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11..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE..    

1.1. Streszczenie 

Regionalny Plan Działa� na rzecz Zatrudnienia (RPD) został opracowany na 

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy przez Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. W opracowaniu Regionalnego Planu 

Działa� uczestniczyły równie� pracuj�ce społecznie zespoły ds. RPD: Komitet Ekspertów i 

Zespół Roboczy, w skład których weszli przedstawiciele nast�puj�cych instytucji, firm  

i organizacji bezpo�rednio lub po�rednio zwi�zanych z regionalnym rynkiem pracy:  

 
TABELA 1. KOMITET EKSPERTÓW I ZESPÓŁ ROBOCZY DO SPRAW REGIONALNEGO PLANU DZIAŁA� 
NA RZECZ ZATRUDNIENIA 

 
L.p. Instytucja 

1. Aya Sp. z o.o. Przedsi�biorstwo Organizacji Wdro�e� Szkoła "Computer College" 

2. Izba Rzemie�lnicza Małej i �redniej Przedsi�biorczo�ci w Szczecinie 

3. Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

4. Koszali�ska Agencja Rozwoju Regionalnego 

5. Politechnika Koszali�ska 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie 

7. Powiatowy Urz�d Pracy w Policach 

8. Północna Izba Gospodarcza 

9. Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego 

10. Stargardzka Izba Gospodarcza 

11. Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Powiatu Kołobrzeskiego 
12. Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych 

13. Szczeci�ski Zwi�zek Pracodawców 

14. Uniwersytet Szczeci�ski 

15. Urz�d Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

16. Wy�sza Szkoła Zawodowa w Wałczu 

17. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

18. Zachodniopomorski Urz�d Wojewódzki 

19. Zarz�d Regionu NSZZ Solidarno�	 - Koszalin 
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RPD, b�d�c dokumentem o charakterze wykonawczym, definiuje kierunki interwencji 

na regionalnym rynku pracy i jego otoczeniu w roku 2005 oraz w perspektywie roku 2006. 

Jedn� z intencji opracowanego dokumentu jest uzyskanie efektu synergii poprzez ł�czenie 

działa� ró�nych instytucji, a tak�e, zgodnie z zapisem Krajowego Planu Działa� na rzecz 

Zatrudnienia, „stworzenie podstawy do zwi�kszenia efektywno�ci realizacji (...) priorytetów 

polskiej polityki społeczno-gospodarczej, jakimi s� ograniczenie bezrobocia, wzrost 

zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich”. 

RPD, na podstawie przeprowadzonej analizy zachodniopomorskiego rynku pracy i 

jego otoczenia oraz konsultacji społecznych, definiuje wytyczne i zadania na rzecz rynku 

pracy. Jednocze�nie pozostaje zgodny z zapisami Krajowego Planu Działa� i innych 

dokumentów o charakterze strategicznym. Podstawowym zało�eniem przyj�tym przy 

konstruowaniu RPD jest wzmacnianie silnych stron regionalnego rynku pracy 

i wykorzystywanie pojawiaj�cych si� szans przy jednoczesnym niwelowaniu istniej�cych 

słabo�ci  

i pojawiaj�cych si� zagro�e�. Zgodnie z tak przyj�tym zało�eniem, za najwa�niejsze do 

realizacji uznano wytyczne zwi�zane z:  

• tworzeniem miejsc pracy i rozwijaniem przedsi�biorczo�ci;  

• dostosowaniem do zmian oraz promocj� zdolno�ci przystosowawczych i mobilno�ci na 
rynku pracy w�ród osób pracuj�cych i poszukuj�cych pracy; 

• promowaniem rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia si� przez całe �ycie. 

W�ród zada� wynikaj�cych z wytycznych Krajowego Planu Działa� za najwa�niejsze 

uznano: 

• rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (wytyczna 2.1); 

• rozwój biznesowego wsparcia dla przedsi�biorstw - doradztwo i instytucje 
wspomagaj�ce (wytyczna 1.1); 

• rozbudow� systemu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych (wytyczna 1.2.); 

• zwi�kszenie dost�pu do edukacji – promocja kształcenia przez całe �ycie (wytyczna 
3.1); 

• redukcj� obci��e� podatkowych i wynikaj�cych ze składek na ubezpieczenia społeczne 
w kosztach pracy osób najmniej zarabiaj�cych (wytyczna 4.1); 

• zwi�kszenie zatrudnienia ludzi młodych (wytyczna 5.1); 
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• rozwój regionalnego systemu bada� i analiz celem rozwijania edukacji i osi�gni�cia 
konwergencji (wytyczna 2.2) 

 

Dokument definiuje równie� sposoby zarz�dzania, wdra�ania, monitorowania i 

aktualizacji RPD.  

Regionalny Plan Działa� na rzecz Zatrudnienia został podzielony na cztery rozdziały: 

1. Wprowadzenie - obejmuje istot� planu, metody i etapy powstawania oraz opis 
zastosowanej metody wypracowania dokumentu; 

2. Aktualna sytuacja na rynku pracy –obejmuje wieloaspektow� analiz� regionalnego 
rynku pracy i jego otoczenia; 

3. Strategiczne obszary działania – rozdział ten zawiera szczegółowo opisane 
wytyczne wraz z zadaniami na rzecz rynku pracy; 

4. Zarz�dzanie i partnerstwo – rozdział ten obejmuje aspekty zwi�zane 
z zarz�dzaniem, wdra�aniem i monitorowaniem oraz aktualizacj� RPD. 

Cz��ci� składow� Regionalnego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia s� równie� 

zał�czniki obejmuj�ce m. in. zestaw wska�ników monitorowania RPD oraz wykaz projektów 

zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. 

 

1.2. Istota Regionalnego Planu Działa�  

Regionalny Plan Działa�, podobnie jak i Krajowy Plan Działa� na rzecz Zatrudnienia, 

definiuje zadania w zakresie polityki zatrudnienia. Dokument ten ma za zadanie zwi�kszy	 

efektywno�	 działa� podejmowanych na rzecz regionalnego rynku pracy oraz pomóc w 

osi�gni�ciu spójno�ci, komplementarno�ci i kompleksowo�ci oraz w optymalnym 

wykorzystaniu �rodków, w szczególno�ci poprzez uzyskanie efektu synergii poszczególnych 

działa�. Podstaw� dla Regionalnego Planu Działa� jest zasada zgodno�ci z celami 

wytyczonymi przez Krajowy Plan Działa�, a w zwi�zku z tym - z Europejsk� Strategi� 

Zatrudnienia oraz zasada, i� powiatowe programy rozwoju rynku pracy stan� si� 

dokumentami wykonawczymi dla RPD na poziomie powiatu. 

1.3. Metody i etapy opracowania 

Do opracowania RPD przyj�to metod� ekspercko-społeczn�. Ułatwiło to 

i przyspieszyło prace zwi�zane z opracowaniem planu.  
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W opracowaniu RPD oprócz pracowników WUP wzi�ły udział pracuj�ce społecznie 

zespoły ds. RPD: Komitet Ekspertów i Zespół Roboczy. W skład Komitetu Ekspertów 

weszli dyrektorzy instytucji zwi�zanych z rynkiem pracy, za� w skład Zespołu Roboczego – 

ich pracownicy. Skład zespołu ds. Regionalnego Planu Działa� w WUP, Komitetu Ekspertów 

i Zespołu Roboczego prezentuj� poni�sze tabele: 

TABELA 2. KOMITET EKSPERTÓW (W KOLEJNO�CI ALFABETYCZNEJ) 

L.p. Instytucja Imi� i nazwisko przedstawiciela 

1. 
Aya Sp. z o.o. Przedsi�biorstwo 
Organizacji Wdro�e� Szkoła 
"Computer College" 

dr Anastassia Kokałanova - Hudemczuk 

2. 
Izba Rzemie�lnicza Małej i 
�redniej Przedsi�biorczo�ci w 
Szczecinie 

Andrzej Wojciechowski 

3. 
Zachodniopomorska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy 

Andrzej Conder 

4. Koszali�ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego Tadeusz Kaczanowski 

5. Politechnika Koszali�ska prof. dr hab. in�. Krzysztof Wawryn 

6. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białogardzie Eleonora Zamszyn 

7. Powiatowy Urz�d Pracy w 
Policach Jan Sławczy�ski 

8. Północna Izba Gospodarcza Dariusz Wi�caszek 

9. Rada OPZZ Województwa 
Zachodniopomorskiego Gerhard Kuligowski 

10. Stargardzka Izba Gospodarcza Lech Bieg 

11. 
Stowarzyszenie Aktywizacji 
Społeczno - Gospodarczej 
Powiatu Kołobrzeskiego 

Henryk Rupnik 

12. Stowarzyszenie Ludzi 
Bezrobotnych Małgorzata Buchajczyk 

13. Szczeci�ski Zwi�zek 
Pracodawców Wiesław Judycki 

14. Uniwersytet Szczeci�ski prof. dr hab. Józef Perenc 

15. 
Urz�d Marszałkowski 
 Województwa 
Zachodniopomorskiego 

El�bieta Kasprzak 

16 
Urz�d Marszałkowski 
 Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Tadeusz 
abi�ski 
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17. Wy�sza Szkoła Zawodowa w 
Wałczu Ignacy Dziedziczak 

18. Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. Waldemar Ziemak 

19. Zachodniopomorski Urz�d 
Wojewódzki Teresa Włochal 

20. Zarz�d Regionu NSZZ Solidarno�	 
- Koszalin Mirosław Saracen 

 

TABELA 3. ZESPÓŁ ROBOCZY (W KOLEJNO�CI ALFABETYCZNEJ) 

L.p. Instytucja Zespół Roboczy 

1. 
Aya Sp. z o.o. Przedsi�biorstwo 
Organizacji Wdro�e� Szkoła 
"Computer College" 

Alicja Macierzanka 

2. 
Izba Rzemie�lnicza Małej i 
�redniej Przedsi�biorczo�ci w 
Szczecinie 

Tadeusz Trzci�ski 

3. 
Zachodniopomorska Wojewódzka 
Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy 

Robert Durski 

4. Koszali�ska Agencja Rozwoju 
Regionalnego Artur Sulima 

5. Politechnika Koszali�ska dr in�. Artur Wezgraj 

6. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Białogardzie Mariusz Romanowski 

7 Powiatowy Urz�d Pracy w 
Policach Przemysław So�tka 

8. Północna Izba Gospodarcza Andrzej Martu� 

9. Rada OPZZ Województwa 
Zachodniopomorskiego Marian Adamowicz 

10. Stargardzka Izba Gospodarcza Joanna Fogt 

11. 
Stowarzyszenie Aktywizacji 
Społeczno - Gospodarczej 
Powiatu Kołobrzeskiego 

Jacek Wo�niak 

12. Stowarzyszenie Ludzi 
Bezrobotnych Mieszko Król 

13. Szczeci�ski Zwi�zek 
Pracodawców Jacek S�k 

14. Uniwersytet Szczeci�ski dr Joanna Hołub–Iwan 
dr Karolina Drela 

15. 
Urz�d Marszałkowski - 
Departament Zdrowia i Polityki 
Społecznej 

Bo�ena Szyma�ska 

16. Urz�d Marszałkowski - 
Departament Polityki Regionalnej 

Marek Batogowski 
Agnieszka Łagocka 
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17. Wy�sza Szkoła Zawodowa w 
Wałczu Grzegorz Wołodkowicz 

18. Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. Jacek Baraniecki 

19. Zachodniopomorski Urz�d 
Wojewódzki Lidia Wronka 

20. Zarz�d Regionu NSZZ 
Solidarno�	 - Koszalin Mirosław Saracen 

 

Poza pracami zespołów ds. RPD przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje 

społeczne. Proces konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działa� opierał si� na 

badaniach ankietowych. Kwestionariusz bada� składał si� z dwóch głównych bloków 

tematycznych: pierwszego okre�laj�cego sytuacj� na zachodniopomorskim rynku pracy oraz 

drugiego b�d�cego tzw. kart� zgłoszenia zadania do Regionalnego Planu Działa�. 

Kwestionariusz konsultacji społecznych zawierał nast�puj�ce pytania: 

1. Jak oceniaj� Pa�stwo aktualn� sytuacj� na rynku pracy w województwie 
zachodniopomorskim? 

2. Czy sytuacja na rynku pracy obecnie jest gorsza czy lepsza ni� rok temu? 

3. Jak w przeci�gu roku zmieni si� sytuacja na rynku pracy w województwie 
zachodniopomorskim? 

4. Jakie s� główne przyczyny problemów na rynku pracy? 

5. Jakie działania podejmowane na poziomie województwa najlepiej przyczyniłyby si� do 
spadku bezrobocia i aktywizacji zawodowej? 

6. Prosz� zaproponowa	 i opisa	 zadanie, które wg Pa�stwa mogłoby wpłyn�	 szczególnie 
pozytywnie na rynek pracy w województwie zachodniopomorskim? 

7. Prosz� wymieni	 instytucje, które najlepiej zrealizowałyby wg Pa�stwa zadanie opisane 
przez Pa�stwa w punkcie 6. 

8. Jakie przewidywane szacunkowe koszty byłyby konieczne do realizacji zadania 
opisanego przez Pa�stwa w punkcie 6? 

9. Z jakich �ródeł nale�ałoby wg Pa�stwa sfinansowa	 zadanie opisane przez Pa�stwa w 
punkcie 6? 

10. Jakie s� spodziewane efekty działania opisanego przez Pa�stwa? 

Konsultacje społeczne RPD trwały ł�cznie 2 miesi�ce (10 pa�dziernika – 8 grudnia 

2004), Drog� elektroniczn� rozesłano 262 ankiety do nast�puj�cych instytucji maj�cych 

swoj� siedzib� na terenie województwa zachodniopomorskiego: 
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• 24 Gminnych Centrów Informacji; 

• 8 Akademickich Biur Karier; 

• 12 przedsi�biorstw z sektora M�P; 

• 21 ekspertów ds. Regionalnego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia; 

• 13 publicznych i niepublicznych szkół wy�szych; 

• 21 starostw powiatowych; 

• 12 organizacji maj�cych status organizacji po�ytku publicznego; 

• 20 Powiatowych Urz�dów Pracy oraz ich filii; 

• 70 organizacji pozarz�dowych; 

• 35 publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształc�cych. 

Wszelkie informacje odno�nie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowania 

Regionalnego Planu Działa� zostały umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego 

Urz�du Pracy w Szczecinie. Ze strony mo�na było równie� pobra	 „Kart� zgłoszenia zadania 

do Regionalnego Planu Działa�”. Od 1.10.2004 do 9.12.2004 r. na stronie internetowej 

po�wi�conej RPD zarejestrowano 1944 wizyty, co daje �rednio 28 wizyt dziennie. 

Wyniki konsultacji s� prezentowane w podrozdziale 2.4. Zgłoszone do realizacji, 

w ramach konsultacji, przykładowe projekty stanowi� zał�cznik nr 7 do RPD. 

Przyj�to równie� zało�enie, i� projektami lokalnymi uznanymi za priorytetowe do 

realizacji b�d� projekty umieszczone w powiatowych programach przeciwdziałania 

bezrobociu i rozwoju rynku pracy, o ile s� zgodne z wytycznymi i zadaniami zdefiniowanymi 

w RPD. 

Harmonogram prac nad RPD prezentuje tabela 4. 

 

TABELA 4. HARMONOGRAM PRAC NAD RPD 
Miesi�c Etap Zadania 

Lipiec – sierpie� 
2004  

Etap 1. Definiowanie 
zało�e� do RPD 

� Zdefiniowanie celu powstania dokumentu 
strategicznego;  

� Zdefiniowanie barier procesu przygotowania i 
wdra�ania Regionalnego Planu Działa�; 

� Opracowanie metodologii tworzenia Planu; 
� Podział zada� pomi�dzy partnerów przygotowuj�cych 

dokument. 
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Sierpie� – 
grudzie� 2004 

Etap 2 Analizy i wybór 
obszarów strategicznych.  

� Przeprowadzenie analizy w zakresie:  
� Czynników popytu i poda�y na rynku pracy; 
� Efektów indywidualnych bezrobocia; 
� Wpływu bezrobocia na lokaln� gospodark� i 

społeczno�	. 
� Opracowanie na podstawie wyników analiz zało�e� 

do Regionalnego Planu Działa�;  
� Przeprowadzenie konsultacji społecznych; 
� Przeprowadzenie warsztatów  

z partnerami społecznymi w celu wyboru obszarów 
strategicznych RPD. 

Stycze� – marzec 
2005 

Etap 3 Proces 
ostatecznych konsultacji i 
przyj�cia RPD.  

� Osi�gni�cie konsensusu wokół RPD, ewentualne 
modyfikacje; 

� Przyj�cie planu przez Zarz�d i Sejmik Województwa; 
� Wdro�enie sytemu monitorowania i oceny RPD; 
� Przyj�cie planu przygotowania długofalowej strategii 

rynku pracy na lata 2007 – 2013. 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
 

1.4. Horyzont czasowy  

Regionalny Plan Działa� koncentruje si� na 2005 roku, wyznaczaj�c tam, gdzie to jest 

niezb�dne, perspektyw� realizacyjn� do roku 2006. Nale�y jednak podkre�li	, �e to wła�nie 

zało�enia obecnego planu stan� si� podstaw� do opracowania waz z raportami z 

monitoringu, kolejnego Regionalnego Planu Działa�.  

22..  AAKKTTUUAALLNNAA  SSYYTTUUAACCJJAA    

2.1. Porównanie głównych celów rozwojowych zawartych w regionalnych i 
lokalnych dokumentach strategicznych z kluczowymi europejskimi i krajowymi 
wytycznymi dla rynku pracy, w tym z Krajowym Planem Działa�, strategi� 
województwa i strategi� wojewódzk� w zakresie polityki społecznej.  

Zało�enia i działania Regionalnego Planu Działa� na Rzecz Zatrudnienia powinny 

uwzgl�dnia	 zapisy strategicznych dokumentów na szczeblu europejskim, krajowym i 

regionalnym.  

W szczególno�ci konieczne jest uwzgl�dnienie zapisów i zało�e�:  

1. Strategii Lizbo�skiej; 

2. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006; 

3. Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego; 
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4. Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2000 
– 2006; 

5. Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski; 

6. Krajowego Planu Działa� na 2005 r. na rzecz Zatrudnienia; 

7. Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015;  

8. Strategii Wojewódzkiej w zakresie Polityki Sspołecznej; 

9. Programów wojewódzkich. 

 

Ad 1. Działania systemowo–regulacyjne Strategii Lizbo�skiej akcentuj� konieczno�	 

szybkiego przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju społecze�stwa 

informacyjnego, bada� i innowacji oraz wykształcenia w społecze�stwie odpowiednich 

kwalifikacji i umiej�tno�ci. Istotna jest tak�e stymulacja wzrostu zatrudnienia i zmiana modelu 

społecznego. Zmiana ta b�dzie dokonywała si� przez wzrost aktywno�ci zawodowej, 

uelastycznienie rynku pracy, popraw� edukacji, unowocze�nienie systemu zabezpiecze� 

społecznych, ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

W zakresie rynku pracy Strategia Lizbo�ska stawia nast�puj�ce cele: 

1. Pełne zatrudnienie, rozumiane jako stan, w którym wyst�puje tylko bezrobocie 
naturalne, wynikaj�ce z przej�ciowego niedostosowania osób poszukuj�cych pracy 
do oczekiwa� pracodawców.  

2. Praca wysokiej jako�ci i wysokiej produktywno�ci – jest to konieczne w budowaniu 
gospodarki opartej na wiedzy.  

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu- wł�czanie do procesu pracy nawet osób, 
które nie dysponuj� wysokimi kwalifikacjami.  

W Strategii Lizbo�skiej celem jest nie zmniejszanie bezrobocia, ale zwi�kszenie 

zatrudnienia. W ramach tak zdefiniowanego kierunku działa� wskazuje si� konieczno�	 

osi�gania nast�puj�cych celów:  

1. Wzrost stopy zatrudnienia; 

2. Wzrost wykształcenia i kształcenie ustawiczne; 

3. Mobilno�	 na rynku pracy; 

4. Przedkładanie tworzenia nowych, dobrych miejsc pracy nad ochron� starych (przymus 
restrukturyzacji); 
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5. Zwi�kszanie produktywno�ci; 

6. Ograniczanie regionalnego zró�nicowania rynku pracy; 

7. Równowaga mi�dzy ochron� zatrudnienia a płynno�ci� rynku pracy. 

Strategia Lizbo�ska wskazuje równie� zalecenia dotycz�ce podejmowanych działa� 

na rzecz aktywizacji zatrudnienia. Nale�� do nich:  

1. Usuwanie bezrobocia koniunkturalnego; 

2. Usuwanie bezrobocia strukturalnego; 

3. Zmniejszanie bierno�ci; 

4. Budowa infrastruktury; 

5. Niskie wydatki pa�stwa. 

 

Ad 2. W Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 – 2006 cele zwi�zane z 

zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu s� uj�te ju� w celu strategicznym: „Głównym 

celem strategicznym NPR w latach 2004 – 2006 jest rozwój konkurencyjnej gospodarki 

opartej na wiedzy i przedsi�biorczo�ci, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, 

zapewniaj�cej wzrost zatrudnienia i popraw� spójno�ci społecznej, ekonomicznej i 

przestrzennej z UE na poziomie regionalnym i krajowym”. Wskazuje to na niezaprzeczaln� 

wa�no�	 problematyki zatrudnienia i rynku pracy dla rozwoju Polski w sferze gospodarczej i 

społecznej.  

Równie� zało�enia wst�pne do opracowywanego wła�nie Narodowego Planu 

Rozwoju na lata 2007- 2013 uwzgl�dniaj�:  

• wzrost wydajno�ci gospodarki; 

• d��enie do konwergencji gospodarczej i społecznej mi�dzy regionami; 

• popraw� sytuacji na rynku pracy; 

• tworzenie warunków do budowy społecze�stwa informacyjnego; 

• popraw� systemu edukacyjnego. 

Zało�enia te po przyj�ciu stan� si� podstaw� do opracowywania wszelkiego rodzaju 

dokumentów strategicznych. 
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Ad 3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006 zakłada realizacj� 

nast�puj�cych celów:  

• wzrost konkurencyjno�ci gospodarczej regionów, przy wykorzystaniu ich atutów 
i specyfiki (endogenicznego potencjału); 

• zachowanie ró�norodno�ci – wspieranie podejmowania zró�nicowanych 
przedsi�wzi�	 rozwojowych przy lepszym wykorzystaniu potencjału 
endogenicznego regionów; 

• racjonalna gospodarka przestrzeni� i zasobami; 

• wyrównywanie szans rozwojowych (zapobieganie marginalizacji aktualnie 
najsłabszych rejonów). 

Wiele z tych celów w sposób bezpo�redni wpływa na działania zwi�zane 

z programowaniem polityki zatrudnienia. W NSRR wskazano równie� na konieczno�	 

lepszego wykorzystania zasobów ludzkich. Zało�enie to ma by	 zrealizowane przez 

kształcenie ustawiczne, reform� słu�b zatrudnienia i edukacj�. 

W Narodowym Planie Rozwoju oraz Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego uj�to 

wa�ne w procesie programowania rynku pracy wskazówki. Podkre�li	 nale�y nast�puj�ce 

zapisy ww.dokumentów:  

• „Programy i strategie wojewódzkie powinny uwzgl�dni	 regionaln� polityk� rynku 
pracy”;  

• „Polityka wspierania podejmowania przez mieszka�ców wsi zatrudnionych w 
rolnictwie regularnej pracy poza rolnictwem w sektorze przemysłowym b�d� 
usługowym powinna by	 jednym z najwa�niejszych priorytetów polityki rynku 
pracy w przyszło�ci. Jej wsparciem musi by	 usuwanie zach�t do pozostawania 
w rolnictwie (w postaci np. systemu zabezpieczenia społecznego)”; 

• „Wskazane jest nadanie rynkom pracy charakteru regionalnego”. 

 

Ad 4. Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w 

Latach 2000 – 2006 

 

Celem Strategii jest osi�gni�cie wy�szego zaanga�owania ludno�ci w procesie pracy. 

Warunkiem koniecznym jest równoczesne podwy�szenie potencjału kwalifikacyjnego 

zasobów ludzkich. 
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Cel strategii zostanie osi�gni�ty poprzez:  

• popraw� zatrudnienia poprzez rozwój jako�ci zasobów ludzkich; 

• rozwój przedsi�biorczo�ci; 

• popraw� zdolno�ci adaptacji przedsi�biorstw i ich pracowników do 
warunków zmieniaj�cego si� rynku; 

• wzmocnienie polityki równo�ci szans na rynku pracy. 

Strategia wskazuje równie� samorz�d województwa jako głównego partnera dla rz�du 

w realizacji strategii. W strategii podkre�lono tak�e konieczno�	 zachowania 

komplementarno�ci, w stosunku do działa� podejmowanych w innych sektorach, planów i 

strategii opracowywanych przez samorz�d.  

Zgodnie z zało�eniami, Strategii polityka regionalna w zakresie rozwoju zasobów 

ludzkich powinna słu�y	 nast�puj�cym celom. 

• Podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych w celu zwi�kszenia 
konkurencyjno�ci gospodarki regionu poprzez: 

• rozwój szkole� pracowników i kadry zarz�dzaj�cej małych  
i �rednich przedsi�biorstw (w tym celu samorz�d województwa 
powinien współpracowa	 z organizacjami przedsi�biorców  
i samorz�dem gospodarczym), 

• rozwój szkole� kadry naukowo-badawczej i wdro�eniowej – działania 
maj�ce na celu transfer technologii do przedsi�biorstw w regionie. 

• Rozwojowi powszechnej edukacji ustawicznej oraz specjalistycznej edukacji 
zawodowej poprzez: 

• wspieranie szkole�, kursów, studiów policealnych  
i podyplomowych organizowanych przez publiczne  
i niepubliczne placówki o�wiatowe i organizacje pozarz�dowe.  

• tworzenie regionalnych sieci szkół prowadz�cych kształcenie 
zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego w dostosowaniu do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 

• Uzupełnieniu działa� podejmowanych przez słu�by zatrudnienia  
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez: 

• wsparcie dla inicjatyw pozarz�dowych i samorz�dowych  
w zakresie po�rednictwa, poradnictwa, doradztwa i szkole� osób 
bezrobotnych i grup ryzyka,  

• obj�cie systemem kształcenia ustawicznego tak�e osób bezrobotnych.  
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Ad 5. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (NSIS)  

NSIS zawiera 20 priorytetowych działa� wybranych na podstawie wnikliwej analizy 

ró�nych form wykluczenia wyst�puj�cych w Polsce, w tym tak�e wyst�puj�cych na rynku 

pracy. Realizacja Strategii ma pomóc Polsce w realizacji drugiego z celów Strategii 

Lizbo�skiej UE stawiaj�cego na modernizacj� europejskiego modelu socjalnego, 

inwestowanie w zasoby ludzkie oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. 

Poni�ej przedstawione s� wybrane priorytety NSIS w sposób bezpo�redni lub 

po�redni zwi�zane  z rynkiem pracy: 

• upowszechnienie kształcenia wy�szego i jego lepsze dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy; 

• ograniczenie bezrobocia długookresowego; 

• zmniejszenie bezrobocia młodzie�y; 

• zwi�kszenie liczby uczestników w aktywnej polityce rynku pracy; 

• upowszechnienie kształcenia ustawicznego; 

• zaanga�owanie obywateli w działalno�	 społeczn� - wzrost uczestnictwa w 
działaniach organizacji pozarz�dowych i innych formach pracy społecznej oraz 
samopomocy. 

Realizacja celów i priorytetów Strategii została zaplanowana w Krajowym Planie 

Działa� na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006. Działania zaplanowane w 

KPD/Integracja s� skupione wokół 4 priorytetów: 

Priorytet 1. Działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegaj�ce wykluczaniu 
oraz wspieraj�ce równy start dzieci i młodzie�y; 

Priorytet 2. Budowa sieci bezpiecze�stwa socjalnego i przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu; 

Priorytet 3. Aktywizacja i integracja grup zagro�onych wykluczeniem społecznym; 

Priorytet 4. Rozwój słu�b społecznych oraz instytucjonalny rozwój usług społecznych i 
ich koordynacji. 
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Ad 6. Krajowy Plan Działa� na rzecz Zatrudnienia (KPD/Z) na rok 2005 obejmuje 

37 ró�norodnych zada�, podporz�dkowanych realizacji 10 europejskich wytycznych 

zatrudnienia, okre�lonych w decyzji Rady UE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych 

polityk zatrudnienia (2003/578/WE). Polska, wraz z przyst�pieniem do Unii Europejskiej, 

przyj�ła na siebie zobowi�zania wynikaj�ce z Europejskiej Strategii Zatrudnienia.  

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy stanowi, �e zadania pa�stwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej prowadzone s� na podstawie uchwalonego przez 

Rad� Ministrów Krajowego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia, zawieraj�cego zasady 

realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia.  

 

W ramach KPD/Z uj�to 10 zintegrowanych ze sob� wytycznych. 

1. Aktywne i zapobiegawcze działania dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo 

2. Tworzenie miejsc pracy i przedsi�biorczo�	. 

3. Dostosowanie do zmian oraz promocja zdolno�ci przystosowawczych i mobilno�ci na 

rynku pracy. 

4. Promowanie rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia si� przez całe �ycie. 

5. Zwi�kszenie poda�y siły roboczej i wspieranie aktywnego starzenia si� 

6. Równo�	 kobiet i m��czyzn. 

7. Promocja integracji i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy osób w niekorzystnej 

sytuacji. 

8. Zapewnienie opłacalno�ci pracy przez �rodki zach�caj�ce do zwi�kszania 

atrakcyjno�ci pracy. 

