracy charakteryzuje się znaczną nadwyżką 

podaży siły roboczej co uwidacznia się w fakcie istnienia znacznej liczby 

kategorii zawodowych zarejestrowanych bezrobotnych, dla których nie 

napłynęła żadna oferta pracy lub liczba ofert była znikoma; 

c) widoczne jest znaczne niedostosowanie systemu kształcenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy o czym świadczy analiza położenia i sytuacji osób 

wchodzących na rynek pracy po zakończeniu procesu edukacji; 

d) system klasyfikacji zawodów i oficjalne statystyki prowadzone przez służby 

zatrudnienia nie oddają  w pełni sytuacji na rynku pracy, o czym świadczą 
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zwłaszcza wyniki uzyskane w zakresie analizy kategorii zawodowych pod 

kątem liczby ofert pracy (np. telemarketer – kategoria zawodowa, dla której 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niska natomiast liczba ofert pracy 

znaczna, co wynika z bardzo szerokiego pojmowania kategorii zawodowych 

różnego po stronie służb zatrudnienia, pracodawców i bezrobotnych. 

Ponadto w miesiącu kwietniu Obserwatorium przeprowadziło dwa spotkania z 

beneficjentami projektu wywodzącymi się z lokalnych instytucji i organizacji rynku 

pracy i jego otoczenia.  Spotkania te miały miejsce w Myśliborzu (5 kwietnia) oraz 

Pyrzycach (19 kwietnia). Poświęcone one były promocji projektu oraz analizie i 

diagnozie sytuacji na lokalnych rynkach pracy w tych dwu powiatach, jak również w 

całym województwie.  Jednocześnie Obserwatorium m. in. poprzez tego rodzaju 

spotkania nawiązało i utrzymuje kontakty z lokalnymi organizacjami, które służą 

informowaniu społeczności województwa o postępach realizacji projektu. W tym 

właśnie zakresie upowszechniania i promocji swoich działań  a także w zakresie 

informowania opinii publicznej o sytuacji regionalnego rynku pracy ZORP na bieżąco 

współpracowało z regionalnymi i lokalnymi środkami masowego przekazu m. in. 

poprzez udostępnianie wypracowanych przez siebie materiałów informacyjno – 

analitycznych.  

Oprócz prac analitycznych związanych z przygotowaniem i publikacją 

wzmiankowanego raportu tematycznego w miesiącu marcu 2006 roku  oraz spotkań 

z beneficjentami, Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy  prowadziło 

również prace związane z opracowaniem i wdrożeniem planu kompleksowych 

wojewódzkich badań rynku pracy i jego społeczno – gospodarczego otoczenia w 

roku bieżącym. W planie badawczym uwzględnione zostały sugestie i uwagi 

zgłaszane przez poszczególnych regionalnych i lokalnych partnerów rynku pracy. 

Plan badawczy uwzględnia objęcie procesem badawczym m. in. takie dziedziny jak: 

bezrobotni, bierni zawodowo, pracujący – zatrudnieni, pracodawcy, przedsiębiorcy, 

instytucje rynku pracy, młodzież, absolwenci szkół i uczelni, niepełnosprawni, 
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wykluczeni społecznie, kobiety.  Ponadto w planie badawczym ujęto również bieżące 

prace studyjne i analizy oparte na materiałach pochodzących ze źródeł wtórnych.  

 

 

Raport opracował: 

Grzegorz Podławiak 

 Ekspert ds. Badań i Analiz 

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy   

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie 

 

 

 Dla potrzeb opracowania niniejszego raportu korzystano z następujących źródeł: 

- opracowanie Wydziału Badan i Analiz WUP  sporządzone na podstawie 

Sprawozdań MPiPS-01,   

- opracowanie Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Komunikat o sytuacji 

społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego” nr 2 i  nr 3.  

 