9. Zmiana pracy nielegalnej na legalne zatrudnienie. 

10.Działania dotycz�ce regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu. Krajowy Plan Działa� 

na Rzecz Zatrudnienia stanowi bezpo�redni wyznacznik dla Regionalnych Planów Działa� 

na Rzecz Zatrudnienia. Regionalny Plan Działa� na rzecz zatrudnienia uwzgl�dnia wytyczne 

KPD/Z i dostosowuje je do sytuacji i specyfiki województwa, w szczególno�ci jego kierunków 

rozwojowych. Wa�ne jest zatem uwzgl�dnienie pozycji i specyfiki województwa 

zachodniopomorskiego na gospodarczej i społecznej mapie Polski. W szczególno�ci 

uwzgl�dni	 nale�y nast�puj�ce uwarunkowania rozwoju rynku pracy w województwie: 

• Jednym z najistotniejszych problemów społeczno-gospodarczych, które dotykaj� 
województwo zachodniopomorskie, jest bezrobocie i zjawiska z nim zwi�zane; 
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• Województwo zachodniopomorskie jest drugim z kolei – po warmi�sko-
mazurskim – regionem z najwy�sz� stop� bezrobocia. Bezrobocie to ma 
charakter strukturalny;  

• Dane dotycz�ce bezrobocia wskazuj�, i� mamy do czynienia z du�� ilo�ci� osób 
bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, niskim wykształceniu, a tak�e 
pozostaj�cych bez pracy powy�ej roku; 

• W województwie zachodniopomorskim powstaje zbyt mała liczba nowych miejsc 
pracy. 

Ponadto, w perspektywie najbli�szych lat oczekuje si� do�	 dynamicznego wzrostu 

gospodarczego o charakterze bezzatrudnieniowym.  

 

Ad. 7 Zało�enia Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 

2015 okre�laj� główne kierunki rozwoju oraz metody działania pozwalaj�ce na zwi�kszenie 

tempa rozwoju województwa. Obecnie zapisy strategii Rozwoju Województwa s� 

modyfikowane, mi�dzy innymi ze wzgl�du na fakt nieuj�cia w zadaniach i celach 

rozwojowych wa�nych z perspektywy sytuacji w województwie zachodniopomorskim 

obszarów zwi�zanych z rynkiem pracy. Wida	 konieczno�	 uzupełnienia zapisów w Strategii 

o priorytety zwi�zane z popraw� stanu rynku pracy poprzez kreowanie warunków do wzrostu 

zatrudnieniowego, regionalizacj� rynku pracy mobilno�ci� zasobów ludzkich, wsparciem 

rozwoju ludzi młodych w celu zahamowania ich odpływu oraz dostosowanie instrumentów 

rynku pracy do potrzeb. 

 

Ad. 8. Strategia Wojewódzka w Zakresie Polityki Społecznej do roku 2015 

Dokument ten jest strategi� rozwi�zywania istotnych problemów społecznych w 

naszym regionie. Do głównych obszarów problemowych obj�tych przez strategi� nale��: 

• długotrwałe bezrobocie; 

• kryzys rodziny; 

• marginalizacja grup społecznych; 

• uzale�nienia; 

• ograniczony dost�p osób niepełnosprawnych do �ycia zawodowego 
i społecznego; 

• starzenie si� społecze�stwa. 
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Zdefiniowan� w strategii misj� polityki społecznej w województwie 

zachodniopomorskim jest podnoszenie jako�ci �ycia w�ród tych mieszka�ców regionu, 

którzy ze wzgl�du na trudn� sytuacj� �yciow� nie s� w stanie samodzielnie zaspokoi	 

podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mog� uczestniczy	 lub maj� ograniczony 

udział w �yciu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Celem po�rednim jest stworzenie 

spójnego systemu realizacji zada� polityki społecznej. 

W ka�dym obszarze problemowym strategii zostały wyznaczone cele strategiczne, 

operacyjne oraz działania. Poni�ej  szczegółowo przedstawiono obszar problemowy 

obejmuj�cy długotrwałe bezrobocie. 

 

Obszar problemowy: DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE 

 

I. Cel strategiczny: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 

 

Cel operacyjny 1: Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. 

Działanie 1.1.: Opracowywanie i wdra�anie lokalnych programów na rzecz aktywizacji 

ró�nych grup długotrwale bezrobotnych. 

Działanie 1.2.: Współpraca lokalnych instytucji słu�b społecznych, słu�b zatrudnienia oraz 

partnerów społecznych na rzecz aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych, zwłaszcza osób i rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji 

materialnej.  

Działanie 1.3.: Stworzenie systemu wspierania i pomocy socjalnej dla długotrwale 

bezrobotnych aktywnie poszukuj�cych pracy, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem kobiet wychowuj�cych dzieci lub opiekuj�cych si� 

członkami rodziny. 

Działanie 1.4.: Tworzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego dla osób biernych 

na rynku pracy. 

Działanie 1.5.: Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej na poziomie powiatów i całego 

województwa jako szansa na zwi�kszenie mobilno�ci przestrzennej i 

zawodowej długotrwale bezrobotnych.  
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Cel operacyjny 2: Promocja na rzecz zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. 

Działanie 2.1.: Inicjowanie przez samorz�dy terytorialne działa� na rzecz zatrudnienia na 

lokalnych rynkach pracy osób długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza kobiet. 

Działanie 2.2.: Wspieranie i promowanie poprzez system poradnictwa zawodowego i 

szkole� zawodowych pracodawców tworz�cych nowe miejsca pracy dla 

długotrwale bezrobotnych. 

Działanie 2.3.: Tworzenie warsztatów samozatrudnienia dla ludzi młodych długotrwale 

bezrobotnych. 

Działanie 2.4.: Współpraca instytucji rynku pracy z przedsi�biorcami i inwestorami 

w zakresie tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich zagro�onych 

długotrwałym bezrobociem.  

 

Cel operacyjny 3: Podnoszenie kwalifikacji i umiej�tno�ci osób długotrwale 

bezrobotnych. 

Działanie 3.1.: Powstanie systemu wspólnych działa� urz�dów pracy i instytucji 

kształc�cych na rzecz kształcenia osób długotrwale bezrobotnych, 

a w szczególno�ci osób nie posiadaj�cych zawodów i dodatkowych 

umiej�tno�ci albo posiadaj�cych niskie kwalifikacje zawodowe. 

Działanie 3.2.: Ci�gły rozwój usług edukacyjnych adresowanych do długotrwale 

bezrobotnych. 

Działanie 3.3.: Wyrównywanie szans dost�pu do kształcenia w�ród osób długotrwale 

bezrobotnych, zwłaszcza mieszka�ców terenów wiejskich. 

Działanie 3.4.: Podnoszenie motywacji długotrwale bezrobotnych do zdobycia lub zmiany 

zawodu/umiej�tno�ci. 

Działanie 3.5.: Pomoc osobom zagro�onym utrat� pracy i długotrwałym bezrobociem, 

poprzez szkolenia zawodowe i kursy doskonal�ce. 

 

Cel operacyjny 4: Przeciwdziałanie „dziedziczeniu” przez mieszka�ców 

województwa długotrwałego bezrobocia. 

Działanie 4.1.: Tworzenie programów przeciwdziałania „dziedziczeniu” przez mieszka�ców 

województwa długotrwałego bezrobocia. 

Działanie 4.2.: Współpraca słu�b pomocy społecznej i słu�b zatrudnienia na rzecz pracy 

socjalnej w�ród osób i rodzin długotrwale bezrobotnych. 
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Działanie 4.3.: Udział organizacji pozarz�dowych w pracy na rzecz walki z tzw. „wyuczon� 

bezradno�ci�” w�ród dzieci osób długotrwale bezrobotnych, zwłaszcza 

w rodzinach socjalizacyjnie zaniedbanych. 

Działanie 4.4.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w �yciu społecznym dzieci 

i młodzie�y z domów długotrwale bezrobotnych, poprzez zapewnienie 

równego dost�pu do dóbr, usług i kultury wpływaj�cych na rozwój młodego 

człowieka. 

Działanie 4.5.: Inicjowanie i promowanie przez samorz�d terytorialny wszelkich 

przedsi�wzi�	 promuj�cych zdrowy i aktywny styl �ycia w�ród rodzin 

długotrwale bezrobotnych.  

Działanie 4.6.:    Tworzenie ró�nych form bezpłatnej pomocy informacyjnej,  

prawnej, edukacyjnej, psychologicznej, itp. dla osób pozostaj�cych 

długotrwale bez pracy. 

 

Ad. 9. Przyj�ty w 2001 roku przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 

„Program Wspierania Przedsi�biorczo�ci, Wzrostu Innowacyjno�ci Gospodarki 

i Kierunki Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwie Zachodniopomorskim” był 

pierwszym programem operacyjnym w programie rozwoju województwa, któremu nadano 

form� aktu prawa miejscowego. Dokument ten okre�lał działania jakie powinny zosta	 

podj�te w celu ograniczenia barier w rozwoju województwa. Cele i działania zało�one w 

programie zostały przedstawione w tabeli 5.  
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TABELA 5.CELE I DZIAŁANIA DLA PROGRAMU WSPIERANIA PRZEDSI	BIORCZO�CI 
1 2 3 4 5 

WZROST POZIOMU 
WIEDZY I 

WYKSZTAŁCENIA 
KADR DLA M�P 

WZROST 
PRZEDSI	BIORCZO�CI 

 

AKTYWIZACJA RYNKU 
PRACY 

 

ROZWÓJ TECHNOLOGII 
ORAZ WZROST 

INNOWACYJNO�CI 

PROMOCJA REGIONU -
WZROST NAKŁADÓW NA 

INWESTYCJE 

DZIAŁANIA 

 
1. Euroregionalna szkoła 

przedsi�biorczo�ci 
2. Program edukacyjny dla 

młodzie�y szkolnej 
3. Konkursy dla 

przedsi�biorstw i 
przedsi�biorców 

4. Zintegrowany system 
poradnictwa 
zawodowego 

 
1. Programy rynku pracy 
2. Sie	 O�rodków 

Wspierania 
Przedsi�biorczo�ci 

3. Regionalny System 
Informacji Gospodarczej 

4. Centrum promocji 
systemów jako�ci 

5. Targi i giełdy dla M�P 
6. Euroregionalny Szczyt 

M�P 
7. Regionalny Fundusz 

Por�cze� Kredytowych 
8. Euroregionalna sie	 

wspierania 
przedsi�biorczo�ci 

9. Regionalne Fundusze 
Po�yczkowe 

10. Regionalne Fundusze 
Inwestycyjne 

 
1. �wiadczenie  

i doskonalenie usług  
z zakresu po�rednictwa 
pracy 

2. Realizacja usług  
z zakresu poradnictwa 
zawodowego 

3. Organizacja szkole� 
4. Organizacja sta�y 

absolwenckich 
5. Usługi na rzecz 

łagodzenia skutków 
zwolnie� grupowych 

6. Zatrudnienie 
subsydiowane 

7. Program „Absolwent” 
8. Przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej 
9. Opracowywanie analiz 

dotycz�cych popytu  
i poda�y siły roboczej w 
regionie 

 
1. Regionalna rada  

do spraw nauki, techniki i 
innowacji 

2. Centra innowacyjno�ci 
3. Regionalne Centrum 

Transferu Technologii 

 
1. Centrum obsługi 

inwestorów  
i eksporterów 

2. Regionalny system 
referencji inwestycyjnych 

3. Domy współpracy 
mi�dzynarodowej 

4. Regionalne Grupy 
Lobbingowe 

5. Euroregionalne centrum 
MARKI 

�ródło: Program Wspierania Przedsi�biorczo�ci, Wzrostu Innowacyjno�ci Gospodarki i Kierunki Przeciwdziałania Bezrobociu w Województwie 
Zachodniopomorskim. 
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Zgodnie z wymogami ustawowymi RPD w swoich działaniach uwzgl�dnia wytyczne 

zawarte w Regionalnej Strategii Integracji Społecznej, której jednym z priorytetów jest 

reintegracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych.  

W Projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 

realizowanym przez Zachodniopomorsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie 

oraz partnerów niemieckich: Titan e.V. z Neubrandenburga oraz ATI Küste GmbH z 

Greifswaldu uwzgl�dniono konieczno�	 doskonalenia procesu edukacji na ró�nych 

szczeblach nauczania, w tym edukacji ustawicznej sprzyjaj�ce wzrostowi zatrudniania  

i efektywniejszemu wykorzystywaniu zasobów na rynku pracy. W dokumencie tym 

zaakcentowano jako wa�ny cel współprace pomi�dzy przedsi�biorstwami  

a instytucjami naukowymi, które z pewno�ci� przyczyni� si� do aktywizacji gospodarczej 

regionu.  

Równie� zapisy umowy o utworzeniu Euroregionu uwzgl�dniaj� cele zwi�zane 

z polityk� zatrudnienia. W szczególno�ci dotyczy to zapisów równomiernego rozwoju 

gospodarczego przez mi�dzy innymi organizowanie szkole� zawodowych i programów 

zmierzaj�cych do likwidacji bezrobocia oraz współprac� i wymian� grup zawodowych, 

naukowych i kulturalnych. 

Programowanie polityki zatrudnienia na szczeblu regionu powinno równie� 

odzwierciedla	 zapisy innych dokumentów, opinii i wytycznych zarówno na szczeblu unijnym, 

krajowym, jak i regionalnym. Podkre�lenia wymagaj� zapisy dotycz�ce polityki zatrudnienia 

wskazane przez Traktat ustanawiaj�cy Wspólnot� Europejsk�, Opini� Parlamentu 

Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, Komitetu Regionów, 

Komitetu Zatrudnienia, Europejsk� Agend� Społeczn�, zebrane w ujednoliconym 

dokumencie, jakim jest Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

wytycznych polityk zatrudnienia Pa�stw Członkowskich. W�ród wielu zapisów warto 

podkre�li	 nast�puj�ce cele:  

• Konieczno�	 wspierania post�pu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego 
poziomu zatrudnienia; 

• Konieczno�	 wspierania siły roboczej wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej 
do dostosowania si� oraz rynków pracy, reaguj�cych na zmiany gospodarcze; 
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• Konieczno�	 podnoszenia stopy zatrudnienia, zmniejszania ró�nic regionalnych, 
zmniejszania nierówno�ci oraz poprawy jako�ci pracy jako droga powrotu do 
pełnego zatrudnienia; 

• Konieczno�	 znacznego zwi�kszenia inwestycji w dziedzinie zasobów ludzkich 
w przeliczeniu na jednego mieszka�ca. Wymaga to odpowiedniej zach�ty dla 
pracodawców i osób fizycznych oraz przekierowania publicznych �rodków 
finansowych na bardziej skuteczne inwestowanie w zasoby ludzkie; 

• Konieczno�	 wprowadzenie w �ycie strategii spójnego i wszechstronnego 
kształcenia ustawicznego. 

Aktywne i zapobiegawcze polityki powinny by	 skuteczne i przyczynia	 si� b�d� do 

osi�gni�cia celów, jakimi jest pełne zatrudnienie oraz integracja społeczna, poprzez 

zapewnienie osobom bezrobotnym i nieaktywnym mo�liwo�ci konkurowania na oraz 

wł�czenia si� do rynku pracy. Polityki te powinny by	 wspierane przez nowoczesne 

instytucje rynku pracy. 

 

 

2.2. Regionalny rynek pracy  

2.2.1. Rola, zadania i potencjał władz, partnerów społecznych i instytucji 
w promocji zatrudnienia  

2.2.1.1.Instytucje rynku pracy w �wietle obowi�zuj�cych przepisów  

Rola i zadania pa�stwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, okre�lone zostały w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r., nr 99, poz. 1001), z dnia 20 

kwietnia 2004 r., która weszła w �ycie w dniu 1 czerwca 2004 r. Zadania te s� realizowane 

przez instytucje rynku pracy na podstawie uchwalonego przez Rad� Ministrów Krajowego 

Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia, realizuj�cego zasady Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia.  

W skład publicznych instytucji rynku pracy wchodz�: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 

wojewódzkie urz�dy pracy, powiatowe urz�dy pracy. Koordynatorem publicznych słu�b 

zatrudnienia jest Minister wła�ciwy do spraw pracy, który realizuje to zadanie przy pomocy 

Biura Publicznych Słu�b Pracy.  
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Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r., nr 99, 

poz. 1001), z dnia 20 kwietnia 2004 r., okre�la miedzy innymi struktur� i współzale�no�ci 

pomi�dzy instytucjami działaj�cymi na rynku oraz ich zadania.  

Od 1 stycznia 2000 r. zarz�dzanie rynkiem pracy w Polsce ma charakter 

zdecentralizowany. W zale�no�ci od zasi�gu terytorialnego oraz sposobu podporz�dkowania 

organom administracji ustalono w kraju trzy ró�ne poziomy zada� i odpowiedzialno�ci za 

sytuacj� na rynku pracy: 

• Krajowy - administracja rz�dowa - Ministerstwo Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej (od 4 maja 2004 r. Ministerstwo Gospodarki  
i Pracy); 

• Wojewódzki - administracja samorz�dowa wojewódzka -Wojewódzkie Urz�dy 
Pracy; 

• Powiatowy - administracja samorz�dowa powiatowa - Powiatowe Urz�dy Pracy. 

Do ko�ca grudnia 1999 r. pomi�dzy tymi szczeblami była hierarchiczna zale�no�	. 

Obecnie tej zale�no�ci nie ma.  

Do głównych zada� instytucji rynku pracy, na mocy ustawy nale��:  

• Pełne i produktywne zatrudnienie; 

• Rozwój zasobów ludzkich; 

• Stymulowanie podmiotów rynku pracy do zwi�kszania jako�ci wydajno�ci pracy 
pracy; 

• Wzmocnienie integracji oraz solidarno�ci społecznej. 

W województwie zachodniopomorskim zadania te realizowane s� przez Wojewódzki 

Urz�d Pracy (WUP) w Szczecinie. Wojewódzki Urz�d Pracy jest wojewódzk� samorz�dow� 

jednostk� organizacyjn� działaj�c� w strukturach Urz�du Marszałkowskiego jako jednostka 

bud�etowa, finansowana z bud�etu samorz�du województwa i przez niego nadzorowana.  

Do działa� Wojewódzkiego Urz�du Pracy nale�y wykonywanie zada� samorz�du 

województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

czyli przede wszystkim koordynacja wojewódzkiej polityki rynku pracy oraz zarz�dzanie 

programami rz�dowymi skierowanymi do wybranych grup mieszka�ców 

województwa. 

Najwa�niejsze spo�ród zada� Wojewódzkiego Urz�du Pracy to:  
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• Prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu przez 
inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów 
wojewódzkich; 

• Programowanie i realizacja projektów dotycz�cych rozwoju zasobów ludzkich, 
finansowanych z europejskich funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych; 

• Inicjowanie oraz realizacja, we współdziałaniu z podmiotami niezaliczonymi do 
sektora finansów publicznych, wojewódzkich programów promocji zatrudnienia; 

• Organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów maj�cych 
na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacj� negatywnych skutków 
bezrobocia lub wspieranie rz�dowych programów restrukturyzacyjnych; 

•  Inicjowanie i realizacja przedsi�wzi�	 maj�cych na celu rozwi�zanie lub 
złagodzenie problemów zwi�zanych z planowanymi, na zasadach okre�lonych w 
odr�bnych przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotycz�cych 
pracodawcy; 

• Opracowywanie analiz i ocen dotycz�cych problematyki zatrudnienia  
i przeciwdziałania bezrobociu w województwie; 

• Ustalanie dla samorz�dów powiatowych, według kryteriów okre�lonych przez 
sejmik województwa, kwot �rodków Funduszu Pracy na finansowanie programów 
na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych 
fakultatywnych zada�; 

• Organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz 
informacji zawodowej na terenie województwa, a tak�e wspierania działalno�ci 
klubów pracy; 

• Realizacja zada� w zakresie mi�dzynarodowej wymiany ofert pracy oraz zada� 
zwi�zanych z kierowaniem obywateli polskich do pracy za granic�.  

 

Od 1 czerwca 2004 r., a wiec od dnia wej�cia w �ycie ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy Samorz�d Województwa dodatkowo realizuje: 

• zadania wynikaj�ce z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
pa�stw, w zakresie �wiadcze� dla bezrobotnych, 

• zadania wynikaj�ce z prawa swobodnego przepływu pracowników mi�dzy 
pa�stwami,  w szczególno�ci realizowanie zada� z zakresu udziału w sieci 
EURES,  

• koordynacj� działa� w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia 
bezrobotnych poszukuj�cych pracy. 

Zadania powiatowych urz�dów pracy mo�na podzieli	 na dwie grupy: 
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1. Zadania z zakresu administracji rz�dowej zwi�zane z obsług� osób bezrobotnych, 
poszukuj�cych pracy. 

2. Zadania zwi�zane z inicjowaniem i finansowaniem aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych, poszukuj�cych pracy 

W szczególno�ci do zada� Powiatowych Urz�dów Pracy nale�y: 

• Opracowywanie i realizacja powiatowego programu promocji zatrudnienia; 

• Pozyskiwanie i gospodarowanie �rodkami finansowymi na realizacj� zada�; 

• Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez 
po�rednictwo pracy i po�rednictwo zawodowe; 

• Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; 

• Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych  
i innych działa� na rzecz aktywizacji bezrobotnych; 

• Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwy�kowych oraz 
dokonywania analiz rynku pracy; 

• Inicjowanie i realizowanie przedsi�wzi�	 maj�cych na celu rozwi�zywania lub 
złagodzenia problemów zwi�zanych ze zwolnieniami grupowymi; 

• Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy; 

• Realizacja zada� wynikaj�cych z prawa swobodnego przepływu pracowników 
miedzy pa�stwami; 

• Refundowanie wynagrodze� i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  
o prac� w celu przygotowania zawodowego. 

Nadzór nad działalno�ci� samorz�du powiatu i województwa sprawuje Wojewoda. Do 

zada� Wojewody w zakresie polityki rynku pracy nale�� zadania w zakresie:  

1. Wdra�ania i stosowania standardów usług rynku pracy; 

2. Spełniania wymogów kwalifikacyjnych okre�lonych dla pracowników urz�dów pracy; 

3. Kontroli realizacji zada�, wynikaj�cych z przestrzegania przepisów ustawy, 
wykonywanych przez jednostki samorz�du terytorialnego. 

 Do zada� wojewody nale�y równie� sprawowanie kontroli legalno�ci zatrudnienia, 

organizowanie i finansowanie szkole� pracowników urz�du wojewódzkiego i powiatowych 

urz�dów pracy, wydawanie licencji po�rednikom pracy i doradcom zawodowym i wydawanie 
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zezwole� na prac� cudzoziemców. 

 Zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wł�czaj� w 

proces kształtowania polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oprócz publicznych 

słu�b zatrudnienia wiele innych instytucji (równie� prywatnych). Jest to bardzo wa�ne z 

punktu widzenia jako�ci i skuteczno�ci kształtowania i wdra�ania polityki zatrudnienia w 

regionie. Po�rednio ustawa ta wdra�a nowy standard pracy tych instytucji, oparty na 

wzajemnej współpracy, porozumieniu i skoordynowaniu działa�. Dzi�ki synergii wynikaj�cej 

ze współdziałania łatwiej b�dzie realizowa	 postawione cele polityki rynku pracy. 

 

2.2.1.2. Analiza stanu regionalnych usług i instytucji rynku pracy 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia instytucje rynku 

pracy realizuj�ce zadania okre�lone w tej ustawie. Nale�� do nich: 

1. Publiczne słu�by zatrudnienia (wojewódzkie i powiatowe urz�dy pracy); 

2. Ochotnicze Hufce Pracy; 

3. Agencje zatrudnienia; 

4. Instytucje szkoleniowe; 

5. Instytucje dialogu społecznego; 

6. Instytucje partnerstwa lokalnego. 

 

System publicznych instytucji rynku pracy województwa zachodniopomorskiego 

składa si� z Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Szczecinie z fili� w Koszalinie i 20 powiatowych 

urz�dów pracy oraz 14 filii PUP.  

W przeci�gu ostatnich lat działania Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Szczecinie 

zmieniły si�. Istotn� zmian� było wprowadzenie nowych programów realizowanych przy 

współpracy lub z inicjatywy partnerów zagranicznych (ELPEP, Partnerstwo Lokalne, PAOW, 

PHARE), a tak�e wdra�anie Europejskiego Funduszu Społecznego. Od momentu wej�cia w 

�ycie nowej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przed Wojewódzkim 

Urz�dem Pracy stoj� nowe zadania, takie jak prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych, 
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badanie efektywno�ci projektów lokalnych oraz koordynacja kształcenia zawodowego i 

ustawicznego w powi�zaniu z potrzebami rynku pracy. 

Powiatowe Urz�dy Pracy w województwie zachodniopomorskim, obok Centrów 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, s� głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpo�redni kontakt z osobami bezrobotnymi. Głównym celem działa� Powiatowych 

Urz�dów Pracy jest wykorzystywanie przyznanych �rodków Funduszu Pracy na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu. Podstaw� oceny realizacji tego celu jest badanie 

efektywno�ci, a wi�c wska�nika ponownego zatrudnienia. W województwie 

zachodniopomorskim istnieje du�e zró�nicowanie efektywno�ci podejmowanych działa� 

pomi�dzy poszczególnymi powiatami.  

Najbardziej efektywne okazywały si� szkolenia, które dawały uczestnikom mo�liwo�	 

nabycia umiej�tno�ci technicznych (kursy spawalnictwa – 65%, obsługa maszyn i urz�dze� – 

63%, obróbka drewna – 47%) i kursy handlu – 66% (w tym przypadku wysoka efektywno�	 

mo�e wynika	 z du�ej ilo�ci miejsc pracy w zawodzie „przedstawiciel handlowy” – nazwa ta 

jednak�e cz�sto oznacza po prostu ró�ne formy akwizycji). Do kursów o najni�szej 

efektywno�ci zaliczaj� si� szkolenia takie jak: BHP (27%), obsługa finansowo-ksi�gowa 

(36%) i obsługa komputera (35%). Szkolenia BHP i obsługi komputera nie daj� umiej�tno�ci 

wystarczaj�cych do wykonywania zawodu – maj� charakter uzupełniaj�cy. Natomiast w 

przypadku stanowisk zwi�zanych z finansami i z ksi�gowo�ci� wymagane jest cz�sto 

wy�sze wykształcenie i do�wiadczenie zawodowe, sam kurs nie jest w oczach pracodawców 

wystarczaj�cy, aby zatrudni	 now� osob� i ponie�	 wszystkie koszty z tym zwi�zane. 

Na terenie województwa funkcjonuje Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 

Pracy z systemem instytucji jej podległych, takich jak młodzie�owe biura pracy, o�rodki 

szkolenia i wychowania, itd. Zgodnie z Ustaw� o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. 2004 r., nr 99, poz. 1001), z dnia 20 kwietnia 2004 r. Ochotnicze Hufce Pracy 

s� pa�stwow� jednostk� wyspecjalizowan� w działaniach na rzecz młodzie�y, 

w szczególno�ci młodzie�y zagro�onej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 

roku �ycia.  

 

Agencje zatrudnienia s� niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi �wiadcz�cymi 

usługi w zakresie po�rednictwa pracy, po�rednictwa pracy za granic� u pracodawców 

zagranicznych, po�rednictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. 
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Według rejestru zamieszczonego na stronie internetowej www.praca.gov.pl, 

w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje: 

• 19 agencji po�rednictwa pracy na terenie RP; 

• 27 agencji po�rednictwa pracy za granic� (głównie dla marynarzy); 

• 16 agencji doradztwa personalnego; 

• 13 agencji pracy tymczasowej. 

Cz��	 wy�ej wymienionych instytucji pełni ka�d� z trzech wymienionych funkcji. 

Podkre�li	 nale�y, �e ilo�	 agencji zatrudnienia działaj�cych w województwie 

zachodniopolskim jest du�a. Dla porównania, w województwie wielkopolskim funkcjonuj� 22 

agencje po�rednictwa pracy na terenie RP, 14 agencji po�rednictwa pracy za granic�, 22 

agencji doradztwa personalnego i 18 agencji pracy tymczasowej. W województwie 

dolno�l�skim funkcjonuje 26 agencji po�rednictwa pracy na terenie RP, 10 agencji 

po�rednictwa pracy za granic�, 21 agencji doradztwa personalnego i 21 agencji pracy 

tymczasowej.  

W województwie małopolskim funkcjonuj� 23 agencje po�rednictwa pracy na terenie RP, 6 

agencji po�rednictwa pracy za granic�, 25 agencji doradztwa personalnego i 14 agencji 

pracy tymczasowej. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 9 agencji 

po�rednictwa pracy na terenie RP, 5 agencji po�rednictwa pracy za granic�, 7 agencji 

doradztwa personalnego i 8 agencji pracy tymczasowej. Wy�ej wymienione województwa 

wybrane zostały ze wzgl�du na podobny rozmiar miasta wojewódzkiego. 

 

Instytucje szkoleniowe publiczne i niepubliczne podmioty prowadz�ce na podstawie 

odr�bnych przepisów edukacje szkoleniow�. W województwie zachodniopomorskim działa 

stosunkowo niewielka ilo�	 niepublicznych instytucji, przeprowadzaj�cych szkolenia dla 

bezrobotnych. W katalogu firm szkoleniowych, dost�pnym w Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej, odnale�	 mo�na 37 takich instytucji, jednak�e cz��	 z nich 

to publiczne o�rodki i zakłady doskonalenia zawodowego, a cz��	 to firmy, dla których 

szkolenia nie nale�� do podstawowej działalno�ci.  

Rynek instytucji szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego rozwija si�. 

Obecnie istotne jest wzmocnienie potencjału kadry i wyposa�enia tych instytucji, a tak�e 

promowanie szkole� zgodnych z potrzebami rynku pracy.  
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Nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy wprowadza poj�cie 

instytucji dialogu społecznego, czyli organizacji i instytucji zajmuj�cej si� problematyk� 

rynku pracy. Do instytucji dialogu społecznego na rynku pracy zaliczamy organizacje 

zajmuj�ce si� problematyk� rynku pracy, organizacje zwi�zków zawodowych, organizacje 

pracodawców i bezrobotnych organizacje pozarz�dowe współpracuj�ce z publicznymi 

słu�bami zatrudnienia oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie realizacji zada� 

okre�lonych ustaw� o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dnia 20 kwietnia 

2004 r.  

Realizowane w ostatnim okresie programy na rynku pracy s� dobr� okazj� do 

okre�lenia potencjału i stopnia aktywno�ci instytucji dialogu społecznego w województwie 

zachodniopomorskim. W ramach Podkomponentu B1 Programu Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich oferty zło�yło 20 organizacji pozarz�dowych. Organizacje pozarz�dowe działaj�ce 

na terenie województwa zachodniopomorskiego brały tak�e udział w Programie Wdra�ania 

Modelu Partnerstwa Lokalnego. Osoby z lokalnych organizacji uczestniczyły w warsztatach, 

szkoleniach i seminariach. 

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje stosunkowo niewielka 

liczba organizacji pozarz�dowych, których głównym celem statutowym jest działanie na 

rynku pracy. Wi�kszo�	 współpracuj�cych z Wojewódzkim Urz�dem Pracy organizacji 

stawia sobie za główny cel szeroko poj�ty lokalny rozwój gospodarczy. Dlatego istotne jest 

wspieranie nowych lokalnych organizacji, które mog� w skuteczny sposób dotrze	 do 

społeczno�ci, rozpozna	 ich potrzeby zwi�zane z rynkiem pracy i podj�	 efektywne 

działania. 

Zarówno wytyczne Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jak i Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL kład� nacisk na zaanga�owanie w polityk� rynku pracy społeczno�ci 

lokalnych, akcentuj� równie� udział organizacji pozarz�dowych w podejmowaniu kluczowych 

decyzji.  

 

Bardzo wa�ne dla realizacji celów polityki zatrudnienia w regionie s� programy 

partnerstwa lokalnego. W województwie zachodniopomorskim jest Polsko- Ameryka�ski 

Program Wdra�ania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Celem strategicznym programu 

Partnerstwa Lokalnego jest rozwój regionu przez optymalizacj� wykorzystania istniej�cych 

zasobów, w tym zwi�kszenie efektywno�ci działa� samorz�dów oraz ułatwienie procesu 
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restrukturyzacji przedsi�biorstw i zwi�kszenie ich konkurencyjno�ci. Celem głównym 

programu jest stworzenie systemu trwałego partnerstwa na rzecz zatrudnienia na 

szczeblu lokalnym i regionalnym. W ramach programu realizowane s� dwa priorytety:  

Priorytet I Tworzenie zintegrowanej sieci Specjalistów Partnerstwa Lokalnego, 
inicjuj�cych i koordynuj�cych działania ró�nych podmiotów, podejmowane na rzecz 
rozwi�zywania lokalnych problemów zwi�zanych z zatrudnieniem poprzez 
promocj� przedsi�biorczo�ci, rozwój edukacji i aktywn� polityk� społeczn�. 

Priorytet II Tworzenie sieci współpracy pomi�dzy instytucjami samorz�dowymi, 
lokalnymi przedsi�biorstwami, organizacjami pozarz�dowymi, instytucjami 
działaj�cymi na rynku pracy i mieszka�cami społeczno�ci lokalnej. 

Obecnie w programie Partnerstwa lokalnego w województwie zachodniopomorskim 

uczestniczy 8 powiatów: białogardzki, goleniowski, kamie�ski, kołobrzeski, koszali�ski, 

łobeski, stargardzki, �widwi�ski.  

Na szczeblu regionalnym w program zaanga�owane s� nast�puj�ce instytucje:  

1. Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie; 

2. Instytucje deleguj�ce Regionalnych Specjalistów Partnerstwa Lokalnego: 

• Instytut Organizacji Przedsi�biorstw I Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o.,  

• Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych  
w Szczecinie,  

• Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Szczecinie,  

• Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania,  

• Wy�sza Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie,  

• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe, 

• Zarz�d Regionu NSZZ Solidarno�	,  

• Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 

 

Do instytucji działaj�cych na rynku pracy nale�� równie� izby rzemie�lnicze, agencje 

rozwoju regionalnego, instytucje wspieraj�ce przedsi�biorczo�
 i niektóre firmy 

prywatne. Ich znacznie jest bardzo wa�ne w kontek�cie celu aktywizacji bezrobotnych 

w kierunku przedsi�biorczo�ci oraz wspomagania rozwoju lokalnych firm, który to rozwój 

powinien przeło�y	 si� na wzrost zatrudniania.  
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W województwie zachodniopomorskim na podstawie przeprowadzonych przez 

Zachodniopomorsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A2. zidentyfikowano 38 instytucji 

wsparcia przedsi�biorczo�ci. Niewiele tych instytucji realizuje cele zwi�zane z pomoc� 

osobom bezrobotnym. Zaledwie 11 na 38 zidentyfikowanych w województwie instytucji 

wsparcia ma w celach statutowych pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Jest to 

najrzadziej deklarowany cel. Mo�na zauwa�y	, �e w instytucjach działaj�cych poza 

Szczecinem odsetek ten jest dwukrotnie wy�szy. 

                                            
2 Badania przeprowadzone w ramach projektu RISP – WPR (Regionalnej Strategii Innowacji) w latach 

2002 – 2003. 
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TABELA 6. CELE STATUTOWE DZIAŁANIA INSTYTUCJI WSPARCIA PRZEDSI	BIORCZO�CI 
 

�ródło: Wyniki z badania projektu RISP – WPR (Regionalnej Strategii Innowacji) w latach 2002 – 2003. 
 

Pomimo braku w celach statutowych zada� zwi�zanych z obsługa bezrobotnych, pomoc dla 

tej grupy zajmuje do�	 istotn� pozycj� w pracy badanych instytucji, stanowi�c 11% ogółu 

obsługiwanych klientów. Prawdopodobnie jest to zwi�zane z nurtuj�cym region problemem 

bezrobocia, którego nie mo�na pomija	. Du�y popyt ze strony bezrobotnych na tego typu usługi i 

wsparcie wymusza podejmowanie działa� w tym zakresie.  

TABELA 7. KLIENCI INSTYTUCJI WSPARCIA PRZEDSI	BIORCZO�CI 
Obsługiwani klienci Udział w % 

Małe firmy (do 49 zatrudnionych) 21,06 

Mikro firmy (do 9 zatrudnionych) 20,76 

Osoby bezrobotne 11,44 

�rednie firmy (do 250 zatrudnionych) 11,06 

Samorz�dy lokalne 9,67 

Samozatrudnieni 6,96 

Studenci 4,72 

Du�e firmy (powy�ej 250 osób) 4,53 

Organizacje pozarz�dowe 3,72 

Pracownicy naukowi 3,58 

Absolwenci 2,48 

�ródło: Wyniki z badania na potrzeby opracowania RSI. 
 

Cele statutowe działalno�ci Szczecin = 24 
instytucje 

Pozostałe 
miejscowo�ci 
= 14 instytucji 

Aktywizacja rozwoju lokalnej gospodarki 15 12 

Promocja regionu i miejscowych firm 13 8 

Pomoc w tworzeniu nowych firm 10 10 

Pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy 5, czyli 21% 6, czyli 43% 

Reprezentowanie interesów grup zawodowych 11 5 

Szkolenia i doradztwo 16 12 

Wykorzystanie dost�pnych funduszy unijnych 11 6 

Obrona interesów członków 8 6 
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W kolejnych latach instytucje wsparcia przedsi�biorczo�ci planuj� w wi�kszym stopniu 

zaanga�owa	 si� w działania zmierzaj�ce do aktywizacji osób bezrobotnych. Działania 

zwi�zane z aktywizacj� zawodow� planuje 54% instytucji wsparcia ze Szczecina oraz 57% 

spoza stolicy województwa. 

 

Efektywno�
 działa� na rzecz bezrobotnych 

Efektywno�	 działa� przeciwdziałania bezrobociu (wska�nik ponownego zatrudnienia) 

w województwie zachodniopomorskim wynosi 38,5 %. W wi�kszo�ci województw wska�nik 

ten waha si� pomi�dzy 43%  a  50%.  Dlatego te� istotne jest wprowadzenie bie��cych 

procedur badania efektywno�ci i uzale�nienia przyznawanych �rodków od efektów działa�, 

co jest zgodne z zapisami nowej ustawy o promocji zatrudnienia.  

Szczegółowa efektywno�	 działa� podejmowanych w województwie 

zachodniopomorskim wynosiła w 2003 r. odpowiednio: 

- dla poradnictwa zawodowego – 14,3%; 

- dla klubów pracy – 15,7%; 

- dla szkole� – 38,9%; 

- dla prac interwencyjnych – 61,3%; 

- dla robót publicznych – 10,7%. 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  37 

 

REKOMENDACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza regionalnych instytucji rynku pracy ujawnia zarówno silne jak  

i słabe strony rynku pracy. Rynek niepublicznych instytucji rynku pracy  

w województwie zachodniopomorskim jest stosunkowo dobrze rozwini�ty. Na rynku tym 

działa du�o agencji zatrudnienia i po�rednictwa pracy. Jednak�e nale�y równie� 

zauwa�y	, �e wi�kszo�	 instytucji to agencje crewingowe dla marynarzy. Agencji 

zajmuj�cych si� ogólnym po�rednictwem pracy jest mniej. Na rynku zachodniopolskim 

funkcjonuje te� niewiele du�ych firm doradztwa personalnego.  

W województwie zachodniopomorskim działa stosunkowo niewielka liczba 

niepublicznych instytucji szkoleniowych. Zauwa�alny jest jednak dynamiczny wzrost 

ilo�ci i jako�ci tych firm. Staj� si� wi�ksze, lepiej wyposa�one, zasilone wykształcon� 

kadr�.  

Niew�tpliw� słabo�ci� zachodniopomorskiego rynku pracy jest niewielka ilo�	 

instytucji wsparcia biznesu. Jest to problem tym wi�kszy  

w sytuacji wysokich wska�ników bezrobocia, jak i konieczno�ci realizacji celów 

zwi�zanych z aktywizacj� bezrobotnych w kierunku tworzenia dla siebie miejsc pracy. 

Instytucje te stosunkowo cz�sto obsługuj� bezrobotnych, jednak niewiele z nich 

ma to wpisane w swojej działalno�ci statutowej.  
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2.2.2. Czynniki popytu na rynku pracy (konkurencyjno�� przedsi�biorstw, 
potrzeby instytucji publicznych, konkurencyjno�� regionu wobec innych 
regionów krajowych i zagranicznych)  

Stron� popytow� rynku pracy reprezentuj� przedsi�biorstwa zatrudniaj�ce i 

zgłaszaj�ce zapotrzebowanie na pracowników. O sile strony popytowej stanowi� takie 

czynniki jak ilo�	 przedsi�biorstw i ich kondycja ekonomiczna, konkurencyjno�	 gospodarki 

regionu, dynamika rozwoju gospodarczego. Czynniki te w znacz�cym stopniu b�d� wpływały 

na ilo�	 i jako�	 pojawiaj�cych si� na rynku ofert pracy, a tym samym na wska�niki 

bezrobocia w regionie.  

Obszar województwa zachodniopomorskiego jest zró�nicowany pod wzgl�dem 

poziomu rozwoju gospodarczego. Du�e miasta, tj. Szczecin (wraz z otaczaj�cymi go 

gminami), Koszalin, Kołobrzeg i �winouj�cie dalece odbiegaj� od pozostałych gmin. Gorzej 

sytuacja wygl�da w mniejszych miastach. Najmniej rozwini�te obszary, stanowi�ce 10 

spo�ród 21 powiatów województwa, koncentruj� si� w jego centralnej oraz południowo-

wschodniej cz��ci. S� to obszary o charakterze wiejskim, na których dawniej wiod�c� rol� 

odgrywały PGR-y. 

Do głównych cech charakterystycznych strony popytowej rynku pracy  

w województwie zachodniopomorskim nale�y zaliczy	:  

• Słab� kondycj� wielu przedsi�biorstw; 

• Niewielk� ilo�	 du�ych i rozwojowych firm; 

• Du�e rozdrobnienie firm (du�a ilo�	 małych firm);  

• Niedokapitalizowanie firm; 

• Brak strategicznego my�lenia kadry zarz�dzaj�cej w wielu firmach; 

• Nastawienie wła�cicieli na zysk w krótkim okresie, konsumpcja zysku, brak 
inwestycji; 

• Nisk� konkurencyjno�	 produktów i usług; 

• Brak �wiadomo�ci inwestowania w kapitał ludzki. 

 

Województwo zachodniopomorskie wyró�nia si� na tle kraju du�� liczb� małych firm. 

Pod wzgl�dem ilo�ciowym M�P stanowi� 99,5% przedsi�biorstw w regionie i zatrudniaj� 
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(2002 r.) 84,5% pracuj�cych, w tym a� 67,4% to zatrudnienie w małych firmach (do 50 

zatrudnionych). Skoncentrowane jest w nich ok. 60% warto�ci maj�tku trwałego, a inwestycje 

sektora M�P stanowi� 64% warto�ci nakładów inwestycyjnych w regionie. M�P wytwarzaj� 

równie� ok. 78% warto�ci produkcji sprzedanej w regionie. �wiadczy to niew�tpliwie o 

prawidłowym trendzie rozwojowym województwa podkre�laj�cym znaczenie M�P w rozwoju 

gospodarki regionu i o rosn�cej przedsi�biorczo�ci mieszka�ców.  

Niestety małe i �rednie firmy województwa maj� równie� słabe strony. Pracownicy 

sektora M�P odbiegaj� poziomem wykształcenia i wydajno�ci pracy od du�ych firm. 

Wydajno�	 pracy w MSP jest o około 30 % ni�sza ni� w du�ych firmach. O ile w 2002 roku 

przeci�tne wynagrodzenie brutto w du�ych firmach przekraczało 120% �redniej krajowej, o 

tyle w małych firmach stanowiło ono tylko 77%. 

Wa�nym celem rozwojowym wynikaj�cym z strategicznych dokumentów Unii 

Europejskiej jest wzrost innowacyjno�ci gospodarki3. Zgodnie z prowadzonymi badaniami 

szanse na rozwój i przetrwanie na rynku maj� firmy innowacyjne. Dlatego tez innowacyjno�	 

jest głównym celem rozwojowym, gospodarki regionu oraz przedmiotem finansowania ze 

strony funduszy europejskich. Badania projektu Regionalnej Strategii Innowacyjno�ci (RSI) 

wskazuj�, �e gospodarka regionu zachodniopomorskiego jest mało innowacyjna w 

porównaniu z najlepiej rozwini�tymi regionami Polski, takimi jak Mazowsze, Wielkopolska, 

�l�sk, Dolny �l�sk. Poza wyra�nym rozwojem sektora IT i zauwa�alnym rozwojem sektorów 

przetwórstwa spo�ywczego oraz drzewno-meblarskiego nie odnotowano pojawiania si� 

nowych trendów. Najwi�ksze przedsi�biorstwa w regionie w znikomym stopniu współpracuj� 

z lokalnymi M�P.  

Na podstawie bada�, przeprowadzonych w ramach opracowywania RSI, stwierdzono, 

�e najwi�ksza aktywno�	 innowacyjna wyst�puje w firmach, które: 

• Działaj� na rynkach zagranicznych; 

• Maj� siedzib� w du�ych miastach; 

• Działaj� w bran�y przemysłowej (za� najsłabiej wypadła bran�a rolna); 

• Osi�gaj� obroty ponad 3 mln zł; 

• Zatrudniaj� od 50 do 250 pracowników. 

                                            
3 Na przykład Zapisy Strategii Lizbo�skiej 
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W województwie zachodniopomorskim krótka jest lista firm podlegaj�cych powy�szej 

charakterystyce. Dominuj� firmy małe, a badania wyra�nie wykazuj�, �e przedsi�biorstwa 

zatrudniaj�ce niewielk� ilo�	 osób (tj. mikrofirmy) praktycznie nie s� zdolne do jakichkolwiek 

działa� rozwojowych (planowanie, korzystanie ze wsparcia, poszukiwanie rozwi�za� 

innowacyjnych). Du�ym problemem rozwojowym tych firm jest wykształcenie i �wiadomo�	 

kadry zarz�dzaj�cej. Te same badania wskazuj�, �e zachodniopomorskie M�P raczej nie 

wykazuj� perspektywicznego prorozwojowego my�lenia. Bardzo rzadko stosuj� zasady 

zarz�dzania strategicznego. Jedynie ok. 1/3 badanych podmiotów wykazuje si� 

planowaniem strategicznym działalno�ci, podczas gdy w grupie firm bardzo dobrze 

rozwijaj�cych, tj. o dobrej kondycji finansowej, inwestuj�cych (definiowanych jako liderów 

biznesu w regionie) wska�nik ten jest ponad dwukrotnie wy�szy. Wi�ksz� �wiadomo�ci� 

wykazuje si� kadra zarz�dzaj�ca i wła�ciciele firm zlokalizowanych w du�ych miastach.  

Powy�sze czynniki s� bezpo�redni� przyczyn� niskiej konkurencyjno�ci 

gospodarki regionu. Ze wzgl�du na nisk� konkurencyjno�	 małe i �rednie przedsi�biorstwa 

lokuj� swoj� produkcj� w sektorach nie wymagaj�cych innowacyjno�ci zajmuj�c cz�sto 

pozycj� niewykwalifikowanych podwykonawców, atrakcyjnych cenowo. Realizowane 

strategie niskich cen w długim okresie czasu staj� si� nieefektywne, przedsi�biorstw nie sta	 

na rozwój produktów i rynków w efekcie proces obni�ania cen pogł�bia si�, a sytuacja 

finansowa firmy pogarsza.  

Przeprowadzone przez WSAP-WUP badanie4 koniunktury na produkty i usług 

�wiadczone w regionie dowodz�, �e sytuacja gospodarcza regionu stabilizuje si�. 32 % 

respondentów, przedstawicieli firm oceniło, �e popyt na �wiadczone przez nich usługi i 

oferowane produkty zmniejszył si� w pierwszych 3 kwartałach 2004 roku. Według 37% firm 

popyt pozostał na tym samym poziomie, za� według 29% ankietowanych firm zwi�kszył si� 

w stosunku do roku 2003. W porównaniu z poprzednimi badaniami wida	 zmian� tendencji, 

polegaj�c� na zahamowaniu spadku popytu w firmach województwa Zachodniopomorskiego, 

a sytuacja w bran�y handlowej oraz usługowej wci�� nie jest oceniana przez wła�cicieli jako 

zadowalaj�ca. 

                                            
4 badanie IPSOS-Demoskop, wrzesie�-pa�dziernik 2002, III-IV 2003, badanie Wy�szej Szkoły 

Administracji Publicznej w Szczecinie i Wojewódzkiego Urz�du Pracy - STAN I PROGNOZA ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Badanie gospodarki i lokalnych rynków pracy, 

Szczecin 2004”  IX-X 2004 
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Na podstawie wyników bada� Wy�szej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie i 

Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Szczecinie „STAN I PROGNOZA ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO - Badanie gospodarki i 

lokalnych rynków pracy, Szczecin IX-X 2004” mo�na stwierdzi	, i� zdecydowanie najgorzej 

wypadła ocena w firmach o przychodzie do 100 tys. zł, w tych firmach oraz w firmach 

maj�cych siedzib� w mniejszych miejscowo�ci tj. do 10 tys. mieszka�ców wyst�piła 

najmniejsza zmiana wielko�ci wska�nika syntetycznego w porównaniu z latami poprzednimi. 

Ocena popytu sformułowana przez respondentów pozwala stwierdzi	, �e im mniejsza firma 

tym ni�sze ni� w poprzednim roku zapotrzebowanie na wytwarzane przez ni� produkty. 

Popyt na usługi i towary był nieco wi�kszy w miejscowo�ciach �redniej wielko�ci (od 10 do 

100 tys. mieszka�ców). W Szczecinie podobna liczna respondentów jak w całym 

województwie uznała, �e popyt wzrósł (33%), natomiast tylko 14% uznało, i� nast�pił spadek 

popytu, co stanowi zdecydowanie ni�szy odsetek ni� �rednia wojewódzka wynosz�ca 32%. 

Najwi�kszy odsetek respondentów okre�laj�cych popyt jako wy�szy wyst�pił w 

firmach z bran�y budowlanej (36%), prowadz�cych działalno�	 produkcyjn� (35%) oraz 

transportow� (33%). Przedstawiciele bran� usługowej i handlowej zdecydowanie uznali, i� 

popyt obecnie jest ni�szy ni� miało to miejsce 12 miesi�cy przed dat� badania (�ródlo: 

badania WSAP-WUP). 

Równie� firmy prowadz�ce wymian� z zagranic� oceniły w tym zakresie sytuacj� 

lepiej (warto�	 wska�nika syntetycznego5 20 w porównaniu z warto�ci� dla firm nie 

prowadz�cych wymiany wynosz�c� – 10). Wyniki bada� prezentuje wykres 1. 

                                            
5 Wska�nik syntetyczny - ró�nica mi�dzy liczb� odpowiedzi pozytywnych i negatywnych; w przypadku, 

gdy przewa�aj� odpowiedzi negatywne, wska�nik przyjmuje warto�ci ujemne. 
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WYKRES 1. OCENA POPYTU NA PRODUKTY I USŁUGI FIRM POD WZGL	DEM DZIAŁALNO�CI W 
POSZCZEGÓLNYCH LATACH. 

�ródło: badanie IPSOS-Demoskop, wrzesie�-pa�dziernik 2002, III-IV 2003, badanie WSAP-WUP IX-X 
2004 

 

Nie zwi�ksza si� ilo�
 firm posiadaj�cych wolne moce produkcyjne; bior�c pod 

uwag� popraw� koniunktury, nale�y wnioskowa	, i� jest ona oparta na wzro�cie wydajno�ci 

pracy. �wiadczy to o rozwoju ekstensywnym, wykorzystywaniu rezerw, a nie inwestowaniu. 

�rednio wolne moce produkcyjne firm w województwie zachodniopomorskim kształtuj� si� 

na poziomie 22% aktualnej produkcji firmy.  

Wolne moce produkcyjne oznaczaj� ni�sz� rentowno�	 zakładów oraz nieefektywne 

wykorzystanie kapitału. Je�li jednak nadejdzie o�ywienie gospodarcze, to wła�nie firmy 

posiadaj�ce ich nadmiar b�d� w stanie najszybciej i najłatwiej odpowiedzie	 na zwi�kszone 

potrzeby rynku. 

Od poprzedniego badania gospodarki nie zmieniła si� ogólna ilo�	 firm posiadaj�cych 

wolne moce produkcyjne, jednak zmiana nast�piła w rozmieszczeniu ich w poszczególnych 

segmentach rynku, co prezentuje wykres 2. 
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WYKRES 2. ODSETEK PRZEDSI	BIORSTW POSIADAJ�CYCH WOLNE MOCE PRODUKCYJNE 
 

�ródło: badanie IPSOS-Demoskop, wrzesie�-pa�dziernik 2002, III-IV 2003, badanie WSAP-WUP IX-X 
2004 

 

Około 34% firm dysponuje obecnie potencjałem produkcyjnym pozwalaj�cym na 

zwi�kszenie produkcji �rednio o 22%. Pozwala ta szacunkowo okre�li	, �e obecnie 

realizowana w województwie produkcja mogłaby by	 zwi�kszona o około 7% - 10%6 bez 

zatrudniania nowych pracowników, zlecania pracy na zewn�trz, b�d� te� inwestowania w 

�rodki trwałe. Oznacza to, �e o�ywienie gospodarcze na obecnym poziomie  

w niewielkim stopniu mo�e poprawi	 sytuacj� na rynku pracy. 

W porównaniu z latami ubiegłymi (zob. wykres 3) zauwa�amy wzrost odsetka firm 

prowadz�cych inwestycj�. W chwili badania 41% firm prowadziło inwestycje bezpo�rednio 

zwi�zane z produkcj� b�d� usługami �wiadczonymi przez nie, a tak�e inwestycje zwi�zane z 

funkcjonowaniem firmy. Zaanga�owanie w tego typu inwestycje wi�zało si� ze zwi�kszeniem 

zatrudnienia i przychodów firmy.  

Cz��ciej inwestuj� w modernizacj� i powi�kszanie parku maszynowego te firmy, które 

prowadz� wymian� handlow� z zagranic�. Zauwa�alny jest wzrost inwestycji w firmach 

produkcyjnych, transportowych (co mo�e by	 wynikiem konieczno�ci okresowej wymiany 

zu�ytego taboru oraz maszyn) oraz usługowych. Pogarsza si� sytuacja w sektorze 

budowlanym.  

 

                                            

6 Według ró�nych �ródeł 
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WYKRES 3. INWESTYCJE ZWI�ZANE ZE �WIADCZONYMI USŁUGAMI I PRODUKCJ� ORAZ Z 
FUNKCJONOWANIEM FIRMY 

�ródło: badanie IPSOS-Demoskop, wrzesie�-pa�dziernik 2002, III-IV 2003, badanie WSAP-WUP IX-X 
2004 

 

Aktywno�	 inwestycyjna firm woj. zachodniopomorskiego jest dodatnio skorelowana z 

ich wielko�ci�. Dotyczy to zarówno zatrudnienia jak i wielko�ci osi�ganych przychodów.  

Wi�kszo�	 firm nie prowadzi samodzielnie wymiany handlowej z zagranic� (76%). 

Eksportuje usługi b�d� wyroby 14% firm, za� importuje 3%. Jednocze�nie eksportuje i 

importuje 8% przedsi�biorstw. Najwi�cej wymian� handlow� zajmuj� si� firmy produkcyjne 

oraz transportowe, �wiadcz�ce swoje usługi na rynkach mi�dzynarodowych. Zaanga�owanie 

 w wymian� handlow� wzrasta wraz z wielko�ci� firmy, gdy� mog� one w ten sposób 

samodzielnie prowadzi	 negocjacje z bezpo�rednim dostawc� b�d� odbiorc� omijaj�c 

po�redników. Dlatego te� najcz��ciej wymian� handlow� z zagranic� prowadziły firmy 

�rednie oraz du�e (zarówno ze wzgl�du na zatrudnienie jak i na osi�gane przychody). 

Trzeba równie� uwzgl�dni	 fakt monokulturowo�ci rozwoju niektórych regionów, jak 

np. gmina Police, przemysł stoczniowy, itp. Osoby, które w wyniku dywersyfikacji gospodarki 

strac� �ródło dochodu b�d� miały małe szanse na podj�cie pracy w swoich zawodach. 

Problem ten nie dotyka jednak województwa zachodniopomorskiego w takim zakresie jak 

innych, np. województwa �l�skiego.  

 

Z bada� ankietowych wynika, i� w ostatnim półroczu nast�pił odwrót od tendencji w 

latach poprzednich i wi�kszy odsetek pracodawców zadeklarował, i� przyj�ł nowych 

pracowników. Podobnie wyst�piła przewaga firm, w których zwi�kszyła si� liczba nowych 

pracowników nad tymi, w których zmniejszono zatrudnienie. Wynika wi�c, �e ilo�	 firm 
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zwi�kszaj�cych poziom zatrudnienia jest wi�ksza ni� ilo�	 firm zmniejszaj�cych poziom 

zatrudnienia.  

 

WYKRES 4. ODSETEK FIRM, W KTÓRYCH LICZBA PRACOWNIKÓW ZMNIEJSZYŁA SI	  

�ródło: Badanie WSAP-WUP IX-X 2004.  
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WYKRES 5. ODSETEK FIRM, W KTÓRYCH LICZBA PRACOWNIKÓW ZWI	KSZYŁA SI	 

�ródło: Badanie WSAP-WUP IX-X 2004. 
 

Dane wskazuj� na znaczny ruch zatrudnionych, w szczególno�ci w przemy�le i w 

budownictwie. W firmach �rednich, powy�ej 49 pracowników mo�na zanotowa	 najwy�sz� 

sezonowo�	 zatrudnienia. Około 40% ankietowanych podmiotów z tej grupy przyznało, �e 

zmienia ilo�	 zatrudnionych wraz z porami roku. Potwierdzaj� to dane dotycz�ce 

zmniejszania si� i przyrostu liczby bezrobotnych. 

Ruchy kadrowe w firmach wskazuj� na dalszy proces racjonalizacji 

zatrudnienia, tj. dostosowania poziomu zatrudnienia i profili zatrudnionych do potrzeb 

firm, a tak�e �wiadcz� o wzro�cie efektywno�ci gospodarowania. 

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004

ogółem
produkcja
budownictwo
transport
handel
usługi



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  47 

 

WYKRES 6. ILO�CI NOWO ZATRUDNIANYCH PRACOWNIKÓW, LATA 2002-2004 

�ródło: Badanie WSAP-WUP IX-X 2004. 
 

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł odsetek firm, w których zatrudniono powy�ej 

3 pracowników, spadł natomiast odsetek firm zatrudniaj�cych w ci�gu roku tylko 1 

pracownika. 

 

WYKRES 7. ILO�CI ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW, LATA 2002-2004 

�ródło: Badanie WSAP-WUP IX-X 2004.  
 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest obni�anie si� liczby firm,  

w których zwalniano wi�cej ni� 3 pracowników. Bior�c pod uwag� badania  

z trzech ostatnich lat wyra�nie wida	, �e mamy do czynienia z tendencj� zmniejszania si� 

liczby firm zwalniaj�cych wi�ksze grupy pracowników.  
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Pozytywnie nale�y oceni
 równie� wzrost liczby ofert pracy.  

W ostatnim okresie uwidocznił si� brak korelacji pomi�dzy trudn� sytuacj� gospodarcz� 

regionu na poda�� pracy. Jak wynika z poni�szego wykresu liczba ofert pracy z roku na rok 

ro�nie, a chwilowe załamania nie zmieniaj� tendencji. 

 

WYKRES 8. LICZBA OFERT PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 
 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. 
 

Szacuje si�, �e w najbli�szej przyszło�ci stosunkowo najłatwiej b�dzie znale�	 prac� 

osobom z wykształceniem wy�szym technicznym lub uniwersyteckim z zakresu informatyki, 

telekomunikacji i/lub do�wiadczeniem w programowaniu (znajomo�	 ró�nych j�zyków 

programowania), projektowania systemów informatycznych, administrowania bazami danych 

i sieciami komputerowymi. Przewidywany jest równie� wzrost zapotrzebowania na 

finansistów, np. z do�wiadczeniem w zakresie zarz�dzania inwestycjami, w powi�zaniu ze 

spadkiem zapotrzebowania na tradycyjnych ksi�gowych. Szczególnie przyszło�ciowe jest 

ł�czenie specjalizacji, np. ekonomista i informatyk zarazem lub finansista o predyspozycjach 

i do�wiadczeniu w zarz�dzaniu, mog�cy zaj�	 stanowisko kierownika projektu. Wzrasta 

tak�e popyt na ekonomistów (zarówno finansistów, ksi�gowych, bankowców) z wiedz� i 

praktyk� w obsłudze i projektowaniu programów komputerowych wspomagaj�cych 
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zarz�dzanie. W ubezpieczeniach i finansach brakuje specjalistów od controlingu i oceny 

ryzyka ubezpieczeniowego, a tak�e audytorów wewn�trznych. Zmiany gospodarcze i 

ustrojowe w Polsce lat 90-tych spowodowały równie� rewolucj� w podej�ciu do spraw 

pracowniczych, od niedawna zwanych personalnymi. Zauwa�a si� wzrost zapotrzebowania 

na specjalistów z tej dziedziny, np. specjalistów ds. rekrutacji, specjalistów ds. szkole�, 

dyrektorów ds. kadr.  

Szczegółowy wykaz zawodów i specjalistów, na których zgłaszany jest popyt na rynku 

pracy w województwie zachodniopomorskim oraz prognoza zapotrzebowania do 04.2005r. 

prezentuj� poni�sze tabele.  
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TABELA 8. PROGNOZA I OCENA POPYTU NA PRAC	 
BAROMETR ZATRUDNIENIA – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - marzec-wrzesie� 2004 

  pyt. 38 - na jakie stanowiska chciał(a) Pan(i) zatrudni	 
pracowników? 

pyt. 39 – ilu 
pracowników na 
dane stanowisko 
chciał(a) Pan(i) 
zatrudni	? 

pyt. 38 - na jakie 
stanowiska 
chciał(a) Pan(i) 
zatrudni	 
pracowników? 

pyt. 40 - czy firma/ 
instytucja aktywnie 
poszukiwała 
pracowników na to 
stanowisko? 

pyt. 41 - czy na dane 
stanowisko zgłosili 
si� kandydaci? 

pyt. 44 - czy 
zatruniono wymagan� 
liczb� osób na to 
stanowisko? 

kod KziS GRUPY ZAWODÓW LICZBA 
STANOWISK 

LICZBA FIRM I 
INSTYTUCJI 

LICZBA FIRM I 
INSTYTUCJI, 
KTÓRE 
POSZUKUJ� 
PRACOWNIKÓW 
NA TE 
STANOWISKA 

LICZBA FIRM I 
INSTYTUCJI, DO 
KTÓRYCH ZGŁOSILI 
SI� KANDYDACI NA 
DANE 
STANOWISKA 

LICZBA FIRM, W 
KTÓRYCH 
ZATRUDNIONO 
WYMAGAN� LICZB� 
OSÓB NA DANE 
STANOWISKA 

1 parlamentarzy�ci, wy�si urz�dnicy i kierownicy 2 2 0 1 0 
12 kierownicy wielkich organizacji 1 1 0 1 0 
13 kierownicy małych zakładów pracy 1 1 0 0 0 
2 Specjali�ci 142 61 40 38 37 

21 specjali�ci nauk fizycznych, matematycznych i 
technicznych 5 4 3 2 1 

22 specjali�ci nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 27 9 2 3 3 

23 Nauczyciele 95 28 22 20 21 
24 pozostali specjali�ci 35 20 13 13 12 
3 technicy i inny �redni personel 11 10 4 6 4 
32 �redni personel rolnictwa i ochrony zdrowia 2 2 1 2 2 
34 pracownicy pozostałych specjalno�ci 9 8 3 4 2 
4 pracownicy biurowi 45 17 9 14 12 
41 pracownicy obsługi biurowej 43 15 8 13 11 

42 pracownicy obrotu pieni��nego i obsługi klientów 2 2 1 1 1 

5 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 69 31 24 25 15 
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51 pracownicy usług osobistych i ochrony 23 10 10 10 9 
52 modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 46 21 14 15 6 
7 robotnicy przemysłowi i rzemie�lnicy 28 12 6 3 4 
71 górnicy i robotnicy budowlani 4 2 1 0 0 

72 robotnicy obróbki metali i mechanicy 
maszyn i urz�dze� 2 1 0 0 0 

73 

robotnicy zawodów precyzyjnych, 
ceramicy, wytwórcy wyrobów 
galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i 
pokrewni 

1 1 1 0 0 

74 pozostali robotnicy przemysłowi i 
rzemie�lnicy 21 8 4 3 4 

8 operatorzy i monterzy maszyn i 
urz�dze� 39 8 3 5 3 

82 operatorzy i monterzy maszyn  20 1 0 1 1 

83 kierowcy i operatorzy pojazdów i 
maszyn samojezdnych 19 7 3 4 2 

9 robotnicy przy pracach prostych 96 24 11 17 16 

91 robotnicy do prac prostych w handlu i 
usługach 63 17 

 8 12 12 

92 robotnicy pomocniczy w rolnictwie, 
rybołówstwie i pokrewni 33 7 3 5 4 
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BAROMETR ZATRUDNIENIA - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE – listopad 2004- kwiecie� 2005 

  pyt. 52 - na jakie stanowiska b�d� 
zatrudniani pracownicy? 

pyt. 53 - ilu pracowników b�dzie 
zatrudnionych na to stanowisko? 

pyt. 52 - na jakie stanowiska b�d� 
zatrudniani pracownicy? 

pyt. 54 - czy firma/instytucja ju� 
rozpocz�ła poszukiwanie 
kandydatów na to stanowisko? 

kod 
KZiS GRUPY ZAWODÓW LICZBA STANOWISK 

LICZBA FIRM, KTÓRE 
POTRZEBUJ� PRACOWNIKÓW 
NA DANE STANOWISKO 

ODSETEK FIRM, KTÓRE JU
 
ROZPOCZ�ŁY POSZUKIWANIE 
KANDYDATÓW NA TO 
STANOWISKO 

1 parlamentarzy�ci, wy�si 
urz�dnicy i kierownicy 2 2 50 

13 kierownicy małych zakładów 
pracy 2 2 50 

2 specjali�ci 44 16 59 

21 specjali�ci nauk fizycznych, 
matematycznych i technicznych 3 3 33 

22 specjali�ci nauk przyrodniczych 
i ochrony zdrowia 18 3 66 

23 nauczyciele 18 5 75 
24 pozostali specjali�ci 5 5 60 
3 technicy i inny �redni personel 10 7 28 

34 pracownicy pozostałych 
specjalno�ci 10 7 28 

4 pracownicy biurowi 17 10 50 
41 pracownicy obsługi biurowej 17 10 50 

5 pracownicy usług osobistych i 
sprzedawcy 32 18 50 

51 pracownicy usług osobistych i 
ochrony 10 6 66 

52 modelki, sprzedawcy i 
demonstratorzy 22 12 33 

7 robotnicy przemysłowi i 18 8 78,5 
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rzemie�lnicy 
71 górnicy i robotnicy budowlani 1 1 100 

74 pozostali robotnicy przemysłowi 
i rzemie�lnicy 17 7 57 

8 operatorzy i monterzy maszyn i 
urz�dze� 8 4 50 

83 kierowcy i operatorzy pojazdów i 
maszyn samojezdnych 8 4 50 

9 robotnicy przy pracach prostych 36 8 75 

91 robotnicy do prac prostych w 
handlu i usługach 4 4 25 

92 
robotnicy pomocniczy w 
rolnictwie, rybołówstwie i 
pokrewni 

2 1 100 

93 
robotnicy pomocniczy w 
górnictwie, przemy�le, 
budownictwie i transporcie 

30 3 100 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
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Do najwa�niejszych czynników, których wdro�enie i unormowanie poprawiłoby 

znacznie sytuacj� na rynku pracy mo�emy zaliczy	:  

1. Zwi�kszenie elastyczno�ci pracy; 

2. Ograniczenie kosztów pracy; 

3. Zmiana mechanizmu ustalania płacy minimalnej; 

4. Zmiana przepisów reguluj�cych stosunki pracy; 

5. Zwi�kszenie motywacji do podejmowania zatrudnienia; 

6. Wdro�enie systemu ubezpieczenia od bezrobocia; 

7. Doskonalenie regulacji prawnych dialogu społecznego; 

8. Prowadzenie polityki wspierania mobilno�ci pracowników; 

9. Doskonalenie systemu programowania popytu na prac�. 

 

REKOMENDACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo zachodniopomorskie posiada odpowiednie zasoby i mo�liwo�ci, 

aby zwi�ksza	 swoj� pozycj� na gospodarczej mapie Polski. Pod wzgl�dem 

wska�ników ilo�ciowych, jak wielko�	 obszaru, liczba ludno�ci, liczba studentów czy 

liczba małych i �rednich przedsi�biorstw zajmuje zdecydowanie lepsz� pozycj� na tle 

innych regionów Polski. Zasoby te zobowi�zuj� do lepszego, efektywniejszego nimi 

gospodarowania zmierzaj�cego do poprawy warunku �ycia ludno�ci, a tym samym 

zwi�kszania zatrudnienia.  

Podkre�lenia wymaga fakt przełamania wielu negatywnych tendencji 

wyst�puj�cych od wielu lat na zachodniopomorskim rynku pracy, a w szczególno�ci 

zmniejszenia liczby firm zwalniaj�cych pracowników, na korzy�	 firm tworz�cych 

miejsca pracy oraz zmniejszenie liczby firm zwalniaj�cy wi�ksze grupy pracowników. 

�wiadczy to stabilizowaniu si� rynku pracy regionu.  

Bardzo pozytywnym faktem jest wzrost liczby ofert pracy, co w poł�czeniu z 

mało innowacyjn� i mało konkurencyjn� gospodarka regionu jest ewenementem. 
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2.2.3. Czynniki poda�y na rynku pracy (struktura pracuj�cych i bezrobotnych, 
prognoza zmian, migracja)  

Stron� poda�ow� rynku pracy reprezentuj� zasoby ludzkie podejmuj�ce prac� lub 

skłonne do jej podj�cia, a wi�c osoby pracuj�ce i bezrobotne. Bardzo wa�nymi 

charakterystykami strony poda�owej s�: struktura płci, wieku, wykształcenia, zamieszkania, 

sta�u pracy i do�wiadczenia oraz oczekiwania w zakresie warunków pracy i płacy. Czynniki 

te w sposób bezpo�redni wpływaj� na sytuacje na rynku pracy, w tym wska�niki bezrobocia.  

Na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego wyró�nia si� kilka czynników, 

które maj� znacz�cy wpływ na wielko�	 i charakter poda�y pracy:  

• Korzystna struktura demograficzna zasobów ludzkich; 

• Niskie i niedopasowane kwalifikacje pracowników; 

• Sezonowo�
 poda�y pracy na skutek wy�u i ni�u demograficznego; 

• Mała mobilno�
 zasobów pracy ze wzgl�du na ograniczon� dost�pno�
 
mieszka� i �rodków transportu; 

• Sezonowo�
 zatrudnienia. 

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego stoi przed konieczno�ci� rozwoju i 

zwi�kszania konkurencyjno�ci. Zwi�kszenie konkurencyjno�ci przedsi�biorstw wymagało 

b�dzie zapewnienia wysoko kwalifikowanych kadr, w tym kadr zarz�dzaj�cych, jak 

równie� promowania współpracy z innymi sektorami (np. sektorem nauki). Bardzo 

wa�nym celem b�dzie, zatem podj�cie działa� zmierzaj�cych do inwestowania w rozwój 

kadr (szkolenia, studia podyplomowe, sta�e doradztwo zwi�zane ze szkoleniami, 

informowanie i promocja, badania i analizy) oraz zwi�kszenie kompetencji ogólnych i 

społecznych pracowników (w tym: obsługa komputera, j�zyki obce, kultura pracy, 

współpraca w zespole, samodzielno�	 w rozwi�zywaniu problemów, itp.). Trzeba 

potraktowa	 to jako szans� dla regionalnego rynku pracy. Szans� na zwieszenie jako�ci 

ofert pracy, zmniejszenie ogólnych wska�ników bezrobocia oraz zmniejszenie 

wska�ników bezrobocia w�ród młodzie�y i absolwentów szkół wy�szych. Zahamuje to 

równie� migracj� osób wykształconych poza granice województwa. 
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Wpływ na rynek pracy i problemy po stronie poda�y maj� niekorzystne zmienne 

demograficzne, które niestety wyznaczaj� kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego 

regionu. Niestety wi�kszo�	 z nich dotyczy całego kraju, a nawet europy, wi�c nie s� one 

charakterystyczne dla województwa. Zalicza si� do nich:  

• spadek liczby urodze�; 

• mniejsz� liczb� zawieranych mał�e�stw; 

• wysoki wska�nik feminizacji; 

• starzenie si� społecze�stwa. 

Województwo Zachodniopomorskie to pi�te co do wielko�ci województwo w Polsce, 

ma powierzchni� 22.901 km2. Ogólna liczba ludno�ci na dzie� 31.12.2003 roku, według 

oficjalnych danych Głównego Urz�du Statystycznego wynosiła 1 696 073 osoby w tym 

870 391 kobiet. Liczba ludno�ci województwa zachodniopomorskiego na podstawie wyników 

Spisu Powszechnego w 2002 r. wzrosła o 2,1 % w porównaniu z rokiem 19887.  

W województwie zachodniopomorskim zmienia si� rozkład populacji według płci. 

Obecnie liczba kobiet zamieszkałych w regionie wynosi 870 391 osób, co stanowi 51,3% 

ogółu ludno�ci województwa i wzrosła od 1988 r. o 3,3%. Liczba m��czyzn wynosi 825 682 

osoby i wzrosła w okresie mi�dzyspisowym tylko o 0,9%. Wida	, zatem zdecydowany 

przyrost populacji kobiet w stosunku do przyrostu m��czyzn. Zjawisko to zwane jest 

wska�nikiem feminizacji, jest niekorzystnym zjawiskiem w regionie. Według szacunków na 

100 m��czyzn przypada 105,2 kobiet w regionie, w miastach 108 kobiet, a na wsi 99 kobiet. 

We wszystkich powiatach liczba kobiet jest wy�sza od liczby m��czyzn. Zaobserwowano 

nast�puj�c� zale�no�
: im wy�szy stopie� urbanizacji powiatu, tym wi�ksza przewaga 

kobiet. 

Zmienia si� równie� struktura zamieszkania ludno�ci regionu. Obecnie liczba 

mieszka�ców miast wynosi 1 148,6 tys., liczba mieszka�ców wsi wynosi 514 tys. W�ród 

ludno�ci regionu według miejsca zamieszkania odnotowano przyrost mieszka�ców miast o 

2,8% a mieszka�ców wsi o 0,7%. 

                                            
7 W 1988 roku przeprowadzono przedostatni spis powszechny w Polsce. 
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Wy�e i ni�e demograficzne spowodowały gł�bokie zmiany w strukturze wieku 

mieszka�ców województwa. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano nast�puj�ce 

zjawiska:  

• Zwi�kszenie liczby osób w przedziale wiekowym 15 i wi�cej lat o 13,8%, tj. o 
169,2 tys. osób. Dla porównania w Polsce, w tym samym okresie odnotowano 
wzrost na poziomie 10,7%.  

• Spadek liczy osób w wieku przedprodukcyjnym o 123,2 tys. osób.  

• Wzrost liczby ludno�ci w wieku produkcyjnym mobilnym o 92,9 tys. (9,5%). 
Udział tej grupy mieszka�ców do ogółu ludno�ci województwa zwi�kszył si� do 
63,3%. Wewn�trz tej grupy nast�piły jednak znacz�ce zmiany: 

• W przedziale wiekowym 18-44 lat zmniejszyła si� liczba ludno�ci o 19,5 tys. 
osób, tj. o 2,8%. Spadek ten dotyczy w du�ej mierze osób młodych w wieku 
20-34 lat.  

• Odnotowano wzrost liczny osób w wieku produkcyjnym, nie mobilnym. Dla 
m��czyzn 45-64 lat, dla kobiet 45-59 lat o 112,4 tys., to jest o 40,3%. Przy 
czym wzrost dotyczył jedynie osób w wieku 45-54 lat, o prawie 80%. 

• Liczba mieszka�ców w wieku emerytalnym wrosła, o 40,7%, co stanowi 
obecnie 13,6 % do ogółu ludno�ci. Udział tej grupy w liczbie ludno�ci ogółem 
zwi�kszył o 3,7 % i jest wy�szy ni� w kraju. W Polsce wynosi on 2,5%.  

 

Nale�y stwierdzi	, �e kierunki zmian w strukturze wieku ludno�ci s� wprawdzie 

podobne jak w całym kraju, ale ich skala jest zdecydowanie wi�ksza, co niekorzystnie 

oddziałuje na rynek pracy województwa. 

Pozytywne trendy zauwa�one w gospodarce i po stronie popytu na prac� wpływaj� na 

stron� poda�ow�. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych w stosunku do 2003 r. Obrazuj� to poni�sze wykresy.  
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WYKRES 9. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2003-2004 

 
 

 
�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 

 

WYKRES 10. RÓNICA LICZBY BEZROBOTNYCH Z ANALOGICZNYM MIESI�CEM ROKU UBIEGŁEGO W 
LATACH 2003-2004 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie  
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Na obni�enie liczby osób bezrobotnych miały wpływ korzystne zjawiska kształtuj�ce w 

tym okresie rynek pracy, w tym m.in. o�ywienie gospodarcze, wzrost liczby ofert pracy oraz 

wzmo�ona aktywno�	 i skuteczno�	 działa� słu�b zatrudnienia.  

Głównym czynnikiem wpływaj�cym na zmiany w wielko�ci bezrobocia w trzecim 

kwartale bie��cego roku był zwi�zek zachodz�cy pomi�dzy rynkiem pracy a rytmem pór 

roku. Miesi�ce zimowe tradycyjnie ju� – z racji sezonowo�ci pewnych prac – stanowi� okres 

wzmo�onego napływu do bezrobocia oraz spadku ilo�ci dost�pnych ofert zatrudnienia. 

Rok 2004 był rokiem, w którym udało si� przełama
 niekorzystny trend 

wzrostowy bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zacz�ła spada	. Utrzymała 

si� jedynie sezonowo�	 rejestracji bezrobotnych. Zaprezentowany poni�ej wykres w sposób 

wyra�ny wskazuje na przełamanie negatywnego trendu wzrostu bezrobocia z roku na rok.  

 

WYKRES 11. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2000-2004 

 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
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WYKRES 12. DYNAMIKA LICZBY ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W PORÓWNANIU DO 
ANALOGICZNEGO OKRESU UBIEGŁEGO ROKU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2001-
2004 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
 

Sytuacj� na rynku pracy kształtuje m.in. aktywno�	 ekonomiczna ludno�ci 

województwa zachodniopomorskiego. W trakcie spisu powszechnego odnotowano w 

województwie 748,7 tys. osób aktywnych zawodowo. Ujawniono równie� wzrost liczby 

biernych zawodowo, co prezentuje wykres 13. 

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

20
04

r.

20
03

r.

20
02

r.

20
01

r.

2004r. 2003r. 2002r. 2001r.



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  61 

WYKRES 13. ODSETEK OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOLSKIM I 
O�CIENNYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ródło: badanie IPSOS-Demoskop, wrzesie�-pa�dziernik 2002, III-IV 2003, badanie WSAP-WUP IX-X 
2004 

 

Dalsze badania wykazuj�: 

• Wzrost liczby osób biernych zawodowo osób w przedziale wiekowym 15 i wi�cej 
o 36,4%;  

• Przyrost osób biernych zawodowo nast�pił w�ród m��czyzn. Liczba aktywnych 
zawodowo m��czyzn zmniejszyła si� o ok. 8,4%, natomiast liczba aktywnych 
zawodowo kobiet wrosła o 1,2 %. W tym samym czasie liczba biernych 
zawodowo m��czyzn zwi�kszyła si� o 59,1%, a liczba biernych zawodowo kobiet 
wzrosła  
o 24,1%. Współczynnik aktywno�ci zawodowej kobiet i m��czyzn prezentuje 
poni�szy wykres; 
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WYKRES 14. AKTYWNO�� ZAWODOWA KOBIET I M	CZYZN W RÓNYCH GRUPACH WIEKOWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ródło: Główny Urz�d Statystyczny 

• Poziom aktywno�ci zawodowej kobiet jest ni�szy ni� m��czyzn. W 2003 r. na 
1000 m��czyzn aktywnych zawodowo przypadało 603 biernych zawodowo, 
podczas gdy na 1000 kobiet aktywnych zawodowo przypadały 1088 bierne 
zawodowo. Ludno�	 bierna zawodowo jest silnie sfeminizowana - ponad 2/3 tej 
populacji stanowi� kobiety; 

• W okresie transformacji społeczno-ekonomicznej obserwowano spadek poziomu 
aktywno�ci zawodowej zarówno m��czyzn, jak i kobiet. Współczynnik aktywno�ci 
zawodowej kobiet obni�ył si� z 53,7% w 1992 r. do 47,9% w 2003 r., natomiast 
dla m��czyzn wska�nik ten zmniejszył si� w tym okresie z 69,9% do 62,4%; 

• Wi�kszy przyrost biernych zawodowy odnotowano w�ród mieszka�ców wsi. 
Liczba aktywnych zawodowo mieszka�ców miast zmniejszyła si� o 1,3 %, a na 
wsi o 10,7 %. Jednocze�nie Liczba biernych zawodowo w mie�cie zwi�kszyła si� 
o 31,7%, a na wsi o 48,9 %8; 

• Najmniejsz� aktywno�	 zawodow� przejawiały osoby w grupie najmłodszej 15-24 
lat i grupie najstarszej powy�szej 55 lat; 

• Najwi�ksz� aktywno�	 zawodow� wykazywały osoby z przedziału wiekowego 
35-44 lata i 45-54 lata. Jest to ponad połowa zbiorowo�ci aktywnej zawodowo. W 
młodszych grupach wiekowych aktywno�	 zawodowa jest wyra�nie wy�sza u 
m��czyzn - 41,0%, ni� u kobiet - 39,4%. Podczas gdy analogiczny wska�nik w 
starszych grupach wiekowych wrasta dla kobiet do 55,7%, a spada dla m��czyzn 

                                            
8 Na podstawi danych z Narodowego Spisu Powszechnego pomi�dzy rokiem 1988 a 2002 
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do 51,6%. Wiek najwy�szej aktywno�ci zawodowej dla m��czyzn przypada w 
wieku 25-34 lat i wynosi 92,0%, a dla kobiet w wieku 35-44 lat – 83,2%.  

W�ród biernych zawodowo dominuj� osoby posiadaj�ce niski poziom wykształcenia. 

Niemal połowa tej grupy posiadała wykształcenie podstawowe, a najmniejsz� liczebnie grup� 

stanowiły osoby z wykształceniem wy�szym. Ta struktura widoczna jest równie� w�ród 

bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim na koniec grudnia  

2004 r. wynosiła 27,4 %.  

 
WYKRES 15. STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW (STAN NA 31 LISTOPADA 2004.) 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecnie 
 

Podkre�li	 jednak nale�y, �e przyrost bezrobocia uległ wyra�nemu zahamowaniu 

w stosunku do lat ubiegłych, co jest szczególnie widoczne w drugiej połowie roku. Na 

koniec trzeciego kwartału 2004 r. liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim 

wynosiła 178 074 osoby. 
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WYKRES 16. DYNAMIKA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE 
WARMI�SKO – MAZURSKIEGO I LUBUSKIEGO 

 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecnie 
 

 

Pojawiaj�ce si� trendy stopniowo zmieniaj� sytuacj� zachodniopomorskiego rynku 

pracy. Jest jednak zbyt wcze�nie, aby zauwa�y	 znacz�ce zamiany w pozycji regionu na tle 

kraju. Prezentuje to poni�sza mapa 
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MAPA 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 

 

Podkre�li	 nale�y równie� fakt, �e wska�niki bezrobocia w województwie 

zachodniopolskim s� bardzo ró�nicowane w zale�no�ci od powiatów. Obrazuje to wykres 

poni�ej.  
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WYKRES 17. STOPA BEZROBOCIA W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM WG POWIATÓW (STAN NA 31 
GRUDNIA 2004 R.); 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie  
 

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim charakteryzuje si� du�ym 

zró�nicowaniem lokalnym ze wzgl�du na poziom i stop� bezrobocia. W regionie wyra�nie 

widoczne s� obszary słabsze pod wzgl�dem gospodarczym i urbanistycznym, gdzie 

bezrobocie jest wysokie i obszary o lepszej koniunkturze, w których problem bezrobocia 

wyst�puje na mniejsz� skal�. Wysokie bezrobocie odnotowano w powiatach poło�onych w 

cz��ci wschodniej województwa o znacznej przewadze ludno�ci wiejskiej. S� to na ogół 

lokalne społeczno�ci byłych pracowników PGR-ów, gdzie mamy do czynienia 

z niepokoj�cym zjawiskiem marginalizacji społecznej. Jedynie dwa powiaty zanotowały 

stop� bezrobocia ni�sz� od 20% i s� to: Miasto �winouj�cie (18,8%) i Miasto Szczecin 

(15,6%). 

Wskaza
 jednak nale�y na spadek liczby bezrobotnych w poszczególnych 

powiatach porównuj�c stan z wrze�nia 2004 roku i grudnia 2003r. Najwi�kszy spadek 

bezrobotnych ogółem odnotowano w powiecie gryfickim (spadek o 1365 bezrobotnych), 

kołobrzeskim (spadek o 1115 osób) oraz w Szczecinie (spadek o 1157 osób). Tylko 
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w jednym z powiatów odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Był to powiat policki. 

Wzrost ten był jednak minimalny, wyniósł bowiem 31 osób.  

W 2003 roku zanotowano 156 242 wyrejestrowa� bezrobotnych w województwie. Z 

tego 50,7% (79 143 osób) podj�ło prac�, 35,8% (55 854 osoby) nie wykazały gotowo�ci do 

pracy i 10,7% (16 645 osoby) zawiesiły aktywno�	 zawodow�. Najwy�szy odsetek podj�	 

pracy zanotowano w powiatach: gryfickim (60,8%) i łobeskim (60,8%). Najni�szy odsetek w 

tej kategorii zanotowano w powiatach: polickim (41,7%) oraz w �winouj�ciu (41,3%). 

Najwy�szy odsetek zawieszenia aktywno�ci zawodowej zanotowano w powiatach: 

stargardzkim (18,7%), goleniowskim (16,1%), pyrzyckim (15,4%). Natomiast najni�szy 

odsetek zanotowano w powiecie kamie�skim (5,0%) oraz powiecie kołobrzeskim (6,4%). 

Najwy�szy odsetek braku gotowo�ci do pracy zanotowano w powiatach: �winouj�ciu (47,8%) 

oraz w Koszalinie (43,9%). Najni�szy odsetek zanotowano w powiatach: gryfickim (23,2%) 

oraz łobeskim (26,9%) 

 
 

TABELA 9. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH 
W tym z przyczyn 

Okres 
sprawozdawczy 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

„napływ” 

Bezrobotni 
wyrejestrowani 

„odpływ” 
Podj�cia 

Pracy 
Niepotwierdzenie 

gotowo�ci do pracy 

Rok 2003     

I kwartał 37 475 30 419 14 991 10 415 

II kwartał 32 545 45 118 24 942 13 443 

III kwartał 42 751 43 769 21 642 13 860 

IV kwartał 44 692 36 936 17 568 12 169 

Rok 2004     

I kwartał 40 203 35 794 18 985 11 609 

II kwartał 34 368 48 009 26 444 15 294 

III kwartał 42 058 45 616 21 797 15 328 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
 

Wymiernym wska�nikiem relacji pomi�dzy wielko�ci� napływu i odpływu z bezrobocia 

jest wska�nik płynno�ci rynku pracy, wyra�aj�cy si� stosunkiem liczby bezrobotnych 

podejmuj�cych prac� do liczby nowo zarejestrowanych. W 2003 roku wska�nik ten wyniósł 

50,3%. We wrze�niu 2004r. wielko�
 wska�nika uległa zmianie, przyjmuj�c warto�
 

49,7%. 
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Niestety w ostatnim kwartale 2004 r. zanotowano ponowne zwi�kszenie napływu 

bezrobotnych, co prezentuje poni�szy wykres.  

 

  
WYKRES 18. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESI�CACH 2004R.  

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie  

 

W województwie zachodniopomorskim na podstawie danych statystycznych 

wida
 pozytywn� tendencj� wzrostu poziomu wykształcenia. Wzrósł odsetek osób  z 

wykształceniem ponadpodstawowym. W 1988 r. wynosił on 55%, a w 2002 r. ju� prawie 

66%. Na koniec 2003 r. według danych GUS w województwie zachodniopomorskim odsetek 

osób  

z wykształceniem wy�szym wyniósł 10 % populacji, z wykształceniem �rednim 32 % 

populacji, z wykształceniem zawodowym 22% populacji za� z wykształceniem podstawowym 

i niepełnym podstawowym 35% populacji. Wida	 zatem, �e tendencja zwi�kszania liczby 

osób z wykształceniem ponadpodstawowym utrzymuje si�. 

Kobiety s� lepiej wykształcone ni� m��czy�ni. Jak wida	 na podstawie poni�szej 

tabeli przewaga kobiet utrzymuje si� równie� w�ród osób z  wykształceniem policealnym i 

�rednim wy�szym i zasadniczym zawodowym.  

 

TABELA 10. ODSETEK KOBIET I M	CZYZN W PODZIALE NA GRUPY WYKSZTAŁCENIA  
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 Wy�sze �rednie, policealne Zawodowe 

Podstawowe, 

niepełne 

podstawowe 

 Kobiety M��czy�ni Kobiety M��czy�ni Kobiety M��czy�ni Kobiety M��czy�ni 

Odsetek 15,3% 14,7% 48,96% 47,04% 33,66% 32,34% 53,55% 51,45% 

�ródło: Główny Urz�d Statystyczny 
 

W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy s� osoby o najwy�szych kwalifikacjach 

zawodowych i posiadaj�cych dodatkowe umiej�tno�ci, jak znajomo�	 j�zyka obcego, czy 

sprawne posługiwanie si� komputerem. We wrze�niu 2004 osoby bezrobotne posiadaj�ce 

wykształcenie wy�sze stanowiły 3,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, to spadek 

liczby bezrobotnych o 591 osób w porównaniu z grudniem 2003 roku. 

Niestety wzrost liczby osób wykształconych powoduje, �e bezrobocie zaczyna 

dotyczy	 równie� osób z wy�szym wykształceniem. Wska�nik bezrobotnych z wy�szym 

wykształceniem z roku na rok przyrasta.  
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WYKRES 19. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM 
WG WYKSZTAŁCENIA W LATACH 2000-2004  

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. 
 

Jak wynika z powy�szego wykresu, najwi�ksz� grup� osób bezrobotnych stanowi� 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poni�ej, za� drug� co do wielko�ci z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Poziom aktywno�ci zawodowej jest wyra�nie powi�zany z 

wykształceniem. Im ni�sze wykształcenie, tym wi�ksze bezrobocie.  

Najwi�ksz� grup� bezrobotnych stanowiły osoby legitymuj�ce si� wykształceniem 

gimnazjalnym i poni�ej tj. 71 264 osoby (spadek o 4 124 osoby do grudnia 2003), co stanowi 

38,9% ogólnej liczby bezrobotnych oraz 58 459 osób (spadek o 6 835 osób do grudnia 2003 

roku) posiadaj�cych wykształcenie zasadnicze zawodowe 31,6% ogółu osób 

zarejestrowanych. Te dwie kategorie stanowi� ponad 70% ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. 

Dynamik� bezrobotnych według grup wiekowych pokazuj� tabele poni�ej.  
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TABELA 11. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W 2003 I 2004R 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

w ko�cu III kw. 2004 r. Wyszczególnienie 
w liczbach 

bezwzgl�dnych 
w % do ogółu 

zarejestrowanych 

Wzrost/spadek 
w 2004 r. 

Ogółem 178 074 100,0 -12 790 

Z tego z wykształceniem:    

Wy�szym 6 921 3,9 -591 

Policealnym i �rednim zawodowym 31 984 18,1 -1341 

�rednim ogólnokształc�cym 13 004 7,5 101 

Zasadniczym zawodowym 58 459 31,6 -6835 

Gimnazjalnym i poni�ej 71 264 38,9 -4124 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w ko�cu grudnia 2003 r. Wyszczególnienie 

w liczbach 
bezwzgl�dnych 

w % do ogółu 
zarejestrowanych 

Wzrost/spadek 
w 2003 r. 

Ogółem 190 864 100,0 1 221 

Z tego z wykształceniem:    

Wy�szym 7 486 3,9 903 

Policealnym i �rednim zawodowym 33 530 17,6 81 

�rednim ogólnokształc�cym 13 197 6,9 769 

Zasadniczym zawodowym 63 138 33,1 -735 

Gimnazjalnym i poni�ej 73 513 38,5 203 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
 

Osoby bezrobotne posiadaj�ce wykształcenie policealne i �rednie zawodowe 

stanowiły ponad 18,1% ogółu bezrobotnych, zanotowano spadek w stosunku do grudnia 

2003 roku o 1 341 osób.  

Osoby posiadaj�ce wykształcenie �rednie ogólnokształc�ce w III kwartale 2004 roku 

odnotowały najmniejszy spadek liczby bezrobotnych, spadek o 101 osób i stanowiły 7,5% 

ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 
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Mieszka�cy miasta s� na ogół lepiej wykształceni, chocia� du�a liczba ludno�ci 

wiejskiej szybko uzupełnia wykształcenie. Na wsi dwukrotnie zmniejszył si� odsetek osób 

bez wykształcenia szkolnego.  

 

Najwy�sz� stop� bezrobocia charakteryzuj� si� grupy w najmłodszym 

przedziale wiekowym od 15-24 roku �ycia i w przedziale wiekowym od 25-34 roku �ycia. 

Niemal we wszystkich przedziałach wiekowych przewa�aj� kobiety.  

 

WYKRES 20. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG WIEKU W LATACH 2000-2004 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. 
 

W kategorii wiekowej 18-24 lata, liczba bezrobotnych osób wyniosła  

43 026, co stanowiło 22,5% ogólnej liczby bezrobotnych. Dynamik� bezrobotnych wg grup 

wiekowych prezentuj� poni�sze tabele. 
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TABELA 12. DYNAMIKA BEZROBOCIA WG GRUP WIEKOWYCH W 2003 I 2004R. 

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w ko�cu grudnia 2003 r. Wyszczególnienie 

W liczbach 
bezwzgl�dnych 

W % do ogółu 
zarejestrowanych 

Wzrost/spadek 
w 2003 r. 

Ogółem 190 864 100,0 1 221 

Z tego wg wieku:    

15 – 17 lat 0 0,0 -1 

18 – 24 43 026 22,54 -2 318 

25 – 34 51 331 26,89 786 

35 – 44 42 290 22,16 -1 806 

45 – 54 47 738 25,01 3 177 

55 – 59 5 680 2,98 1 327 

60 – 64 lata 799 0,42 56 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w ko�cu czerwca 2004 r. Wyszczególnienie 

W liczbach 
bezwzgl�dnych 

W % do ogółu 
zarejestrowanych 

Wzrost/spadek 
w 2004 r. 

Ogółem 181 632 100,0 -9 232 

Z tego wg wieku:    

15 – 17 lat 0 0,0 0 

18 – 24  39 532 21,76 -3 494 

25 – 34 48 574 26,74 -2 757 

35 – 44 39 165 21,56 -3 125 

45 – 54 47 123 25,94 -615 

55 – 59 6 414 3,53 734 

60 – 64 lata 824 0,45 25 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. 

 

Sytuacj� na zachodniopomorskim rynku pracy obrazuje równie� struktura poda�y 

według zawodów. Trudno�ci ze znalezieniem zatrudnienia maj� robotnicy przemysłowi  i 

rzemie�lnicy – 52 547 bezrobotnych, pracownicy przy pracach prostych – 29 346 osób 
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bezrobotnych, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 29 240 bezrobotnych. Wyra�nie 

wzrosła liczba rejestruj�cych si� jako technicy i inny �redni personel – z 18 642 osób 

w czerwcu 2003r. do 21 839 w czerwcu 2004r.  

 
WYKRES 21. BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNO�CI 
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stan na dzie� 31.XII.2002r. stan na dzie� 31.XII.2002r. stan na dzie� 30.VI.2003r. stan na dzie� 31.XII.2003r. stan na dzie� 30.VI.2004r.
 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 

 

Według Klasyfikacji Zawodów i Specjalno�ci najbardziej zagregowany podział 

obejmuje 10 grup zawodowych tzw. grup wielkich, które zostały zilustrowane w tabeli 

poni�ej. 
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TABELA 13. DYNAMIKA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW 

Bezrobotni zarejestrowani Wzrost / spadek 

Grupy Zawodów 

31
.X

II.
20

02
r. 

30
.V

I.2
00

3r
. 

31
.X

II.
20

03
r. 

30
.V

I.2
00

4r
. 

20
03

r. 

20
04

r. 

Ogółem 
Z tego: 189643 184126 190864 181632 1221 -9232 

Siły zbrojne* - 68 190 288 X 98 
Parlamentarzy�ci, wy�si  
urz�dnicy kierownicy 461 465 476 473 15 -3 

Specjali�ci 6899 6948 7638 7196 739 -442 
Technicy i inny �redni personel 17502 18642 22449 21839 4947 -610 
Pracownicy biurowi 12880 11285 8666 8250 -4214 -416 
Pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy 29240 27735 29843 28193 603 -1650 

Rolnicy, ogrodnicy, le�nicy  
i rybacy 8669 8148 8397 7684 -272 -713 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemie�lnicy 52888 51430 52547 49515 -341 -3032 

Operatorzy i monterzy maszyn 
i urz�dze� 9708 9527 9739 9202 31 -537 

Pracownicy przy pracach 
prostych 31040 29423 31312 29346 272 -1966 

Bez zawodu 20356 20455 19607 19646 -749 39 
*grupa wprowadzona od 01.01.2003r. 

 
�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 

 

W I połowie 2004 roku spadek liczby bezrobotnych w poszczególnych grupach 

zawodów spowodowany byłsezonowo�ci� i wynikał ze spadku ogólnej liczby bezrobotnych.  
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REKOMENDACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Efekty bezrobocia (efekty indywidualne bezrobocia, wpływ bezrobocia na 
lokaln� gospodark� i społeczno��)  

 

Bezrobocia nie mo�na traktowa	 jako chwilowego problemu jednostki, która utraciła 

prac�. Bezrobocie jest zjawiskiem ze wszech miar niekorzystnym zarówno w skali 

gospodarczej jak i społecznej. Szczególnie bezrobocie długotrwałe, przez nawarstwienie si� 

jego skutków, wyrz�dza szkod� społeczno�ci lokalnej, powoduje zmiany nie tylko w sferze 

ekonomicznej, ale tak�e psychicznej i moralnej. 

 W ostatnim okresie sytuacj� na rynku pracy w województwie charakteryzowało 

przełamanie wielu trendów, w tym najwa�niejszego, jakim jest spadek liczby 

bezrobotnych o 6,2% (według danych na koniec 11.2004r). Poza tym wyst�piły równie� 

inne znacz�ce, korzystne tendencje, jak wzrost liczby ofert pracy, zmniejszenie liczby 

nowo rejestrowanych bezrobotnych, wysokie warto�ci wska�nika płynno�ci rynku pracy.  

 Tendencje te nie zniwelowały lokalnych ró�nic w nat��eniu bezrobocia  

w powiatach. Nadal powiaty łobeski i białogardzki dzieli znaczna ró�nica od Miasta 

Szczecina czy Miasta �winouj�cia. Nale�y jednak podkre�li	 znacz�cy spadek liczby 

bezrobotnych w wielu powiatach w stosunku do grudnia 2003 roku. Korzystniej te� 

prezentuje si� sytuacja mieszka�ców wsi, których udział zmalał wyra�nie w porównaniu 

z ko�cem roku 2003 (z 39,9% do 39,3%). Ze wzgl�du na cechy bezrobocia w 

województwie zachodniopomorskim, podejmuj�c działania szczególn� uwag� nale�y 

zwróci	 na: 

• bezrobotn� młodzie�, w tym szczególnie bezrobotnych z wy�szym 
wykształceniem, których odsetek ro�nie. Bezrobotni absolwenci stanowi� 
3,5% ogółu bezrobotnych;  

• bezrobotnych z grup wiekowych 25-34 lat (26,6% do ogółu bezrobotnych), 
oraz 45-54 lat (26,2% do ogółu bezrobotnych). 

Grup�, na która nale�y zwróci	 uwag� s� równie� osoby z ni�szym 

wykształceniem, w tym z wykształceniem gimnazjalnym i poni�ej – 39,0% do ogółu 

bezrobotnych, zasadniczym zawodowym – 31,6% do ogółu bezrobotnych. 
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Bezrobocie powoduje bardzo wiele niekorzystnych zjawisk w zachowaniu jednostki i 

oddziaływaniu na otoczenie: przyjaciele, dzielnica, region itp. Do negatywnych skutków 

bezrobocia zaliczamy: 

• Pogorszenie standardu �ycia – bezrobotni zaczynaj� ogranicza	 swoje wydatki, 

rezygnuj� z zakupu wielu dóbr, nawet podstawowych, nie sta	 ich na rozwój własny i 

najbli�szych, ograniczaj� wyjazdy urlopowe, kształcenie siebie i swoich dzieci, 

rezygnuj� z �ycia towarzyskiego i ambicji zawodowych. Zamieniaj� mieszkania na 

mniejsze, ta�sze w eksploatacji, w ostateczno�ci wyprzedaj� posiadane mienie. 

Pogorszenie si� standardu �ycia rodzin dotkni�tych bezrobociem automatycznie 

przekłada si� na zubo�enie całej społeczno�ci lokalnej. Wystarczy, �e kilkadziesi�t 

rodzin ograniczy swoje wydatki, a podupada	 zaczyna lokalny handel, kultura, usługi, 

gastronomia, apteki itp. 

• Wzrost napi�cia i konflikty społeczne – bezrobociu towarzyszy długotrwały stres, 

nierzadko przemieniaj�cy si� w agresj�, poczucie rezygnacji, odrzucenia, niskiej 

warto�ci, wstydu. Wszystkie te emocje s� zarzewiem konfliktów w domu i otoczeniu. 

Wzrasta agresja w rodzinach, zmienia si� stosunek do najbli�szych wywołuj�c 

patologie społeczne. Osoba bezrobotna jest osob� konfliktogenn�.  

• Patologie społeczne – pozostawanie bez pracy, poczucie rezygnacji, brak nadziei na 

lepsza przyszło�	 staje si� przyczyn� takich patologii społecznych jak:  

o Alkoholizm,  

o Chuliga�stwo,  

o Prostytucja, 

o Napady,  

o Rozboje,  

o Włamania,  

o Kradzie�e,  

o Gwałty,  

o Morderstwa,  

o Narkomania,  

o 
ebractwo.  
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• Dodatkowy wpływ na patologie społeczne ma osłabienie wi�zi społecznych w 

ró�nych sferach �ycia i poziomach organizacyjnych społecze�stwa. Je�li nało�y si� na 

to wiesze grupy społeczne pozostaj�ce bez pracy i wspieraj�ce si� w działaniach 

patologicznych, to oka�e si�, �e skutki bezrobocia prowadz� do marginalizacji du�ych 

grup społecznych i dezorganizacji społecze�stwa. Szczególnie widoczne jest to w 

mniejszych skupiskach ludzi, jak wioski i małe miasta.  

• Dezorganizacja �ycia społecznego, alienacja – bezrobocie dotyka nie tylko 

jednostk�, ale równie� ich rodziny oraz cał� społeczno�	 lokaln�. Nast�pstwem tego 

mo�e by	: 

o Ubo�enie całej okolicy w raz ze wzrostem bezrobocia w regionie, 

o Ograniczenie kontaktów społecznych i towarzyskich – zamykanie si� w swoim 
gronie, 

o Podziały na tych, co maj� i nie maj� prac�, 

o Narastanie konfliktów w rodzinie i społeczno�ci lokalnej, 

o Wzrost frustracji, marazmu i niech�ci, 

o Pogarszanie si� stanu zdrowia, 

o Wzrost liczby osób uzale�nionych od alkoholu, 

o Wzrost przest�pczo�ci i innych zjawisk patologicznych. 

• Bezrobocie prowadzi do pogorszenia relacji w zwi�zkach mał�e�skich i ich rozpadu. 

Utrata stałego �ródła dochodów i brak perspektyw na szybkie zatrudnienie stanowi dla 

członków rodziny du�e obci��enie psychiczne, którego konsekwencjami s�: 

o Poczucie utraty statusu społecznego, 

o �wiadomo�	 regresu w odniesieniu do członków bli�szej i dalszej rodziny, 

o Zagro�enie statusu m��a i ojca, który traci pozycj� głowy rodziny  
i podstawowego �ywiciela, 

o Konflikty i nieporozumienia pomi�dzy członkami rodziny, 

o Naruszenie dotychczasowych ról,  

o Kłopoty z zachowaniem autorytetu ojca lub obojga rodziców, którzy nie s� w 
stanie utrzyma	 dotychczasowego standardu �ycia rodziny, 

o Pojawienie si� problemów wychowawczych, kłótni mał�e�skich. 

• Problemy psychiczne osoby bezrobotnej - bycie bezrobotnym oznacza, bowiem 

utrat� bezpiecze�stwa ekonomicznego i socjalnego powoduj�c szkodliwe dolegliwo�ci 
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psychiczne np. l�ki, zani�enie samooceny, bezsenno�	, rozdra�nienie, agresywn� 

postaw�, depresj�.  

• Bezdomno�
, zej�cie na margines �ycia społecznego – wymienione powy�ej 

efekty bezrobocia w dłu�szej perspektywie prowadz� do zepchni�cia jednostki na 

margines �ycia społecznego, osoba taka traci rodzin�, znajomych, mieszkanie, cz�sto 

o staje si� alkoholikiem, �ebra lub kradnie, permanentnie korzysta i �yje z pomocy 

społecznej. Szanse na pod�wigni�cie takiej osoby i przywrócenie jej na rynek pracy 

s� niewielkie. Jest to bardzo trudny i kosztowny proces.  

Zdecydowanie lepsze i mniej kosztowne s� działania zwi�zane z przeciwdziałaniem 

bezrobociu i szybk� aktywizacj� zawodow� osób zagro�onych bezrobociem, ni� zwalczanie 

skutków bezrobocia.  

W przypadku krótkotrwałego i niewielkiego bezrobocia ma ono pozytywne aspekty, 

przejawiaj�ce si�: 

• Wzmocnieniem dyscypliny pracy, 

• Wymuszeniem restrukturyzacji firm i całych bran�, 

• Obni�k� inflacji, 

• Osłabieniem siły politycznej i pozycji przetargowej monopolistów i zwi�zków 
zawodowych. 

Zjawiska te teoretycznie powinny wpłyn�	 na popraw� kondycji finansowej firm, a tym 

samym zacz�	 pozytywnie oddziaływa	 na otoczenie. Niestety, w województwie 

zachodniopomorskim ze wzgl�du na wysok� stop� bezrobocia, a tak�e znacz� cz��	 

społecze�stwa pozostaj�cego długotrwale bez pracy, bezrobocie kojarzy si� wył�cznie z 

negatywnymi skutkami.  
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REKOMENDACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Formy wykluczenia i dyskryminacji wyst�puj�ce na 
zachodniopomorskim rynku pracy  

Zgodnie z opisem zawartym w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie 

społeczne polega na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akceptowanej drogi 

�yciowej lub wypadaniu z niej. Dotyczy ono osób, rodzin lub grup ludno�ci, które: 

• �yj� w niekorzystnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo materialne), 

• s� dotkni�te niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikaj�cymi z masowych i 
dynamicznych zmian rozwojowych, np. restrukturyzacji, kryzysów, gwałtownego 
upadku bran� czy regionów, 

• nie zostały wyposa�one w kapitał �yciowy umo�liwiaj�cy im normaln� pozycj� 
społeczn�, odpowiedni poziom kwalifikacji, wej�cie na rynek pracy, zało�enie 
rodziny, itp., co dodatkowo utrudnia dostosowywanie si� do zmieniaj�cych si� 
warunków społecznych i ekonomicznych, 

• nie posiadaj� dost�pu do odpowiednich instytucji pozwalaj�cych na wyposa�enie 
w kapitał �yciowy, jego rozwój i pomna�anie, co ma miejsce w wyniku 
niedorozwoju tych instytucji z uwagi na brak priorytetów, brak �rodków 
publicznych, nisk� efektywno�	 funkcjonowania, itp. 

• do�wiadczaj� przejawów dyskryminacji, zarówno wskutek niedorozwoju 
wła�ciwego ustawodawstwa, jak i kulturowych uprzedze� oraz stereotypów, 

• posiadaj� cechy utrudniaj�ce im korzystanie z powszechnych zasobów 
społecznych ze wzgl�du na zaistnienie: niesprawno�ci, uzale�nienia, 
długotrwałej choroby albo innych cech indywidualnych, 

Przedstawione skutki bezrobocia wskazuj� jednoznacznie, �e bezrobocie nie jest 

tylko problemem pojedynczych ludzi, ale całych społecze�stw. Pogarsza bowiem i 

dezorganizuje �ycie całego otoczenia osób bezrobotnych. Poci�ga za sob� skutki dla 

policji, słu�b społecznych, słu�by zdrowia, itd. Problemem bezrobocia nie mo�na obarcza	 

tylko słu�b zatrudnienia. Słu�by zatrudnienia powinny przewidywa	 i inicjowa	 w zakresie 

swoich działa� zadania zwi�zane z nawi�zywaniem współpracy pomi�dzy podmiotami 

rynku pracy, tj. pracodawcami i instytucjami rynku pracy, w działania te trzeba anga�owa	 

równie� lokalne samorz�dy oraz przedstawicieli edukacji.  
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• s� przedmiotem niszcz�cego działania innych osób, np.: przemocy, szanta�u, 
indoktrynacji. 

Nieco inn� definicj� wykluczenia społecznego przyj�to w dokumencie powołuj�cym 

Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej. Według tej definicji Wykluczenie społeczne 

to brak lub ograniczenie mo�liwo�ci uczestnictwa, wpływania i korzystania z 

podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny by
 dost�pne dla 

wszystkich, a w szczególno�ci dla osób ubogich. 

Analizuj�c sytuacj� na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim nale�y 

stwierdzi	, i� wykluczeniem społecznym obj�te s� osoby:  

• bezrobotni pozostaj�cy bez pracy w długim okresie powy�ej 2 lat; 

• bezrobotne kobiety, szczególnie kobiety zamieszkuj�ce tereny wiejskie. 

Według najnowszych bada� liczba osób pozostaj�cych bez pracy powy�ej 24 

miesi�cy w województwie zachodniopomorskim ro�nie. Około 35% bezrobotnych to ludzie, 

którzy pozostaj� bez pracy ponad 2 lata. Tendencj� t� przedstawiono na wykresie poni�ej. 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  82 

 
WYKRES 22. STRUKTURA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ 
PRACY (MIESI�CE) W LATACH 2000-2004 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecnie 
 

W 1999 r. najliczniejsz� grup� byli bezrobotni pozostaj�cy bez pracy w przedziale 

czasu 6-12 miesi�cy, którzy stanowili 22,3% ogólnej liczby bezrobotnych. W zwi�zku z 

długotrwał� recesj� gospodarcz� czas pozostawania bezrobotnymi wydłu�ył si� i na koniec 

III kw. 2004 r. najliczniejsz� grup� byli bezrobotni powy�ej 24 miesi�cy (34,9% ogółu). Drug� 

najliczniejsz� grup� stanowili i nadal stanowi� bezrobotni pozostaj�cy bez pracy w okresie 

od 12 do 24 miesi�cy (18,1%). Wida	 jednak, �e w porównaniu do 2004 r., przyrost liczby 

długotrwale bezrobotnych jest mniejszy. Mo�e to �wiadczy
 o wyhamowaniu tego 

negatywnego trendu.  

Kwestia długotrwałego bezrobocia jest du�ym problemem społecznym, bowiem osoby 

z tej grupy w najwy�szym stopniu zagro�one s� marginalizacj� społeczn� z powodu 

długotrwałego pozostawania bez pracy. Osoby, które pozostaj� „krótko” bezrobotnymi maj� 

wi�ksze szanse na znalezienie pracy ni� osoby długotrwale poszukuj�ce pracy. 
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WYKRES 23. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W MIESI�CACH (LATA 2001 -
2004) 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
 

�redni odsetek długotrwale bezrobotnych dla województwa zachodniopomorskiego 

wynosi 53%. S� jednak powiaty znacznie przekraczaj�ce t� liczb�. W pozostałych powiatach 

sytuacja jest w miar� wyrównana. Najmniejszy odsetek długotrwale bezrobotnych wyst�puje 

w powiecie wałeckim, choszcze�skim, kołobrzeskim i �winouj�ciu.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IX 2000

XII 2000

IX 2001

XII 2001

IX 2002

XII 2002

IX 2003

XII 2003

IX 2004

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesi�cach (lata 2000-2004)

powy�ej  24 19,5% 19,8% 24,6% 24,8% 28,1% 28,8% 32,4% 32,1% 34,9%

12 -24 22,5% 21,7% 21,8% 22,1% 21,5% 20,9% 20,6% 19,3% 18,1%

6 - 12 21,5% 17,8% 21,7% 17,9% 19,5% 17,5% 18,2% 15,9% 17,6%

3 - 6 12,2% 17,0% 11,9% 14,7% 11,4% 13,9% 10,2% 12,7% 10,6%

1 - 3 13,8% 17,0% 11,9% 14,3% 11,4% 12,6% 10,2% 13,5% 10,4%

do 1 10,5% 6,7% 8,1% 6,2% 8,2% 6,4% 8,4% 6,5% 8,5%

IX 2000 XII 2000 IX 2001 XII 2001 IX 2002 XII 2002 IX 2003 XII 2003 IX 2004
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MAPA 2. DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (STAN NA 
WRZESIE� 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy Szczecinie.  
 

W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w całej Polsce, wi�kszo�	 

bezrobotnych stanowi� kobiety. Nie jest to grupa wykluczona, ale bior�c pod uwag� 

długotrwałe pozostawanie bez pracy mo�na okre�li	 j� jako zagro�on� wykluczeniem. 

W kategorii bezrobotnych kobiet na dzie� 31 grudnia 2003 roku w skali województwa 

zachodniopomorskiego zanotowano 99 340 osób. W pierwszej połowie 2004 r. liczba ta 

zmniejszyła si� do 94 462 osób. Procentowy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych 

utrzymuje si� na tym samym poziomie, co w roku 2003, czyli na poziomie 52%.  
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WYKRES 24. LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH KOBIET STAN NA KONIEC GRUDNIA 2003 
I NA KONIEC WRZE�NIA  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w 2003-2004
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�ródło: Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 

 

Wykluczeniem i dyskryminacj� na rynku pracy zagro�one s� tak�e osoby 

niepełnosprawne. Trudno�ci, z którymi spotykaj� si� osoby niepełnosprawne w uzyskaniu 

pracy wi��� si� najcz��ciej z uprzedzeniami i stereotypami oraz z niskim stopniem 

wykształcenia tych osób. Przekłada si� to na brak motywacji w�ród tych osób. Stopa 

bezrobocia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim wynosi 29,6%. 

Co stanowi około 13,7% mieszka�ców województwa zachodniopomorskiego. Najwi�cej osób 

niepełnosprawnych (26,2%) ma orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawno�ci i 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci (25,0%). Ponad połow� zbiorowo�ci osób 

niepełnosprawnych stanowi� kobiety (52,5%). 

 

W województwie zachodniopomorskim najwa�niejszym problemem społecznym jest 

wzrastaj�cy poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz towarzysz�ce temu zjawisku 

patologie społeczne (przest�pczo�	, narkomania, przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.). 

Około 10% mieszka�ców województwa korzysta ju� z pomocy społecznej, głównie z powodu 

ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawno�ci i bezradno�ci w sprawach opieku�czo-
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wychowawczych. W porównaniu z rokiem 2001 r. szacuje si�, �e liczba �wiadczeniobiorców 

pomocy społecznej wzro�nie na koniec w 2004 r. o ponad 125.000 osób.  

Liczba pobieranych zasiłków dla bezrobotnych z roku na rok maleje (2002 r. – 18,3%, 

2003 r. – 16,0%). Ro�nie jednak ilo�	 pobieranych �wiadcze� społecznych. W 2003 roku 

najwi�cej �wiadcze� wypłacono z tytułu ubóstwa. Pobrało je 226 035 osób. Drug� co do 

wielko�ci grup� były osoby bezrobotne. Słu�by zatrudnienia informuj�, �e trzeba spodziewa	 

si� wzrostu osób korzystaj�cych z pomocy społecznej. Ilo�	 osób bezrobotnych 

korzystaj�cych ze �wiadcze� społecznych jest coraz wi�ksza. 

 Rozwój i przemiany ustrojowo-gospodarcze na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego z ostatnich lat miały ogromny wpływ na wzrost poda�y i popytu na 

narkotyki. Poda� rosła wraz z rozwojem mi�dzynarodowej wymiany handlowej, otwarciem 

granic i ruchem turystycznym oraz rozwojem przest�pczo�ci zorganizowanej. Natomiast na 

popyt najwi�ksze oddziaływanie miało zapo�yczenie wzorców kulturowych z s�siednich 

krajów. Tłem dla nowej sceny narkotykowej były równocze�nie wewn�trzne transformacje 

czynników społeczno-ekonomicznych, jak: zmiana hierarchii warto�ci, post�puj�ce 

bezrobocie, brak perspektyw na przyszło�	, bezradno�	, trudno�ci �ycia codziennego, 

ubóstwo itd.  

Z drugiej strony zmiany organizacyjne czasu pracy i wymagania pracodawców oraz 

ci�gły l�k przed jej utrat� i pogo� za pieni�dzem, „wyprodukowały” rzesze pracoholików i 

tzw. nowobogackich nastawionych na powszechn� konsumpcj� �ycia. S� to z reguły ludzie 

młodzi �yj�cy szybko i burzliwie. Aktualne zagro�enie narkomani� obejmuje wszystkie grupy 

społeczne bez wzgl�du na wiek, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy status 

społeczny.  
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2.4. Rola dialogu społecznego i partnerstwa na rzecz rynku pracy 

Znaczenie dialogu społecznego i partnerstwa na rynku pracy jest akcentowane 

zarówno w dokumentach na szczeblu Unii Europejskiej, jak równie� zapisach i zaleceniach 

krajowych.  

Analiza potrzeb dostarcza informacji na temat konieczno�ci rozwoju pomocy 

społecznej w województwie zachodniopomorskim. �wiadczenia na rzecz klientów 

pomocy społecznej musz� dopasowywa	 si� do okre�lonych potrzeb społecznych 

zbiorowo�ci lokalnych.  

W województwie zachodniopomorskim problemy społeczne dotycz� 

w najwi�kszym stopniu ubóstwa. Prawdopodobnie skala ubóstwa wynika 

z długotrwałego pozostawania bez pracy. St�d te� bardzo wa�n� grup� społeczn�, do 

której nale�y kierowa	 pomoc, nastawion� głównie na aktywizacj� i przywrócenie na 

rynek pracy, powinny by	 osoby długotrwale pozostaj�ce bez pracy. W województwie 

zachodniopomorskim liczba takich osób ro�nie.  

Wi�ksz� cze�	 osób długotrwale bezrobotnych stanowi� kobiety, dlatego te� 

szczególnymi działaniami nale�y obj�	 t� dyskryminowan� na rynku pracy grup�.  

W�ród priorytetowych kwestii socjalnych dla województwa zachodniopomorskiego 

wymienia si� równie� takie cele jak:  

• podnoszenie jako�ci �ycia najubo�szych mieszka�ców województwa;  

• budowanie bezpiecze�stwa socjalnego, zwłaszcza w skali mikrospołecznej, 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem grup zagro�onych marginalizacj� 
społeczn�, np. bezrobotnych (szczególnie bezrobotnych kobiet), osób 
niepełnosprawnych, ludzi starych, klientów pomocy społecznej; 

• współpraca mi�dzynarodowa w zakresie monitorowania i podejmowania 
wspólnych działa� instytucji i organizacji pozarz�dowych na rzecz prewencji 
i rozwi�zywania patologii społecznych w�ród mieszka�ców s�siednich 
regionów.  
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Opracowane w styczniu 2004 roku, w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Zało�enia 

programowo–organizacyjne do opracowania projektu Krajowego Planu Działa� na 

rzecz Zatrudnienia na 2005 rok podkre�laj� znaczenie dialogu społecznego i partnerstwa 

na rynku pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w zwi�kszaniu udziału szeroko rozumianych 

partnerów społecznych w pracach nad polityka zatrudnienia w regionie zgodnie 

z nast�puj�cym zapisem: „Szereg zada� w Krajowym Planie Działa� na rzecz Zatrudnienia 

podejmowanych mo�e by	 wył�cznie przy znacz�cym udziale partnerów społecznych, 

gospodarczych i samorz�dowych.” 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 

art. 21 stanowi, �e polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera si� na 

dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, w szczególno�ci w ramach działalno�ci rad 

zatrudnienia, partnerstwa lokalnego oraz uzupełniania i rozszerzania oferty usług 

publicznych słu�b zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.  

Wa�nym w tym obszarze programem akcentuj�cym znaczenie współpracy 

i partnerstwa lokalnego jest Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ide� partnerstw 

tworzonych w ramach EQUAL jest poł�czenie wysiłków i potencjału ró�nych instytucji:  

• Organizacji pozarz�dowych,  

• Samorz�dów terytorialnych i instytucji im podlegaj�cych,  

• Szkół wy�szych,  

• Zwi�zków wyznaniowych,  

• Partnerów społecznych,  

• Urz�dów centralnych i innych podmiotów legalnie działaj�cych w Polsce. 

Program EQUAL ma na celu promowanie innowacyjnych rozwi�za� zmierzaj�cych do 

zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówno�ci zwi�zanych z rynkiem pracy. St�d te� 

program ten przyczynia si� do realizacji znacznej cz��ci zada� zaplanowanych 

w odpowiedzi na wyzwania wynikaj�ce z europejskich wytycznych zatrudnienia. 

W województwie zachodniopomorskim program EQUAL b�d� realizowały cztery 

partnerstwa maj�ce siedzib� na terenie województwa: 

• „Praca w Posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”- 
Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie 
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• „Telepraca” – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; 

• „Winda do pracy” - Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mi��ni 

• RAZEM (Instytucja zarz�dzaj�ca - Fundacja Wspomagania Wsi) 

Powodzenie wprowadzania w �ycie polityk zatrudnienia zale�y od partnerstwa na 

wszystkich szczeblach zarz�dzania i organizacji rynku pracy, zaanga�owania szeregu słu�b 

operacyjnych, oraz odpowiednich �rodków finansowych w celu wsparcia wprowadzenia w 

�ycie wytycznych zatrudnienia. Wł�czenie społecze�stwa do procesu tworzenia polityki 

regionalnej rynku pracy mo�e przynie�	 szereg wymiernych korzy�ci. Dokumenty 

strategiczne konsultowane ze społecze�stwem maj� szans� by	 bardziej warto�ciowe, lepiej 

dostosowane do potrzeb i sytuacji społeczno-ekonomicznej. Organizacje pozarz�dowe, 

zwłaszcza te działaj�ce bezpo�rednio w �rodowiskach społecznych, maj� lepsze rozeznanie 

w problemach tych �rodowisk poprzez bezpo�redni, codzienny kontakt z ich 

przedstawicielami.  

Wa�n� korzy�ci� współpracy i konsultacji jest dla administracji publicznej 

legitymizacja działa�. Oznacza to przyzwolenie na wdra�anie polityki, ewentualn� pomoc w 

jej wdro�eniu i ocen� jej efektywno�ci. Rozwi�zania, które nie znajduj� poparcia 

społecznego s� w praktyce bardzo trudne do realizowania. Praktyka pokazuje bowiem, �e 

nawet najtrudniejsze i niepopularne decyzje spotykaj� si� ze zrozumieniem, je�eli s� 

wła�ciwie uzasadnione i przedyskutowane, a nie odgórnie narzucone. Grupy społeczne 

uczestnicz�ce w konsultacjach mog� traktowa	 udział w przygotowaniu dokumentu jako 

wkład własny w tworzenie polityki regionalnej, co zdecydowanie ułatwi wdra�anie 

opracowanego Regionalnego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia w �ycie.  

Uznaj�c niezb�dno�	 i zasadno�	 wł�czenia partnerów społecznych w proces 

tworzenia Regionalnego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia w  województwie 

zachodniopomorskim wybrano metod� oraz opracowano narz�dzia do zbierania 

informacji, sugestii i opinii od zaanga�owanych instytucji. 

Zbiorcza statystyczna analiza odpowiedzi na kwestionariusz konsultacji społecznych 

ujawniała nast�puj�ce informacje:  

• 40% respondentów ocenia sytuacj� na rynku pracy jako zł�, a prawie 30% 
respondentów jako bardzo zł�; 

• Najbardziej optymistycznym my�leniem wykazała si� 12,73% respondentów, 
którzy ocenili sytuacje jako �redni�. Spo�ród poszczególnych grup respondentów 
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najbardziej pesymistyczne spojrzenie na aktualn� sytuacj� na rynku maj� szkoły 
wy�sze (a� 54% respondentów ocenia sytuacj� jako „bardzo zł�”, podczas gdy 
tylko 9% jako „�redni�”); 

• Du�a cz��	 respondentów oceniła, �e sytuacja na rynku pracy nie zmieniła si� w 
stosunku do roku 2003, tak odpowiedziało 43,64% respondentów.  

W roku 2005 respondenci w 50,91% spodziewaj� si� sytuacji podobnej do roku 2004r. 

i nie spodziewaj� si� zmienny na lepsze. 25,45% respondentów ocenia sytuacj� bardziej 

optymistycznie i spodziewaj� si�, �e 2005r. b�dzie rokiem lepszym dla rynku pracy w 

województwie zachodniopomorskim. Trzeba nadmieni	, �e jest to odsetek wi�kszy ni� w 

latach poprzednich. Odpowiedzi, �e sytuacja b�dzie „gorsza” i „zdecydowanie gorsza” 

udzieliło ł�cznie 23,64% ankietowanych.  

Najwi�kszy wska�nik optymizmu wykazuj� organizacje pozarz�dowe. A� 50% z nich 

prognozuje, i� sytuacja w przyszłym roku b�dzie lepsza. 

Zdaniem ankietowanych istnieje wiele przyczyn problemów na rynku pracy, jednak do 

najwa�niejszych z nich nale��:  

o Brak inwestycji w województwie - 72,73% respondentów; 

o Wysokie koszty zatrudnienia - 67,27% respondentów; 

o Wysokie koszty prowadzenia działalno�ci gospodarczej - 65,45% 
respondentów; 

Mniejsze znaczenie zdaniem respondentów ma:  

o Zła sytuacja ekonomiczna przedsi�biorstw - 36,36% respondentów; 

o Niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy - 21,82% 
respondentów; 

o Niskie kwalifikacje pracowników - 9,09% respondentów; 

o Niskie wydatki pa�stwa na walk� z bezrobociem - 7,27% respondentów; 

o Brak nowych technologii - 5,45% respondentów;  

o Brak współpracy ze słu�bami zatrudnienia - 3,64% respondentów;  

o Niska jako�	 usług instytucji rynku pracy - 1,82% respondentów; 

Zdaniem respondentów działaniami, które mogłyby w najwi�kszym stopniu przyczyni	 

si� do spadku bezrobocia i aktywizacji zawodowej s�: 
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• Obni�enie kosztów zatrudnienia - 78% respondentów; 

• Dotowane, tanie kredyty - 44% respondentów; 

• Obni�enie opłat i podatków - 36% respondentów; 

• Preferencyjne warunki dla absolwentów - 29% respondentów; 

• Zatrudnienie subsydiowane - 22% respondentów; 

• Inkubatory przedsi�biorczo�ci - 20% respondentów; 

• Szkolenia zawodowe - 20% respondentów; 

• Pomoc psychologiczna i doradztwo - 13% respondentów; 

• Sta�e i praktyki - 13% respondentów; 

• Doradztwo i szkolenia z prowadzenia działalno�ci gospodarczej - 7% 
respondentów; 

• Usprawnienie po�rednictwa pracy - 4% respondentów; 

Wi�kszo�	 instytucji opowiedziała si� szczególnie za działaniami maj�cymi na celu 

obni�enie kosztu zatrudnienia oraz obni�eniem opłat, podatków. Niestety instrumenty tej 

polityki nie le�� w gestii słu�b zatrudnienia, ani tez władz na szczeblu lokalnym.  

Konsultacje społeczne pozwoliły na pozyskanie informacji na temat opinii ró�nych 

grup społecznych i przezwyci��y	 nieufno�	 instytucji i niech�	 do uczestniczenia w tego 

typu badaniach. Wyniki konsultacji zostały uwzgl�dnione w procesie wyboru priorytetów 

Regionalnego Planu Działa� na rzecz Zatrudnienia. 

 

2.5. Analiza SWOT rynku pracy województwa zachodniopomorskiego 

Analiza SWOT jest narz�dziem analizy strategicznej firmy i rynku. Jest narz�dziem 

niezb�dnym przy budowaniu strategii rozwoju firmy, instytucji czy okre�lonego rynku. Za 

pomoc� tego narz�dzia z powodzeniem mo�na dokonywa	 oceny silnych i słabych stron 

oraz szans i zagro�e� na rynku pracy. W obecnych, rynkowych warunkach funkcjonowania 

gospodarki rynek pracy podlega wpływom sił popytu i poda�y. Analiza SWOT rynku pracy 

pozwala ustali	 jakie s� cechy rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz 

czynniki zewn�trzne, które mog� wpływa	 na rozwój tego rynku. 

Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter rozpatrywanych grup czynników:  
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• S - strengths – czyli silne strony rynku pracy w województwie 

zachodniopomorskim  

• W – weaknesses – czyli słabo�ci rynku pracy w województwie 

zachodniopomorskim 

• O – opportunities – czyli szanse tkwi�ce w otoczeniu mog�ce wpływa	 na 

rynek pracy w województwie zachodniopomorskim 

• T – threats – czyli zagro�enia tkwi�ce w otoczeniu mog�ce wpływa	 na rynek 

pracy w województwie zachodniopomorskim 

Dokonanie obiektywnej oceny rynku pracy wymaga spojrzenia na rynek pracy z 

ró�nych punktów widzenia. Dlatego te� dokonano analizy SWOT bior�c pod uwag�:  

• Punkt widzenia pracodawców, a wi�c strona poda�y na rynku pracy; 

• Punkt widzenia pracowników, potencjalnych pracowników i bezrobotnych;  

• Punkt widzenia instytucji rynku pracy.  
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TABELA 14. SILNE I SŁABE STRONY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCÓW I GOSPODARKI 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

� Blisko�	 granicy (Niemcy, Skandynawia); 
� Nadmorskie poło�enie; 
� Du�y potencjał turystyczny i leczniczy; 
� Dobre walory krajoznawcze regionu;  
� Dobra struktura wielko�ci gospodarstw 

rolnych - wiele wielkoobszarowych 
gospodarstw rolnych; 

� Brak przemysłu wymagaj�cego 
restrukturyzacji skutkuj�cych zwolnieniami 
du�ych grup pracowników; 

� Brak du�ych firm psuj�cych sytuacj� na 
lokalnym rynku pracy (firm upadaj�cych, firm 
z przemysłów schyłkowych, wymagaj�cych 
restrukturyzacji); 

� Usługowy charakter regionu – wysoka 
pracochłonno�	 sektora usługowego. 
Wysoki udział usług w produkcji ogółem; 

� Niski odsetek osób zatrudnionych w 
rolnictwie; 

� Niska g�sto�	 zaludnienia; 
� Du�y potencjał terenów inwestycyjnych; 
� Dobrze rozwini�ty system przetwórstwa 

rybnego – klaster przetwórstwa rybnego; 
� Du�a liczba firm przemysłu drzewnego – 

specjalizacja regionu;  
� Du�a liczba uczelni wy�szych; 
 

� Du�e obszary województwa obejmuj�ce 
tereny popegeerowskie; 

� Sentyment po gospodarce morskiej – 
traktuj�cy przemysł stoczniowy jako priorytet 
rozwoju gospodarki; 

� Brak precyzyjnie wskazanych kierunków 
rozwoju regionu; 

� Brak szczegółowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

� Brak nowoczesnych centrów logistycznych; 
� Słabo rozwini�ty rynek finansowy; 
� Zły stan infrastruktury komunikacyjnej;  
� Słabo rozwini�ty system informacji na temat 

rynku i gospodarki; 
� Słaby system wspierania M�P; 
� Brak współpracy pomi�dzy du�ymi a małymi 

przedsi�biorcami; 
� Słaba współpraca mi�dzy M�P 

a samorz�dem terytorialnym;  
� Niska innowacyjno�	 firm; 
� Niska jako�	 technologii wykorzystywanych 

przez firmy z regionu; 
� Zacofany technologicznie sektor B+R 

w regionie; 
� Brak skłonno�ci i zdolno�ci do konsolidacji 

firm z sektora M�P; 
� Niska jako�	 i konkurencyjno�	 produktów  

i usług M�P; 
� Brak infrastruktury turystycznej; 
� Sezonowo�	 pracy w regionie; 
� Wpływ polityki na gospodark�; 
� Nierozwojowy wpływ zwi�zków 

zawodowych w zakładach pracy w regionie; 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 
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TABELA 15. SILNE I SŁABE STRONY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA ZASOBÓW LUDZKICH 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

� Du�a elastyczno�	 w podejmowaniu pracy 
bez wzgl�du na miejsce i charakter pracy; 

� Łatwo�	 w dostosowywaniu si� do 
zachodz�cych zmian na rynku pracy; 

� Wysoko wykwalifikowana kadra w bran�y 
morskiej; 

� Dobra struktura demograficzna zasobów 
ludzkich; 

� Wysoki i rosn�cy odsetek osób z wy�szym 
wykształceniem; 

 
 

� Niedostosowanie kierunków kształcenia  
w szkolnictwie wy�szym i �rednim do 
potrzeb rynku pracy; 

� Brak nawyku przedsi�biorczo�ci w�ród osób 
starszych i w�ród młodzie�y;  

� Odpływ wykwalifikowanej kadry poza 
granic� województwa i kraju; 

� Wysoki odsetek biernych zawodowo;  
� Brak praktyki i do�wiadczenia zawodowego  

w zawodach, na które jest zapotrzebowanie 
na rynku pracy; 

� Mała aktywno�	 społeczna w o�rodkach 
miejskich; 

� Dziedziczenie bezrobocia i zwi�kszaj�ca si� 
grupa �yj�ca na marginesie społecze�stwa; 

� Niech�	 do podnoszenia kwalifikacji przez 
przedsi�biorców i ich pracowników; 

� Brak szacunku dla prawa. 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 
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TABELA 16. SILNE I SŁABE STRONY RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

� Silna podstawa prawna w ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (IRP) precyzuj�ca ich zakres 
działalno�ci; 

� Do�wiadczenie IRP we współpracy na 
regionalnym rynku pracy (kontakty, 
znajomo�	 specyfiki rynku, itp.); 

� Istnienie grupy wykwalifikowanych  
i do�wiadczonych specjalistów 
zatrudnionych w IRP; 

� Wchodzenie na rynek nowych instytucji 
rynku pracy – rozwój rynku; 

� Du�a �wiadomo�	 i wola współpracy 
pomi�dzy instytucjami rynku pracy;  

 
 

� Niestabilna i zbyt mała liczebnie kadra 
zatrudniona w IRP; 

� Zbyt słabe przygotowanie i do�wiadczenie 
kadry pracowników IRP do absorpcji 
funduszy pomocowych; 

� Słabe zaplecze techniczne jakim dysponuje 
wi�kszo�	 IRP; 

� Brak platformy wymiany informacji 
pomi�dzy instytucjami rynku pracy oraz 
pomi�dzy IRP a pracodawcami;  

� Niewystarczaj�cy zakres analiz rynku pracy 
(zawieraj�cych dane potrzebne w procesie 
wyznaczania i realizacji celów na rynku 
pracy) oraz sposobu ich udost�pniania; 

� Nieefektywny system zarz�dzania w IRP - 
zarz�dzanie przez koszty a nie przez cele; 

� Brak systemów monitorowania efektywno�ci 
wydatkowanych przez IRP �rodków; 

� Zły wizerunek instytucji rynku pracy  
z perspektywy pracodawców i bezrobotnych; 

� Przedmiotowy charakter funkcjonowania 
wielu IRP; 

� Niedostosowana do potrzeb struktura 
lokalizacji IRP - głównie w du�ych miastach, 
gdzie bezrobocie jest mniejsze; 

� Brak współpracy IRP z pracodawcami;  
� Brak zaufania do IRP ze strony 

pracodawców; 
� Brak oferty IRP dla pracodawców; 
� Nieprzestrzeganie uregulowa� prawnych 

przez IRP; 
� Brak �wiadomo�ci inwestycji w kapitał ludzki 

w�ród pracodawców i IRP; 
� Brak współpracy i partnerstwa pomi�dzy 

urz�dami a instytucjami i firmami. 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 

 

Pełna analiza SWOT obejmuje obok silnych i słabych stron szanse i zagro�enia, które 

mog� pojawi	 si� szeroko pojmowanym otoczeniu rynku pracy. Szans i zagro�e� 

poszukiwano w nast�puj�cych obszarach otoczenia:  

• Otoczenie kulturowe 

• Otoczenie demograficzne 

• Otoczenie społeczne 

• Otoczenie technologiczne 
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• Otoczenie polityczno– prawne 

• Otoczenie naturalne. 

Szanse s� to czynniki zewn�trzne, które oddziaływaj� pozytywnie na rynek pracy. 

Zagro�enia s� to czynniki zewn�trzne, które oddziałuj� negatywnie na rynek pracy. 

Znalezienie szans i zagro�e� wymaga odpowiedzi na nast�puj�ce pytanie: Co mo�e si� 

wydarzy
 w otoczeniu (co jest prawdopodobne) co b�dzie miało pozytywny lub 

negatywny wpływ na rynek pracy?  

 
TABELA 17. SZANSE I ZAGROENIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCÓW I GOSPODARKI 

 

SZANSE/ OKAZJE ZAGROENIA 

� Rozwój i intensyfikacja współpracy 
transgranicznej; 

� Rozwój gospodarki i wymiany przez 
mo�liwo�	 napływu klientów zagranicznych; 

� Wzrost zainteresowania rynku niemieckiego  
i skandynawskiego usługami 
profesjonalnymi oferowanymi przez firmy z 
regionu (medycyna, usługi finansowo 
ksi�gowe ,usługi informatyczne, 
marketingowe; 

� Rozwój współpracy technologicznej z 
regionami zagranicznymi; 

� Mo�liwo�ci zaspokajania potrzeb 
logistycznych krajów s�siaduj�cych;  

� Rozwój turystyki, zmiany w stylu �ycia 
społecze�stwa – szansa na rozwój bran�y 
turystycznej;  

� Pozyskanie i wykorzystanie �rodków 
finansowych z funduszy unijnych;  

� Szansa na klaster przemysłu (przetwórstwa 
rybnego); 

� Rozwój przetwórstwa spo�ywczego; 
� Rozwój rolnictwa poza spo�ywczego; 
� Zmiana przemysłu przetwórstwa drzewnego 

na wysoko przetworzony (daj�cy wi�ksz� 
warto�	 dodan�); 

� Rozwój sektora informatycznego 
� Mo�liwo�	 rozwoju call-center; 

� Ujemne saldo migracji - odpływ fachowców  
i młodzie�y za granice województwa i kraju; 

� Peryferyjne traktowanie regionu przez 
centralne o�rodki decyzyjne; 

� Kadencyjno�	 działa� władz lokalnych; 
� Niestabilne i niesprzyjaj�ce rozwojowi MSP 

prawo B; 
� Brak mo�liwo�ci powstania nowych struktur 

klastrowych; 
� Ograniczenie działalno�ci rybaków i firm 

rybackich; 
� Funkcjonowanie programów ochrony 

�rodowiska (parki krajobrazowe) 
powoduj�ce ograniczenia w rozwoju 
turystyki; 

� Słaby system komunikacji drogowej – niska 
dost�pno�	 komunikacyjna; 

� Brak współpracy uczelni z 
przedsi�biorstwami; 

� Niska ranga uczelni wy�szych. Niska jako�	 
produktów i usług uczelni; 

� Brak konkurencyjno�ci wobec ta�szych 
produktów ze Wschodu; 

� Zły wizerunek województwa 
zachodniopomorskiego na gospodarczej 
mapie Polski; 

� Wzmocnienie złotego w stosunku do euro – 
spadek transgranicznej wymiany handlowej i 
usługowej; 

 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  97 

TABELA 18. SZANSE I ZAGROENIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA ZASOBÓW LUDZKICH 

SZANSE/ OKAZJE ZAGROENIA 

� Du�a ró�norodno�	 programów 
pomocowych wspieraj�cych w ró�ny 
sposób, ró�ne grupy ludzi (pracowników, 
bezrobotnych, absolwentów); 

� Wsparcie ze strony PUP dla bezrobotnych; 
� Wzrost gospodarczy w pracochłonnych 

dziedzinach; 
� Konkurencja na rynku uczelni wy�szych 

sprzyjaj�ca dostosowaniu programów 
edukacji do potrzeb rynku pracy 
(wypuszczanie na rynek wykwalifikowanych 
pracowników); 

� Modyfikacja kierunków kształcenia w 
uczelniach wy�szych; 

� Opracowanie i wdro�enie systemu wymiany 
informacji pomi�dzy edukacj� a 
przedsi�biorstwami; 

� Budowa społecze�stwa obywatelskiego; 
� Wzrost poziomu wynagrodze� w sektorze 

prywatnym; 

� Brak konkurencji w szkolnictwie �rednim 
� Utrzymuj�ca si� wysoka stopa bezrobocia 
� Trudno�ci w dost�pie do �rodków z 

funduszy pomocowych; 
� Utrzymuj�cy si� i pogł�biaj�cy brak 

�wiadomo�ci inwestycji w kapitał ludzki ze 
strony pracodawców w regionie; 

� Utrzymuj�ce si� ni�sze wynagrodzenia  
w sektorze prywatnym w stosunku do innych 
regionów w kraju; 

� Zwieszenie dost�pno�ci kształcenia 
zagranica dla studentów - pogł�biaj�cy si� 
odpływ młodej zdolnej kadry; 

�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 
 

TABELA 19. SZANSE I ZAGROENIA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Z 
PUNKTU WIDZENIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 

SZANSE/ OKAZJE ZAGROENIA 

� Rozwój programów partnerstwa lokalnego; 
� Rozwój wspólnych przedsi�wzi�	 z 

udziałem samorz�du i przedsi�biorców; 
� Powstanie i rozwój instytucji wsparcia 

lokalnego; 
� Wzrost �wiadomo�ci wła�cicieli i kadry 

zarz�dzaj�cej M�P - tworzenie funduszu 
szkoleniowego; 

� Otwieraj�ca si� mo�liwo�ci współpracy z 
zagranic�; 

� Rozwój usług skierowanych do IRP; 
� Fundusze unijne i inne mo�liwo�ci 

wspieraj�ce/ umo�liwiaj�ce rozwój IRP; 
� Wdro�enie systemu wymiany informacji – 

wzrost szybko�ci wymiany informacji 
pomi�dzy podmiotami rynku pracy; 

� Mo�liwo�	 delegowania zada� do 
organizacji pozarz�dowych;  

� Obni�enie kosztów wdra�ania nowych 
technologii – szansa na rozwój 
technologiczny IRP; 

� Problemy wynikaj�ce z bud�etów Jednostek 
Samorz�du Terytorialnego; 

� Brak aktów wykonawczych do ustaw 
skutkuj�cy ograniczeniem i utrudnieniem 
działalno�ci IRP; 

� Zmiany polityczne poci�gaj�ce za sob� 
zmiany kadry zarz�dzaj�ce w IRP;  

� Pogł�biaj�cy si� brak zaufania do IRP ze 
strony pracodawców; 

� Brak dalszego rozwoju wi�zi partnerskich  
i współpracy pomi�dzy IRP; 

� Pogł�biaj�cy si� brak komunikacji pomi�dzy 
IRP a pracodawcami;  

� Brak �wiadomo�ci inwestycji w kapitał ludzki 
w�ród pracodawców i IRP; 

� Wyjazd specjalistów rynku pracy poza 
granice województwa oraz kraju;  

� Ograniczenie aktywno�ci IRP; 
� Nieumiej�tne, nieefektywne wykorzystanie 

pozyskanych �rodków zewn�trznych;  
� Słabn�ca wydolno�	 administracji, 

biurokracja, procedury ograniczaj�ce 
skuteczno�	 działania.  

�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 
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Zestawianie zbiorcze analizy SWOT dla całego rynku pracy umieszczono w 

zał�czniku nr 1. 

W zwi�zku z tym, �e liczba wytypowanych silnych i słabych stron jest bardzo du�a, 

niezb�dny jest wybór najwa�niejszych z nich. Zastosowano w tym celu dwie metody:  

1. Rangowanie poszczególnych silnych, słabych stron szans i zagro�e� przez uczestników 
warsztatów 

2. Analiza zbiorczej analizy SWOT pod k�tem ilo�ci zagadnie� o podobnej tematyce 
podanych przez udziałowców warsztatów 

3. Dokonanie analizy TOWS,  

Wybieraj�c najwa�niejsze silne i słabe strony oraz szanse i zagro�enia zwrócono 

równie� uwag� na to, aby wybierane najwa�niejsze silne, słabe strony szanse i zagro�enia 

wpisywały si� w zało�enia dokumentów programowych na szczeblu unijnym i krajowym (w 

tym Narodowego Planu Rozwoju) oraz propozycje misji i zało�e� strategicznych rozwoju na 

szczeblu wojewódzkim.  

Sumuj�c wskazane przez uczestników rangi wyłoniono 9 najwa�niejszych silnych 

i słabych stron oraz szans i zagro�e�.  

 
TABELA 20. NAJWANIEJSZE SILNE, SŁABE STRONY ORAZ SZANSE I ZAGROENIA RYNKU PRACY W 
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Du�y potencjał rozwojowy - blisko�	 
granicy (Niemcy, Skandynawia), 
nadmorskie poło�enie.  

 Brak precyzyjnie wskazanych kierunków 
rozwoju regionu. 

 Du�y potencjał turystyczny i leczniczy.  Niska innowacyjno�	 firm. 
 Usługowy charakter regionu – wysoka 

pracochłonno�	 sektora usługowego. 
Wysoki udział usług w produkcji ogółem. 

 Wpływ polityki na gospodark�. 

 Du�a elastyczno�	 kadry w 
podejmowaniu pracy bez wzgl�du na 
miejsce i charakter pracy. Mobilno�	 
kadry. 

 Niedostosowanie kierunków kształcenia 
w szkolnictwie wy�szym i �rednim do 
potrzeb rynku pracy. 

 Du�a łatwo�	 i skłonno�	 kadr w 
dostosowywaniu si� do zachodz�cych 
zmian na rynku pracy. 

 Brak nawyku przedsi�biorczo�ci w�ród 
osób starszych i w�ród młodzie�y. 

 Dobra struktura demograficzna zasobów 
ludzkich  

 Dziedziczenie bezrobocia i zwi�kszaj�ca 
si� grupa �yj�ca na marginesie 
społecze�stwa, z których ci��ko 
przywróci	 na rynek pracy. 

 Silna podstawa prawna w ustawie o 
promocji zatrudnienia i IRP precyzuj�ca 
znaczenie i działalno�	 Instytucji Rynku 
Pracy. 

 Słabe zaplecze techniczne, jakim 
dysponuje wi�kszo�	 IRP. 
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 Istnienie grupy wykwalifikowanych  
i do�wiadczonych specjalistów 
zatrudnionych w IRP. 

 brak platformy wymiany informacji 
pomi�dzy instytucjami rynku pracy oraz 
pomi�dzy IRP 
i pracodawcami. 

 Du�a �wiadomo�	 i wola współpracy 
pomi�dzy instytucjami rynku pracy. 

 brak współpracy IRP z pracodawcami 
wynikaj�cy mi�dzy innymi z braku 
zaufania do IRP ze strony pracodawców 
oraz Braku oferty IRP dla pracodawców. 

 

SZANSE/ OKAZJE ZAGROENIA 

 Rozwój turystyki, zmiany w stylu �ycia 
społecze�stwa – szansa na rozwój 
bran�y turystycznej (w tym turystyki 
leczniczej  
i rehabilitacyjnej). 

 Ujemne saldo migracji - odpływ 
fachowców  
i młodzie�y za granice województwa i 
kraju 

 Du�a ró�norodno�	 programów 
pomocowych wspieraj�cych w ró�ny 
sposób, ró�ne grupy ludzi 
(pracowników, bezrobotnych, 
absolwentów).  

 Peryferyjne traktowanie regionu przez 
centralne o�rodki decyzyjne. 

 Wzrost zainteresowania rynku 
niemieckiego i skandynawskiego 
usługami profesjonalnymi oferowanymi 
przez firmy z regionu (medycyna, usługi 
finansowo ksi�gowe, usługi 
informatyczne, marketingowe 

 Brak współpracy uczelni z 
przedsi�biorstwami 

 Opracowanie i wdro�enie systemu 
wymiany informacji pomi�dzy edukacj� 
a przedsi�biorstwami 

 Brak konkurencji w szkolnictwie �rednim. 

 Budowa społecze�stwa obywatelskiego  Utrzymuj�ca si� wysoka stopa bezrobocia 

 Rozwój programów partnerstwa 
lokalnego 

 Trudno�ci w dost�pie do �rodków z 
funduszy pomocowych 

 Rozwój wspólnych przedsi�wzi�	 z 
udziałem samorz�du i przedsi�biorców 

 Pogł�biaj�cy si� brak zaufania do IRP ze 
strony pracodawców oraz pogł�biaj�cy si� 
brak komunikacji pomi�dzy IRP a 
pracodawcami 

 Fundusze unijne i inne mo�liwo�ci 
wspieraj�ce/ umo�liwiaj�ce rozwój IRP 

 Zmiany polityczne poci�gaj�ce za sob� 
zmiany kadry zarz�dzaj�ce w IRP 

 

 Brak dalszego rozwoju wi�zi partnerskich 
i współpracy pomi�dzy IRP. Brak 
współpracy i partnerstwa pomi�dzy 
urz�dami a instytucjami firmami. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie zaj�
 warsztatowych WUP /RPD 
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Analiza zbiorczej analizy SWOT pod k�tem ilo�ci zagadnie� o podobnej tematyce 

podanych przez udziałowców warsztatów pozwoliła wyłoni	 nast�puj�ce najwa�niejsze silne, 

słabe strony, szanse i zagro�enia9:  

 

SILNE STRONY  

1. Stabilizacja rynku pracy wynikaj�ca z braku zagro�enia napływu na rynek pracy 
du�ych grup bezrobotnych z restrukturyzowanych du�ych zakładów pracy, 
rolnictwa, itp.  

2. Znacz�cy potencjał inwestycyjny regionu jako zaplecze stwarzaj�ce szanse na 
rozwój (czynnik ten nie wyst�puje w niektórych województwach)  

3. Coraz bardziej widoczne kierunki specjalizacji gospodarczej regionu 

SŁABE STRONY 

1. Słaby system informacyjny, system wymiany i analizy informacji istniej�cej/ 
pochodz�cej z rynku pracy 

2. Brak współpracy pomi�dzy podmiotami działaj�cymi na rynku pracy (czynnik 
utrudniaj�cy a czasami uniemo�liwiaj�cy realizacj� celów)  

3. Słabo�ci zarz�dzania Instytucjami rynku pracy (niska efektywno�	, 
kosztochłonno�	, itp.) 

SZANSE / OKAZJE 

1. Rozwój współpracy transgranicznej 

2. Wdro�enie sytemu wymiany informacji pomi�dzy podmiotami rynku pracy i 
wynikaj�ce z niego korzy�ci jak, np. modyfikacja kierunków kształcenia, itp. 

3. Rozwój współpracy i partnerstwa w regionie 

ZAGROENIA 

4. Problemy wynikaj�ce z obowi�zuj�cego prawa (regulacji prawnych, stanowienia 
prawa i stosunku do prawa) 

5. Brak woli współpracy i aktywno�ci M�P  

 

                                            

9 Szczegóły dotycz�ce wytypowania najwa�niejszych słabych i silnych stron oraz szans  

i zagro�e� według tej metody zawarto w zał�czniku nr 1 
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Kolejn� metod� identyfikacji najwa�niejszych silnych, słabych stron oraz szans i 

zagro�e� jest analiza TOWS. Analiza ta polega na identyfikacji:  

• silnych stron, które pozwol� wykorzysta	 rodz�ce si� szanse 

• słabych stron, które uniemo�liwi� wykorzystanie rodz�cych si� szans 

• szans, które pozwol� na przezwyci��enie słabo�ci rynku pracy 

• takich zagro�e�, które pogł�bi� istniej�ce słabe strony rynku.  

Metoda wykonywania analizy TOWS polega na zestawianiu ze sob� silnych i słabych 

stron oraz szans i zagro�e�. W pierwszym etapie odpowiedziano na nast�puj�ce pytania: 

Czy zidentyfikowana siła pozwoli wykorzysta	 szanse, które mog� wyst�pi	?  

Czy zidentyfikowane słabo�ci nie pozwol� na wykorzystanie pojawiaj�cej si� szanse? 

Czy szansa X pozwoli przezwyci��y	 istniej�ce słabo�ci? 

Czy zagro�enie X spot�guje wyst�puj�ce słabe strony rynku pracy? 

Odpowiedzi zestawiono w tabeli10. Odpowied� na te pytania pozwoliły okre�li	 stopie� 

dopasowania silnych słabych stron rynku pracy oraz szans i zagro�e� , a tak�e 

zidentyfikowa	 najwa�niejsze z nich. 

Na podstawie analizy TOWS wyłoniono takie najwa�niejsze silne strony, takie, 

które pozwol� wykorzysta
 rodz�ce si� szanse. Potencjał silnych stron rynku pracy 

województwa zachodniopomorskiego powinien pozwoli	 na wykorzystanie rodz�cych si� w 

otoczeniu szans.  

Dlatego te� szczególn� uwag� nale�y zwróci
 na nast�puj�ce silne strony rynku 

pracy w województwie: 

• Du�a �wiadomo�	 i wola współpracy pomi�dzy instytucjami rynku pracy;  

• Dobra struktura demograficzna zasobów ludzkich;  

• Du�y potencjał rozwojowy - blisko�	 granicy (Niemcy, Skandynawia), 
nadmorskie poło�enie; 

• Du�y potencjał turystyczny i leczniczy; 

                                            
10 Tabela prezentuj�ca metod� wykonywania analizy TOWS została umieszczona w zał�czniku nr 1 
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• Du�a łatwo�	 i skłonno�	 kadr w dostosowywaniu si� do zachodz�cych zmian 
na rynku pracy.  

Na rynku pracy w zachodniej Polsce istniej� takie słabe strony, które b�d� 

hamowały wykorzystanie rodz�cych si� szans. Przez te słabe strony rynku pracy 

województwa zachodniopolskiego szanse mog� nie zosta	 wykorzystane. Do 

najwa�niejszych słabo�ci nale�y zaliczy	:  

• Brak precyzyjnie wskazanych kierunków rozwoju regionu;  

• Wpływ polityki na gospodark�; 

• Niska innowacyjno�	 firm;  

• Brak nawyku przedsi�biorczo�ci w�ród osób starszych i w�ród młodzie�y;  

• Niedostosowanie kierunków kształcenia w szkolnictwie wy�szym i �rednim do 
potrzeb rynku pracy; 

• Brak współpracy IRP z pracodawcami wynikaj�cy mi�dzy innymi z braku 
zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz braku oferty IRP dla 
pracodawców. 

Nale�y podejmowa	 działania zmierzaj�ce do eliminowania wymienionych słabo�ci 

rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, b�d� te� minimalizowania wpływu tych 

słabych stron na mo�liwo�ci, jakie pojawi� si� na rynku pracy.  

W�ród wszystkich wymienianych szans, jakie mog� si� pojawi	 na rynku pracy 

województwa zachodniopomorskiego bez w�tpienia najwa�niejsze s� te, które pozwol� 

zlikwidowa
 wymieniane słabo�ci tego rynku. Do najwa�niejszych szans nale��:  

• Rozwój programów partnerstwa lokalnego; 

• Du�a ró�norodno�	 programów pomocowych wspieraj�cych w ró�ny sposób, 
ró�ne grupy ludzi (pracowników, bezrobotnych, absolwentów);  

• Fundusze unijne i inne mo�liwo�ci wspierania rozwoju IRP;  

• Opracowanie i wdro�enie systemu wymiany informacji pomi�dzy systemem 
edukacji a przedsi�biorstwami;  

• Rozwój wspólnych przedsi�wzi�	 z udziałem samorz�du i przedsi�biorców. 

Nale�y potraktowa
 wskazane powy�ej szanse priorytetowo i  podj�
 dziania, 

które umo�liwi� wykorzystanie tych szans. Je�li działania te zako�cz� si� powodzeniem 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  103

to uda si� w ci�gu najbli�szych lat wyeliminowa	 najwi�ksze słabo�ci rynku pracy 

województwa zachodniopomorskiego.  

Szczególn� uwag� nale�y zwróci
 na te zagro�enia, które mog� przyczyni
 si� 

do pogł�bienia wyst�puj�cych słabych stron rynku pracy w województwie 

zachodniopomorskim. Nale�� do nich:  

• Brak współpracy uczelni z przedsi�biorstwami;  

• Pogł�biaj�cy si� brak zaufania do IRP ze strony pracodawców oraz 
pogł�biaj�cy si� brak komunikacji pomi�dzy IRP a pracodawcami; 

• Trudno�ci w dost�pie do �rodków z funduszy pomocowych;  

• Brak dalszego rozwoju wi�zi partnerskich i współpracy pomi�dzy IRP;  

• Brak współpracy i partnerstwa pomi�dzy urz�dami a instytucjami i firmami; 

• Utrzymuj�ca si� wysoka stopa bezrobocia. 

Nale�y d��y	 do tego, aby wskazane zagro�enia nie wyst�piły, za� w najgorszym 

wypadku do minimalizowania ich wpływu na słabe strony rynku pracy w województwie. 

Pogł�bienie słabych stron mo�e w znacz�cy sposób przyczyni
 si� do zwi�kszenia 

wska�ników bezrobocia.  

Przeprowadzona analiza SWOT oraz ro�ne techniki identyfikacji najwa�niejszych 

słabych, silnych stron oraz szans i zagro�e� rynku pracy w województwie 

zachodniopomorskim powalaj� na wyci�gniecie nast�puj�cych wniosków:  
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REKOMENDACJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D���c do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy powinno si� zwróci	 

szczególn� uwag� na takie silne strony jak du�y potencjał rozwojowy województwa, 

wi���cy si� z jego poło�eniem oraz naturalnymi zasobami. Ta silna strona b�dzie 

w sposób istotny pomagała w rozwoju regionu, w tym powstawaniu nowych miejsc pracy. 

Województwo dysponuje bowiem atutami, które b�d� przyci�ga	 inwestorów, a to z 

pewno�ci� b�dzie wymagało zatrudniania nowych kadr. Bardzo wa�n� siln� stron� jest 

równie� du�y potencjał turystyczny i leczniczy regonu, który b�dzie sprzyjał zwi�kszaniu 

zatrudniania w sektorze usług (sektor ten, jak wiadomo, jest bardziej chłonny na 

pracowników ni� przemysł). Da to z pewno�ci� mo�liwo�ci do podejmowania działa� 

zwi�zanych z aktywizacj� bezrobotnych w kierunku podejmowania własnych działalno�ci 

gospodarczych, a wi�c przedsi�biorczo�ci w regionie.  

Istotne jest wykorzystanie silnej strony, jak� jest du�a łatwo�	 i skłonno�	 kadr do 

dostosowywania si� do zmian zachodz�cych na rynku oraz dobr� struktur� 

demograficzn� zasobów ludzkich w regionie. Te silne strony b�d� sprzyjały podejmowaniu 

działa� zwi�zanych z przystosowaniem kadr do nowych warunków, zwi�kszaniem 

mobilno�ci kadr, podnoszeniem kwalifikacji, ale tak�e przyci�ganiem inwestorów 

poszukuj�cych zasobów ludzkich.  

Bardzo pozytywn� stron� rynku pracy zachodniopomorskiego jest du�a 

�wiadomo�	 i wola współpracy pomi�dzy IRP. Ta silna strona przyczyni si� do 

zwi�kszenia efektywno�ci podejmowanych działa�, głównie zwi�zanych z dostosowaniem 

kadr do potrzeb rynku pracy, promowania rozwoju kadr, zapobiegania bezrobociu, 

zwalczania patologii społecznych.  

Szanse na realizacj� wy�ej wymienianych działa� mog� by	 osłabione przez słabe 

strony rynku pracy. Szczególn� uwag� trzeba zwróci	 na niewielk� skłonno�	 do 

przedsi�biorczo�ci w regionie, prezentowan� przez osoby starsze i młodzie�. Ta słabo�	 

mo�e zniwelowa	 szanse na zwi�kszenie wska�ników samozatrudnienia. Dlatego te� 

nale�y podejmowa	 działania zmierzaj�ce do zwi�kszania motywacji i przedsi�biorczo�ci 

oraz edukacji, tym bardziej, �e skłonno�	 ta jest dziedziczna i b�dzie przenoszona na 

kolejne pokolenia. 
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Z pewno�ci� bezrobocie strukturalne, z jakim si� borykamy w województwie 

wymagało b�dzie dostosowywania kadr do potrzeb rynku pracy. Przeszkod� w tym 

b�dzie taka słaba strona, jak� jest niedostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb 

rynku pracy. Istniej�ca w województwie struktura wykształcenia nie odpowiada 

oczekiwaniom pracodawców. Bardzo wa�nym zadaniem urz�dów pracy b�dzie, zatem 

podejmowanie działa� zmierzaj�cych do przystosowania kadr do potrzeb rynku pracy, a 

wi�c: zmiany dotychczasowego wykształcenia, doszkolenia, promowanie kształcenia 

przez całe �ycie. Łatwiej b�dzie zrealizowa	 te działania przy integracji i współpracy 

wszystkich podmiotów rynku pracy i instytucji działaj�cych na rzecz tego rynku. Niestety, 

jak si� okazuje brak współpracy pomi�dzy instytucjami rynku pracy a pracodawcami 

oraz edukacj� jest słab� stron� rynku w województwie. Słabo�	 ta mo�e utrudni	 

działania zmierzaj�ce do tworzenia nowych miejsc pracy, współpracy z pracodawcami w 

zakresie promowania rozwoju kapitału ludzkiego, promowania legalnego zatrudnienia 

oraz działa� zmierzaj�cych do zwi�kszania atrakcyjno�ci zatrudnienia.  

Du�� przeszkod� we współpracy zarówno z sektorem edukacji czy biznesu 

b�dzie brak precyzyjnie wskazanych kierunków rozwoju regionu.  

Po wej�ciu do Unii Europejskiej pojawiła si� szansa, jaka s� fundusze pomocowe, 

a wi�c �rodki finansowe skierowane w szczególno�ci na cele społeczne. Urz�dy Pracy 

w województwie zachodniopomorskim maj� szanse uzyska	 te �rodki. Mo�liwo�	 

dost�pu do tych funduszy obliguje urz�dy pracy do podejmowania aktywnych działa� 

zmierzaj�cych do walki z bezrobociem, aktywizacji osób biernych zawodowo, wspierania 

edukacji ustawicznej równie� osób po 50 roku �ycia, niwelowania dysproporcji w 

zatrudnieniu, zwalczania bezrobocia w grupach i na obszarach dyskryminowanych.  
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Bardzo du�e nadzieje pokłada si� we wzro�cie �wiadomo�ci znaczenia współpracy 

w�ród IRP, pracodawców, samorz�dów i edukacji.  

Du�� szans� dla zachodniopomorskiego rynku pracy jest intensywniejszy rozwój 

partnerstwa lokalnego. Inicjatywy tego typu maj� ju� miejsce w województwie 

zachodniopomorskim, jednak ich dalszy rozwój z pewno�ci� ułatwi realizacj� takich celów 

jak współpraca z pracodawcami w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy, promowania 

rozwoju i inwestowania w kapitał ludzki, legalizacj� zatrudnienia, zwi�kszanie 

atrakcyjno�ci pracy. Partnerstwa lokalne b�d� przyczynia	 si� do rozwoju 

przedsi�biorczo�ci w�ród lokalnych społeczno�ci oraz aktywizacji osób biernych 

zawodowo. Dlatego te� wykorzystanie tej szansy powinno by	 wa�nym celem działania 

instytucji rynku pracy.  

Istniej� szanse na zbudowanie sytemu wymiany informacji pomi�dzy edukacj� a 

przedsi�biorstwami. System ten z pewno�ci� przyczyniłby si� do dostosowywania kadry 

do potrzeb rynku pracy, zwi�kszania jej mobilno�ci, dokształcania pracowników w firmach.  

 Trzeba wykorzysta	 te� szanse wynikaj�ce z potencjału województwa, jego 

poło�enia, wymiany handlowej z zagranic�, rozwoju potencjału turystycznego 

i leczniczego regionu. Wykorzystanie tej szansy pozwoli na powstawanie nowych miejsc 

pracy i zmniejszenie dysproporcji w zatrudnieniu. Wymaga	 jednak b�dzie aktywnych 

działa� zmierzaj�cych do dostosowywania kadry do zmian zachodz�cych na rynku pracy 

oraz zwi�kszania jej mobilno�ci.  

 Niestety w realizacji wielu przedsi�wzi�	 na rynku pracy mog� przeszkodzi	 

zagro�enia, z których najwa�niejsze to trudno�ci w dost�pie do funduszy pomocowych. 

Du�ym zagro�eniem b�dzie te� odpływ fachowców zagranic� województwa i kraju, co 

spowoduje mniejsz� atrakcyjno�	 regionu dla inwestorów, którzy bez kadry nie b�d� 

rozpoczyna	 tu działalno�ci.  

Wskazywano równie�, �e du�� szans� jest współpraca pomi�dzy podmiotami rynku 

pracy, edukacj�, i samorz�dami, dlatego te� za wa�ne zagro�enie nale�y uzna	 nie 

nawi�zywanie współpracy pomi�dzy tymi instytucjami oraz brak zaufania pracodawców do 

IRP. Dziania te uniemo�liwi� realizacj� wielu celów, głównie tych zwi�zanych 

z tworzeniem nowych miejsc pracy, dostosowywaniem kadry do zmian na rynku pracy 

i potrzeb pracodawców i legalizacj� zatrudnienia.  
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 2.6. Wnioski i wyzwania 

Analiza sytuacji społeczno - gospodarczej w województwie zachodniopomorskim ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem sytuacji na rynku pracy pozwala na sformułowanie 

nast�puj�cych wniosków:  

• Dla województwa istotna jest aktywizacja zawodowa i szybkie wdra�anie na 
rynek pracy absolwentów. Bardzo niepokoj�cym zjawiskiem s� wysokie 
wska�niki bezrobotnej młodzie�y, a w szczególno�ci absolwentów. �wiadczy to 
niew�tpliwie o słabo�ci systemu edukacji i jego niedostosowaniu do potrzeb 
współczesnego rynku. Prawdopodobnie jest to efektem małej elastyczno�ci 
systemu edukacji i brakiem informacji na temat potrzeb i oczekiwa� rynku pracy. 
Obecnie decyzje dotycz�ce kierunków kształcenia podejmowane s� przez 
wła�cicieli i zarz�dców szkół intuicyjnie. Najwy�sz� stop� bezrobocia wykazuje 
przedział wiekowy od 25 do 34 roku �ycia. Od kilku lat maleje wska�nik bezrobocia 
w grupie wiekowej 15 – 24 lata, prawdopodobnie ze wzgl�du na fakt 
podejmowania przez osoby z tej grupy dalszego kształcenia. Osoby te wchodz� na 
rynek pracy po studiach w wieku 24 – 25 lat, co znajduje odbicie we wska�nikach - 
od kilku lat stopniowo ro�nie wska�nik bezrobotnych osób z wykształceniem 
wy�szym. Działania skierowane do tej grupy powinny polega	 na stwarzaniu 
mo�liwo�ci zdobycia do�wiadczenia zawodowego, tak, aby ich oferta pracy była 
atrakcyjniejsza dla przyszłego pracodawcy. Bardzo wa�nym zadaniem powinno 
by	 inicjowanie kontaktów pomi�dzy bezrobotnymi absolwentami a pracodawcami, 
owocuj�cymi zatrudnianiem w przyszło�ci.  

• Ocenia si�, �e w województwie zachodniopomorskim brak jest nawyku 
przedsi�biorczo�ci i postaw przedsi�biorczych. Potencjalni przedsi�biorcy nie 
wykazuj� odpowiedniej inicjatywy, dominuj� postawy bierno�ci i oczekiwania na 
oferty. Dlatego te� istotne jest podejmowanie działa� zmierzaj�cych do 
pobudzania inicjatywy i postaw przedsi�biorczo�ci w�ród bezrobotnych 
absolwentów i osób starszych.  Działania te b�d� kontynuacj� działa� 
podejmowanych w latach poprzednich. S� one jednak bardzo wa�ne bior�c pod 
uwag� przeciwdziałanie bezrobociu w�ród młodzie�y oraz aktywizacj� 
zatrudnienia.  

• Bardzo wa�nym celem jest aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych. 
Jak wynika z prezentowanych analiz, wska�nik osób pozostaj�cych bez pracy 
powy�ej 24 miesi�cy jest w województwie zachodniopomorskim bardzo wysoki i od 
kilku lat wzrasta. Osoby te w celu przywrócenia ich na rynek pracy wymagaj� 
specjalnych programów i du�ych nakładów finansowych. Długotrwałe bezrobocie 
owocuje tak�e niepo��danymi skutkami społecznymi. Jak wskazuj� wyniki bada�, 
w grupie długotrwale bezrobotnych dominuj� osoby o niskim poziomie 
wykształceniu lub nie posiadaj�ce wykształcenia, zamieszkuj�cy najcz��ciej wsie i 
małe miasteczka. Działania skierowane do osób długotrwale bezrobotnych 
powinny skupia	 si� na ich dokształcaniu i zach�caniu do mobilno�ci 
i elastyczno�ci na rynku pracy. Bardzo wa�nym zadaniem w tej grupie zawodowej 
jest pomoc psychologiczna, wr�cz niezb�dna do ich prawidłowego funkcjonowania 
na rynku pracy. 
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• Wa�nym celem powinna by
 aktywizacja bezrobotnych kobiet. Kobiety 
stanowi� wi�ksz� grup� bezrobotnych ni� m��czy�ni. Jak wynika z bada�, liczba 
kobiet w województwie zachodniopomorskim ro�nie, mówi si� zatem o rosn�cym 
wska�niku feminizacji. Wyniki prowadzonych analiz wskazuj�, �e aktywno�	 
zawodowa kobiet wzrasta po 34 roku �ycia, dlatego te� działania powinny by	 
skierowane głównie do tej grupy wiekowej. 

• Bardzo wa�nym kierunkiem podejmowanych działa� jest aktywne wspieranie 
inicjatyw partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudniania oraz wszelkiej współpracy 
pomi�dzy sektorem edukacji, pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. 
Działania te traktowane s� jako szansa na popraw� sytuacji na rynku pracy. 
Skuteczno�	 programów, a tym samym szansa dla rynku pracy zale�� od 
współpracy i wymiany informacji pomi�dzy instytucjami takimi jak: szkoły, uczelnie, 
przedsi�biorcy, instytucje rynku pracy, samorz�d. Współpraca w ramach 
programów partnerstwa lokalnego traktowana jest jako jeden z najbardziej 
efektywnych sposobów na rozwi�zywanie przez lokalne społeczno�ci problemów. 
Wydaje si�, �e to wła�nie publiczne instytucje rynku pracy s� szczególnie 
predysponowane do inicjowania współpracy pomi�dzy edukacj�, firmami, 
bezrobotnymi. Rozwój programów partnerstwa lokalnego mo�e przyczyni	 si� do 
zniwelowania wielu potencjalnych zagro�e�, do których nale��: brak współpracy 
pomi�dzy uczelniami a przedsi�biorstwami, brak współpracy pomi�dzy firmami a 
IRP, brak współpracy i partnerstwa pomi�dzy urz�dami a firmami. Warto w tym 
celu wykorzysta	 potencjał, jakim jest du�a �wiadomo�	 i wola współpracy 
pomi�dzy IRP.  

• Podejmowanie działa� zwi�zanych z budowaniem wizerunku 
profesjonalnych i budz�cych społeczne zaufanie instytucji. Jest to bardzo 
wa�ny czynnik, który mo�e przyczyni	 si� do wi�kszego zainteresowania 
współprac� ze strony pracodawców. Współpraca ta powinna si� zatem przyczyni	 
do eliminowania takiego zagro�enia jakim jest brak zaufania ze strony 
pracodawców do IRP.  

• Sprostanie wymogom współczesnego rynku i działa� zwi�zanych ze zwi�kszaniem 
zatrudnienia wymaga	 b�dzie budowy kompleksowego i wiarygodnego sytemu 
bada� i analiz daj�cego pełny obraz rynku pracy. System taki jest niezb�dny w 
procesie oddziaływania na rynek pracy i realizacji postawionych celów. Obecnie 
posiadana informacja jest niepełna i nie daje mo�liwo�ci pozyskania wiedzy 
potrzebnej do pogł�biania analiz rynku pracy i zwi�kszania trafno�ci wyznaczania 
celów, podejmowania decyzji, monitorowania wska�ników.  

• Bardzo wa�nym zadaniem stoj�cym przez urz�dami pracy b�dzie 
wykorzystanie szansy, jak� s� fundusze pomocowe. Zadanie to wymaga 
zaanga�owania odpowiedniej klasy specjalistów. W obliczu niewielkiej grupy 
wykwalifikowanych kadr urz�dów pracy, realizacja tego zadania mo�e by	 
zagro�ona. Nale�y jednak podkre�li	, �e pozyskanie funduszy na ró�norodne 
formy działa� dla bezrobotnych i zagro�onych bezrobociem oraz innych 
podmiotów rynku pracy s� najistotniejszym czynnikiem powodzenia realizacji 
zało�e� RPD.  
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• Konieczne jest podejmowanie działa� zmierzaj�cych do zwi�kszania 
elastyczno�ci i mobilno�ci oraz wzrostu przedsi�biorczo�ci w�ród osób 
bezrobotnych i zagro�onych bezrobociem w powiatach wykazuj�cych 
wysokie wska�niki bezrobocia. Jedn� z cech województwa 
zachodniopomorskiego jest du�e regionalne zró�nicowanie pod wzgl�dem stopy 
bezrobocia (od ok. 15% w mie�cie Szczecinie, poprzez ok. 22% w powiecie 
polickim do ponad 42%. w powiecie łobeskim). Zrównowa�ony rozwój jest jedn� z 
istotnych wytycznych europejskich, krajowych i regionalnych dokumentów 
strategicznych. Dlatego te� jednym z wa�nych celów jest podejmowanie działa� 
zmierzaj�cych do aktywizowania bezrobotnych z regionów, w których bezrobocie 
jest najwy�sze. Pierwszy kierunek aktywizacji powinien by	 zgodny z 
wykorzystaniem endogenicznych zasobów regionu, które pozwalaj� na rozwini�cie 
takich gał�zi usług jak turystyka i agroturystyka. Wskazane jest równie� podj�cie 
działa� zmierzaj�cych do zwi�kszania mobilno�ci bezrobotnych i poszukiwania 
pracy w rejonach o mniejszym bezrobociu. Jest to wa�ny cel z powodów 
narastaj�cych problemów społecznych i socjalnych w tym rejonie (np. 
dziedziczenie bezrobocia).  

• Wa�nym celem jest zwi�kszenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
deklaruj�cych ch�
 do pracy. Działania te powinny zmierza	 do tworzenia 
nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz do dokształcania osób 
niepełnosprawnych stwarzaj�c im szanse na podj�cie pracy.  

• Zwi�kszanie �wiadomo�ci pracodawców z regionu zwi�zanej z opłacalno�ci� 
inwestycji w kapitał ludzki. Jedn� ze słabych zidentyfikowanych stron rynku 
pracy województwa zachodniopomorskiego jest niska �wiadomo�	 inwestycji w 
kapitał ludzki. Jest to zwi�zane z brakiem rozwijania strategii zatrudnienia, 
motywacji pracowników, szkole� pracowników oraz innych działa� tak 
charakterystycznych dla zarz�dzania personelem. Z pewno�ci� �wiadoma polityka 
zatrudnienia w firmach województwa b�dzie miała pozytywny wpływ na rynek 
pracy.  
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33..  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNEE  OOBBSSZZAARRYY  DDZZIIAAŁŁAANNIIAA  

3.1. Wytyczne i zadania do Regionalnego Planu Działa� 

Wytyczne oraz powi�zane z nimi zadania zostały wybrane w toku konsultacji 

społecznych i wynikaj� wprost z Krajowego Planu Działa�. Odpowiadaj� one zarówno 

zidentyfikowanym problemom jak i wykorzystuj� szanse i silne strony wynikaj�ce z 

przeprowadzonej diagnozy, analizy SWOT regionalnego rynku pracy i jego otoczenia.. 

Tabela 21 przedstawia poszczególne wytyczne wraz z przypisanymi im zadaniami – uło�one 

od najwa�niejszych do uznanych za mniej wa�ne. Do ww. wytycznych wybrane zostały 

priorytetowe zadania. Dwa z nich zaczerpni�te zostały z Krajowego Planu Działa�, trzecie 

jest efektem prac i analiz ekspertów. Zadania te otrzymały rangi (ł�cznie 10 pkt na 1 

wytyczn�).   
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TABELA 21 WYTYCZNE I ZDANIA UPORZ�DKOWANE WG ISTOTNO�CI 
1.1 Rozwój biznesowego wsparcia dla przedsi�biorstw - doradztwo i 
instytucje wspomagaj�ce.  
1.2 Rozbudowa systemu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych.  

Wytyczna 1: Tworzenie 
miejsc pracy i 
przedsi�biorczo�	. 

1.3 Rozwój inkubatorów przedsi�biorczo�ci i innych formy wsparcia 
umo�liwiaj�cego podnoszenie poziomu wiedzy. 
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. 

2.2 Rozwój regionalnego systemu bada� i analiz celem rozwijania 
edukacji i osi�gni�cia konwergencji. 

Wytyczna 2: 
Dostosowanie do zmian 
oraz promocja zdolno�ci 
przystosowawczych i 
mobilno�ci na rynku 
pracy. 

2.3 Promowanie elastycznych form zatrudnienia. 

3.1 Zwi�kszenie dost�pu do edukacji – promocja kształcenia przez 
całe �ycie.  
3.2 Podwy�szenie jako�ci edukacji stosownie do potrzeb rynku pracy.  

Wytyczna 3: 
Promowanie rozwoju 
kapitału ludzkiego i 
uczenia si� przez całe 
�ycie. 3.3 Modernizacja i certyfikacja kształcenia ustawicznego, zgodno�	 

edukacji ze standardami obowi�zuj�cymi w UE. 

4.1. Redukcja obci��e� podatkowych i wynikaj�cych ze składek na 
ubezpieczenia społeczne w kosztach pracy osób najmniej 
zarabiaj�cych. 
4.2 Wsparcie rozwoju zawodowego dla osób najni�ej opłacanych. 

Wytyczna 4: 
Zapewnienie 
opłacalno�ci pracy przez 
�rodki zach�caj�ce do 
zwi�kszania 
atrakcyjno�ci pracy. 4.3 Zwi�kszenie atrakcyjno�ci finansowej pracy dla osób 

bezrobotnych. 
5.1 Zwi�kszenie zatrudnienia ludzi młodych. 

5.2 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 
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Wytyczna 5: Aktywne  
i zapobiegawcze 
działania dla osób 
bezrobotnych i biernych 
zawodowo 

5.3 Budowa współpracy mi�dzy Instytucjami Rynku Pracy w zakresie 
poradnictwa zawodowego 

6.1 Wsparcie dla osób samotnie wychowuj�cych dzieci. 

6.2. Wsparcie młodzie�y z obszarów zdegradowanych w kontynuacji 
nauki i wej�ciu na rynek pracy. 

Wytyczna 6: Promocja 
integracji i zwalczanie 
dyskryminacji na rynku 
pracy osób w 
niekorzystnej sytuacji. 6.3. Pierwsza Praca 30+. 

7.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci na terenach wiejskich w oparciu 
o zasoby naturalne oraz aktywizacja społeczna. 

7.2 Aktywizacja „młodych” rencistów. 

Wytyczna 7: 
Zwi�kszenie poda�y siły 
roboczej i wspieranie 
aktywnego starzenia si� 

7.3 Aktywizacja osób w wieku powy�ej 50 roku �ycia. 

8.1 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. 

8.2 Rozwój partnerstwa i Instytucji Rynku Pracy na poziomie lokalnym. 

Wytyczna 8: Działania 
dotycz�ce regionalnych 
dysproporcji  
w zatrudnieniu. 8.3 Rozwój umiej�tno�ci zawodowych osób dorosłych powi�zany z 

potrzebami rynku pracy i zwi�kszenie mo�liwo�ci kształcenia 
ustawicznego w regionie. 
9.1 Eliminowanie nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy 
zarobkowej. 

9.2. Promocja pracodawców fairplay. 

Wytyczna 9: Zmiana 
pracy nielegalnej na 
legalne zatrudnienie. 

9.3. Nowe rozwi�zania dla kreowania korzystnych warunków  
zatrudnienia. 
10.1 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, aktywizacja kobiet. 

10.2 Godzenie �ycia rodzinnego i zawodowego. 
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Wytyczna 10: Równo�	 
kobiet i m��czyzn. 

10.3 Promocja antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy. 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD 
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Wytyczna 1: Tworzenie miejsc pracy i przedsi�biorczo�
. 

Zgodnie z przeprowadzon� analiz� SWOT oraz konsultacjami społecznymi, wytyczna 

ta została uznana za priorytetow� w realizacji. Uznano bowiem, �e rozwój firm, a w 

szczególno�ci sektora M�P, mo�e by	 jednym z istotnych czynników wzrostu popytu na 

rynku pracy. Aby tak si� stało konieczne jest zbudowanie silnego, kompleksowego, 

równomiernie rozło�onego i dost�pnego zaplecza wspieraj�cego rozwój tego sektora m. in. 

instytucji doradczych, inkubatorów, centrów rozwoju przedsi�biorczo�ci. 

 

Zadania: 

1.1 Rozwój biznesowego wsparcia dla przedsi�biorstw - doradztwo i instytucje 

wspomagaj�ce (4).  

Cel: Ułatwienie przedsi�biorcom dost�pu do specjalistycznej pomocy biznesowej i 

doradczej dotycz�cej: prowadzenia działalno�ci na „Jednolitym Rynku Europejskim”, 

wdra�ania i projektowania systemów zarz�dzania jako�ci�, �rodowiska oraz bezpiecze�stwa 

i higieny pracy, uzyskiwania certyfikatów zgodno�ci, wprowadzania innowacji i nowych 

technologii, podejmowania i rozwijania działalno�ci eksportowej, tworzenia sieci 

kooperacyjnych, ł�czenia przedsi�biorstw. 

 

1.2 Rozbudowa systemu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych (4).  

Cel: Ułatwienie przedsi�biorcom dost�pu do zewn�trznych �ródeł finansowania 

inwestycji dla pobudzenia inwestycji przedsi�biorstw i podniesienia ich konkurencyjno�ci.  
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1.3 Rozwój inkubatorów przedsi�biorczo�ci i innych formy wsparcia umo�liwiaj�cego 

podnoszenie poziomu wiedzy (2) 

Cel: Budowa kompleksowego systemu wsparcia i rozwoju sektora M�P, ze 

szczególnym nastawieniem na wzmocnienie mikro przedsi�biorstw i podnoszenie wiedzy. 

 

Wytyczna 2: Dostosowanie do zmian oraz promocja zdolno�ci przystosowawczych i 

mobilno�ci na rynku pracy. 

Dostosowanie do zmian oraz promocja zdolno�ci przystosowawczych i mobilno�ci na 

rynku pracy zostały uznane jako jedna z priorytetowych wytycznych. Zgodnie z 

przeprowadzonymi analizami oraz zebranymi opiniami w województwie brakuje 

wiarygodnego systemu bada� i analiz celem rozwijania edukacji i osi�gni�cia konwergencji. 

Utrudnia to podejmowanie decyzji odno�nie o�wiaty i kształcenia, zarz�dzanie zarówno 

samymi jednostkami jak i zarz�dzanie strategiczne całym sektorem,  a w  znacz�cy sposób 

tak�e tworzenie wniosków w ramach ró�nego rodzaju funduszy. Analizy takie s� konieczne 

do wła�ciwego i zgodnego z oczekiwaniami i potrzebami rozwoju kadr nowoczesnej 

gospodarki oraz promowania elastycznych form zatrudnienia. 

 

Zadania: 

2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (6). 

Cel: Podniesienie konkurencyjno�ci i rozwój potencjału adaptacyjnego 

przedsi�biorstw poprzez inwestycje w kadry. Nawi�zanie współpracy pomi�dzy gospodark� 

a edukacj� i sektorem jednostek Instytucji Rynku Pracy. 

 

2.2 Rozwój regionalnego systemu bada� i analiz celem rozwijania edukacji i osi�gni�cia 

konwergencji (3) 

Cel: Uzyskanie cało�ciowego i wiarygodnego obrazu edukacji – jej efektywno�ci i 

jako�ci oraz zgodno�ci z oczekiwaniami rynku pracy. Koordynacja kierunków kształcenia i 

szkolenia bezrobotnych oraz osób poszukuj�cych pracy zgodnej z potrzebami rynku pracy. 

 

2.3 Promowanie elastycznych form zatrudnienia (1). 
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Cel: Zwi�kszenie wiedzy na temat mo�liwo�ci wykorzystania elastycznych form 

zatrudnienia. 

 

Wytyczna 3: Promowanie rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia si� przez całe 

�ycie. 

Niemal wszystkie dokumenty strategiczne ka�dego poziomu kład� szczególnie silny 

nacisk na promowanie rozwoju kapitału ludzkiego i uczenia si� przez całe �ycie. Obszar ten 

wymaga zmian ilo�ciowych – zwi�kszenie ilo�ci osób uczestnicz�cych w ró�nego rodzaju 

formach kształcenia jak i jako�ciowych tj. podniesienie poziomu, efektywno�ci oraz 

zgodno�ci z europejskim system kształcenia. Szczególnie istotnym czynnikiem w tym 

zakresie jest promocja edukacji przez całe �ycie. Promocja ta, co wielokrotnie było 

podkre�lane podczas konsultacji społecznych, musi by	 prowadzona zarówno w�ród 

mieszka�ców regionu jak i w�ród przedsi�biorców – głównie w celu zwi�kszenia ich 

skłonno�	 do inwestowania w zasoby ludzkie. Zgodnie z podnoszonym postulatem 

zwi�kszenia mobilno�ci istotne jest zapewnienie pełnej uznawalno�ci uzyskiwanych w 

Polsce dyplomów i za�wiadcze� na Europejskim Rynku Pracy. 

Zadania: 

3.1 Zwi�kszenie dost�pu do edukacji – promocja kształcenia przez całe �ycie (5).  

Cel: Zwi�kszenie dost�pu do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia - od 

edukacji przedszkolnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych, z uwzgl�dnieniem 

promocji uczenia si� przez całe �ycie na obszarach wiejskich ze szczególnym nastawieniem 

na wykorzystanie nowych technologii.  
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3.2 Podwy�szenie jako�ci edukacji stosownie do potrzeb rynku pracy (3).  

Cel: Wzmocnienie zdolno�ci uczniów do przyszłego zatrudnienia mi�dzy innymi 

poprzez upowszechnienie wykorzystania komputerowej technologii informacyjnej w procesie 

kształcenia, doskonalenie nauczycieli, akredytacj� instytucji edukacyjnych oraz budow� 

systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych. 

 

3.3 Modernizacja i certyfikacja kształcenia ustawicznego, zgodno�
 edukacji ze 

standardami obowi�zuj�cymi w UE (2). 

Cel: Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia ustawicznego zarówno 

praktycznego jak i teoretycznego oraz zapewnienie uznawalno�ci i porównywalno�ci 

�wiadectw i certyfikatów w pa�stwach Unii Europejskiej. 

 

Wytyczna 4: Zapewnienie opłacalno�ci pracy przez �rodki zach�caj�ce do 

zwi�kszania atrakcyjno�ci pracy. 

Zgodnie z wytyczn� nr 8 konieczne jest z jednej strony podnoszenie opłacalno�ci i 

atrakcyjno�ci pracy z drugiej za� strony ograniczanie „atrakcyjno�ci” pozostawania 

bezrobotnym. Odwołuj�c si� do zapisów KPD nale�y podkre�li	, i� wiele �wiadcze� o 

charakterze socjalnym wypłacanych jest w sposób budz�cy w�tpliwo�ci, co do ich trafno�ci. 

Dodatkowo wiele osób korzystaj�cych z tych �wiadcze� zredukowało swe potrzeby do 

takiego minimum, �e pomimo ich niewielkiej wysoko�ci wystarczaj� im one na zaspokojenie 

„podstawowych” potrzeb. Konieczne jest równie� podj�cie działa� na rzecz przenoszenia 

osób najni�ej zarabiaj�cych do grup lepiej opłacanych – pomóc w tym mo�e podnoszenie 

kwalifikacji, doradztwo itp. 
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Zadania: 

4.1. Redukcja obci��e� podatkowych i wynikaj�cych ze składek na ubezpieczenia 

społeczne w kosztach pracy osób najmniej zarabiaj�cych (5). 

 

Cel: Ograniczenie udziału obci��e� wynikaj�cych z podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne w kosztach pracy osób najmniej zarabiaj�cych. 

 

4.2 Wsparcie rozwoju zawodowego dla osób najni�ej opłacanych (3). 

Cel: Przenoszenie osób najni�ej zarabiaj�cych do grup lepiej opłacanych. 

 

4.3 Zwi�kszenie atrakcyjno�ci finansowej pracy dla osób bezrobotnych(2). 

Cel: Opracowanie i wdro�enie mechanizmu zach�caj�cego bezrobotnych do 

uzyskiwania dochodów z pracy w miejsce dochodów z transferów socjalnych. 

 

Wytyczna 5: Aktywne i zapobiegawcze działania dla osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo 

Zgodnie z ogóln� tendencj�, wytyczna nr 1 stawia na działania zapobiegaj�ce 

powstawaniu bezrobocia i jego negatywnych skutków. Działania, poprzez odpowiednie 

przygotowanie do poruszania si� na rynku pracy oraz wzmocnienie poradnictwa 

zawodowego, skierowane s� przede wszystkim do osób młodych. Drugi zespół działa�, 

zwi�zanych przede wszystkim z reintegracj� zawodow� i przeciwdziałaniem dziedziczeniu 

bezrobocia,  nakierowany jest na grup� osób długotrwale bezrobotnych. 
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Zadania: 

5.1 Zwi�kszenie zatrudnienia ludzi młodych (5). 

Cel: Zwi�kszenie poziomu zatrudnienia ludzi młodych m. in. poprzez wła�ciwe 

przygotowanie ludzi młodych do poruszania si� na rynku pracy. 

 

5.2 Budowa współpracy mi�dzy Instytucjami Rynku Pracy w zakresie poradnictwa 

zawodowego (3) 

Cel: Wzmocnienie poradnictwa w PSZ, dbało�	 o standardy, zwi�kszenie dost�pno�ci 

i efektywno�ci poradnictwa. W perspektywie stworzenie forum poradnictwa zawodowego. 

 

5.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (2). 

Cel: Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez 

wsparcie osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej 

na rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. Przeciwdziałanie 

dziedziczeniu bezrobocia. 

 

Wytyczna 6: Promocja integracji i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy osób w 

niekorzystnej sytuacji. 

Przeciwdziałanie dziedziczeniu bezrobocia, a co za tym idzie wsparcie rodzin i 

otoczenia bezrobotnych rodzin jest istotnych działaniem prewencyjnym przeciw powstawaniu 

bezrobocia. Pomoc taka powinna by	 kierowana dwutorowo zarówno do rodziny (o ile jest to 

mo�liwe), jak i do samego dziecka tak, by mogło ono, pomimo braku wzorców, odnale�	 si� 

na rynku pracy. Szczególn� grup� osób, do której powinno by	 kierowane wsparcie, s� 

osoby po 30 roku �ycia, bierne zawodowo, dotychczas utrzymywane przez rodzin�. 

Zadania: 

6.1 Wsparcie dla osób samotnie wychowuj�cych dzieci (5). 

Cel: Ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej osób nara�onych na wykluczenie 

społeczne i przygotowanie ich do wej�cia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub 

powrotu do czynnego �ycia zawodowego, kształtowanie postaw aktywnych, zapobieganie 

dziedziczenia bezradno�ci społecznej przez dzieci i młodzie�. 
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6.2. Wsparcie młodzie�y z obszarów zdegradowanych w kontynuacji nauki i wej�ciu na 

rynek pracy (3). 

Cel: Przygotowanie, poprzez rozwijanie kwalifikacji społecznych i zawodowych, 

młodzie�y z grup zagro�onych marginalizacj� społeczn� do podj�cia aktywnej roli na rynku 

pracy, w szczególno�ci osób z przerwanymi karierami i nara�onych na dziedziczenie 

bezrobocia. 

 

6.3. Pierwsza Praca 30+ (2). 

Cel: Aktywizacja zawodowa osób po 30 roku �ycia dotychczas biernych zawodowo i 

nie b�d�cych w rejestrach osób bezrobotnych. 

 

Wytyczna 7: Zwi�kszenie poda�y siły roboczej i wspieranie aktywnego starzenia si� 

Aktywizacja dotychczas biernych zawodowo oraz wspieranie powrotu na rynek pracy 

osób, które z niego w ró�ny sposób odeszły staje si� obok walki z bezrobociem jednym z 

istotniejszych zada� słu�b zatrudnienia. W szczególny sposób dotyczy to aktywizacji 

ludno�ci zamieszkałej na terenach wiejskich oraz osób, które odeszły na wcze�niejsze 

emerytury, �wiadczenia przedemerytalne itp. Jest to szczególnie istotne, gdy� wobec 

procesu starzenia si� polskiego społecze�stwa konieczne b�dzie wydłu�anie wieku 

przechodzenia na emerytur� oraz zmniejszanie liczby osób biernych zawodowo.  

W ramach realizacji wytycznej nr 5 wytypowano trzy zdania. Pierwsze obejmuje 

wsparcie samoorganizacji i przedsi�biorczo�ci osób na terenach wiejskich opartej na 

posiadanych zasobach, drugie zadanie obejmuje aktywizacj� osób po 50 roku �ycia w 

ramach pracy na rzecz trzeciego sektora,. Warto podkre�li	, �e z jednej strony pozwoli to 

wykorzysta	 wiedz� i umiej�tno�ci tych osób – szczególnie wykształconych, a tak�e pobudzi 

rozwój społecze�stwa obywatelskiego. Realizacja trzeciego zadanie ma umo�liwi	 powrót na 

rynek pracy osobom, które w wyniku ró�nego rodzaju wypadków, utraciły zdolno�	 do pracy 

w wyuczonym zawodzie i konieczne jest poza rehabilitacj� nauczenie ich nowego zawodu. 

 

Zadania: 

7.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci na terenach wiejskich w oparciu o zasoby naturalne oraz 

aktywizacja społeczna (5). 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  119

Cel: Zmniejszenie bezrobocia ukrytego na wsi i zagospodarowanie nadwy�ek 

zasobów pracy, rozwój przedsi�biorczo�ci i samoorganizacji na terenach wiejskich w oparciu 

o własne wewn�trzne zasoby. 

 

7.2 Aktywizacja „młodych” rencistów (3). 

Cel: Umo�liwienie powrotu na rynek pracy osobom, które przeszły na renty z powodu 

niemo�no�ci wykonywania dotychczasowego zawodu tzw. młodych rencistów, rehabilitacja 

poł�czona z nauk� nowego zawodu i poruszania si� na rynku pracy. 

 

7.3 Aktywizacja osób w wieku powy�ej 50 roku �ycia (2). 

Cel: Zwi�kszenie wska�nika zatrudnienia osób powy�ej 50 roku �ycia przy 

zachowaniu niezb�dnych systemów bezpiecze�stwa socjalnego osób znajduj�cych si� w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tworzenie warunków do samoorganizacji i współpracy 

z organizacjami trzeciego sektora.  

 

Wytyczna 8: Działania dotycz�ce regionalnych dysproporcji w zatrudnieniu. 

Znoszenie dysproporcji w zatrudnieniu zarówno w uj�ciu regionu jak i regionu na tle 

innych regionów powinno by	 realizowane głównie poprzez transfer wiedzy i zwi�kszenie 

konkurencyjno�ci regionu na tle innych regionów, rozwój kształcenia dorosłych a tak�e 

wzmocnienie oddziaływania IRP na poziomie lokalnym. Działania te powinny z jednej strony 

umo�liwi	 równomierny rozwój regionu a tak�e podnie�	 konkurencyjno�	 regionu jako 

cało�ci. 

 

Zadania: 

8.1 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy (4). 

Cel: Podniesienie innowacyjnego potencjału regionu dla zwi�kszenia 

konkurencyjno�ci przedsi�biorstw. 
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8.2 Rozwój partnerstwa i Instytucji Rynku Pracy na poziomie lokalnym (3,5). 

Cel: Rozwój partnerstwa IRP, samorz�dów, organizacji pozarz�dowych, 

przedsi�biorców oraz zwi�kszenie dost�pno�ci jako�ci i efektywno�ci publicznych i 

niepublicznych instytucji rynku pracy na poziomie lokalnym. 

 

8.3 Rozwój umiej�tno�ci zawodowych osób dorosłych powi�zany z potrzebami rynku 

pracy i zwi�kszenie mo�liwo�ci kształcenia ustawicznego w regionie (2,5). 

Cel: Zwi�kszenie mobilno�ci zawodowej dorosłych i ich zdolno�ci w zakresie 

dostosowania umiej�tno�ci i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku 

pracy, a tak�e lepsze dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb mieszka�ców oraz do 

wymogów regionalnego rynku pracy, z uwzgl�dnieniem monitoringu regionalnego rynku 

pracy i upowszechnianie zebranych informacji. 

 

Wytyczna 9: Zmiana pracy nielegalnej na legalne zatrudnienie. 

Ograniczanie nielegalnego zatrudnienia szczególnie wyst�puj�cego w działalno�ci 

usługowej oraz na terenach wiejskich, pomimo niskiej rangi nadanej w trakcie konsultacji, 

staje si� równie� jednym z istotniejszych problemów. Szczególn� wag� w realizacji tej 

wytycznej przywi�zuje si� do działa� o charakterze promocyjnym. 

 

Zadania: 

9.1 Eliminowanie nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy zarobkowej (4). 

Cel: Ograniczenie nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy zarobkowej, o 

której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.  

9.2. Promocja pracodawców fairplay (5). 

Cel: Promowanie i nagradzanie dobrych praktyk w zakresie legalnego zatrudnienia, 

zwi�kszenie �wiadomo�ci legalnego zatrudnienia. 

 

9.3. Nowe rozwi�zania dla kreowania korzystnych warunków dla zatrudnienia (1). 

Cel: Zwi�kszenie atrakcyjno�ci legalnego zatrudnienia. 



���������	
�����������	
�����������	
�����������	
����
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
��������������
������
��
���
������������





  121

 

Wytyczna 10: Równo�
 kobiet i m��czyzn. 

Zgodnie z ogóln� tendencj� na regionalnym rynku pracy wymagane s� równie� 

zmiany jako�ciowe - szczególnie w zakresie równo�ci kobiet i m��czyzn. Wybrane zadania z 

jednej stron maj� wspiera	, poprzez ró�nego rodzaju działania, pozycj� kobiet na rynku 

pracy, promowa	 rozwi�zania antydyskryminacyjne, a tak�e wspiera	 godzenie �ycia 

rodzinnego i zawodowego. 

Zadania: 

10.1 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, aktywizacja kobiet (6). 

Cel: Udzielenie wszechstronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadz�cego 

do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. 

Aktywizacja kobiet szczególnie w działaniach zwi�zanych z funkcjonowaniem i rozwojem 

trzeciego sektora. 

 

10.2 Godzenie �ycia rodzinnego i zawodowego (3) 

Cel: Promocja elastycznych form pracy i nowoczesnych technik nakierowana na 

godzenie �ycia rodzinnego i zawodowego. 

 

10.3 Promocja antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy (1). 

Cel: Opracowanie i przygotowanie kompleksowych materiałów informacyjnych 

dotycz�cych antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy, które przyczyni� si� do 

podniesienia poziomu wiedzy i �wiadomo�ci prawnej pracowników, osób poszukuj�cych 

pracy i bezrobotnych w dziedzinie równych szans kobiet i m��czyzn na rynku pracy. 

 

3.2 Zakładane wyniki wdro�enia priorytetów  

Dla poszczególnych wytycznych zakładane s� nast�puj�ce wyniki wdro�enia 

priorytetów. Do monitorowania wyników wdro�enia przypisano propozycj� wska�ników. 

Szczegółowy opis wska�ników znajduje si� w tabeli nr 22. 
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TABELA 22. WYNIKI WDROENIA ZADA� ORAZ WSKA�NIKI MONITOROWANIA 

Wytyczna Zakładane wyniki wdro�enia: Nazwa wska�nika 

� Rozwój instytucji wsparcia dla 
sektora biznesowego 

� Wska�nik przetrwania nowo 
utworzonych przedsi�biorstw 

1. Tworzenie miejsc pracy  
i przedsi�biorczo�	 

� Powstanie dost�pnej z poziomu 
powiatu sieci instytucji wspieraj�cych 
w sposób kompleksowy rozwój 
sektora M�P. 

� Wska�nik przetrwania nowo 
utworzonych przedsi�biorstw 

� Powstanie systemu bada� i analiz 
pozwalaj�cego uzyska	 pełen obraz 
edukacji, na poziomie powiatu, w 
zakresie jako�ci, efektywno�ci oraz 
zgodno�ci z oczekiwaniami rynku 
pracy. 

� Przeprowadzone badania  
i analizy* 

 

� Rozwój kadr nowoczesnej 
gospodarki – wspólne inicjatywy IRP 
i gospodarki 

� Uczestnictwo w kształceniu  
i szkoleniu 

� Inwestycje w zasoby ludzkie 
� Inwestowanie przez 

przedsi�biorstwa w szkolenie 
dorosłych 

2. Dostosowanie do zmian 
oraz promocja zdolno�ci 
przystosowawczych i 
mobilno�ci na rynku pracy 

� Promocja elastycznych form 
zatrudnienia 

� Zró�nicowanie umów i układów 
pracy 

� Zmiany według rodzajów umów 
� Opracowanie i wdro�enie programu 

promocji edukacji przez całe �ycie, 
� Uczestnictwo w kształceniu  

i szkoleniu 
� Inwestycje w zasoby ludzkie 

� Wzmocnienie GCI jako podstawy do 
tworzenia lokalnych centrów edukacji 
na odległo�	 

� Centra edukacji na odległo��* 

3. Promowanie rozwoju 
kapitału ludzkiego i uczenia 
si� przez całe �ycie. 

� Budowa systemu promocji jako�ci 
edukacji ustawicznej 

� Uczestnictwo w ustawicznym 
szkoleniu zawodowym 

� Działania wspieraj�ce rozwój 
zawodowy osób najni�ej 
zarabiaj�cych 

� Pracuj�cy ubodzy 4. Zapewnienie 
opłacalno�ci pracy przez 
�rodki zach�caj�ce do 
zwi�kszania atrakcyjno�ci 
pracy 

� Pracowanie i wdra�anie nowych 
rozwi�za� zach�caj�cych 
bezrobotnych do uzyskiwania 
dochodów z pracy w miejsce 
dochodów z transferów socjalnych 

� Pułapka ubóstwa 
� Pułapka bezrobocia 

� Zwi�kszenie zatrudnienia w�ród 
osób młodych 

� Stopa bezrobocia 
� Wska�nik zatrudnienia 
� Usługi zapobiegawcze 
� Wska�nik zatrudnienia według 

grup wieku 
� Skrócenie czasu pozostawania osób 

młodych w rejestrach bezrobotnych, 
� Nowy start (a) 
� Nowy start (b) 

� Zmniejszenie liczby osób 
długotrwale bezrobotnych przy 
jednoczesnym zahamowaniu 
napływu nowych osób do tej grupy 
bezrobotnych, 

� Wska�nik bezrobocia 
długotrwałego 

� Aktywizacja długotrwale 
bezrobotnych 

5. Aktywne i 
zapobiegawcze działania 
dla osób bezrobotnych  
i biernych zawodowo 

� W pierwszym roku wdra�ania RPD 
przewiduje si� równie� 
zapocz�tkowanie systemowej 
współpracy Instytucji Rynku Pracy w 
zakresie poradnictwa zawodowego 

� Wspólne inicjatywy* 
� �ledzenie losów uczestników 

aktywnych form 
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Wytyczna Zakładane wyniki wdro�enia: Nazwa wska�nika 

� Wypracowanie i wdro�enie 
efektywnych programów 
wspieraj�cych osoby samotnie 
wychowuj�ce dzieci 

� Oddziaływanie rodzicielstwa na 
zatrudnienie. 

� Zró�nicowanie stopy bezrobocia 
osób w niekorzystnym poło�eniu 

� Opieka nad dzieckiem 
� Wypracowanie i wdro�enie 

efektywnych programów 
wspieraj�cych dzieci z obszarów 
zdegradowanych w kontynuacji 
nauki i wej�ciu na rynek pracy 

� Przedwcze�nie opuszczaj�cy 
szkoł�. 

6. Promocja integracji  
i zwalczanie dyskryminacji 
na rynku pracy osób w 
niekorzystnej sytuacji. 

� Opracowanie i wdro�enie 
pilota�owego programu „Pierwsza 
Praca 30+” 

� Uczestnictwo w kształceniu i 
szkoleniu 

� rozwój przedsi�biorczo�ci na 
terenach wiejskich, zwi�kszenie 
ilo�ci rejestrowanych podmiotów 
gospodarczych 

� Powstawanie przedsi�biorstw 

� Zwi�kszenie aktywno�ci osób po 50 
roku �ycia w sektorze organizacji 
pozarz�dowych 

� �redni wiek wyj�cia z populacji 
aktywnych / siły roboczej 

7. Zwi�kszenie poda�y siły 
roboczej i wspieranie 
aktywnego starzenia si� 

� Opracowanie wdro�enie 
pilota�owego programu aktywizacji 
„młodych rencistów” 

� �redni wiek wyj�cia z populacji 
aktywnych / siły roboczej 

� Zwi�kszenie zainteresowania 
kształceniem ustawicznym w�ród 
dorosłych, 

� Inwestycje w zasoby ludzkie 
� Uczestnictwo w ustawicznym 

szkoleniu zawodowym 
� Powstanie sieci partnerstwa 

lokalnego na poziomie powiatu  
� Ilo�� inicjatyw partnerskich* 

� Wypracowanie przez powiatowe 
sieci partnerstwa projektów rozwoju 
lokalnego 

� Ilo�� projektów* 

8. Działania dotycz�ce 
regionalnych dysproporcji  
w zatrudnieniu. 

� Podniesienie innowacyjnego 
potencjału regionu 

� Regionalne zró�nicowanie – 
regiony o niskim stopniu rozwoju 
gospodarczego 

� Ograniczenie nielegalnego 
zatrudnienia 

� Praca nie  rejestrowana 9. Zmiana pracy nielegalnej 
na legalne zatrudnienie. 

� Organizacja akcji promocyjnej 
pracodawców fair play 
(zatrudniaj�cych legalnie) 

� Praca nie rejestrowana 

� Zwi�kszenie zatrudnienia w�ród 
kobiet 

� Zró�nicowanie zatrudnienia 
według płci 

� Ułatwienie pogodzenia �ycia 
rodzinnego i zawodowego 

� Oddziaływanie rodzicielstwa na 
zatrudnienie. 

� Opieka nad dzieckiem 

10. Równo�	 kobiet  
i m��czyzn. 

� Podj�cie działa� promuj�cych 
przepisy antydyskryminacyjne  
i promocj� elastycznych form 
zatrudnienia 

� Zró�nicowanie zatrudnienia kobiet  
i m��czyzn według grup 
wiekowych i poziomu 
wykształcenia 

*Kursyw� oznaczono wska�niki opracowane specjalnie dla RPD na rzecz zatrudnienia. 
�ródło: Zaj�cia warsztatowe zespołu roboczego ds. RPD. 
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3.3. Zadania, programy i projekty, które mog� uzyska
 wsparcie w ramach 
RPD (preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytety grupy 
bezrobotnych i innych osób wymagaj�cych wsparcia) 

 

Przypisane wytycznym zadania zostały uło�one w tabeli wg nadanych im rang 

przemno�onych przez stopie� wa�no�ci nadany poszczególnym wytycznym (wyra�ony w 

ilo�ci przyznanych punktów (od 1 do 10: im wa�niejsza wytyczna, tym wi�cej punktów). 

Prezentowana poni�ej tabela pokazuje priorytetowe zadania do realizacji.  

Jako grupy priorytetowe zgodnie z wybranymi zadaniami wskazano: 

• młodzie�; 

• bezrobotne kobiety  

• osoby długotrwale bezrobotne. 

Pomoc kierowana do pierwszej grupy ma zapobiec wypadaniu młodych osób z rynku 

pracy ju� na starcie, co ma zazwyczaj bardzo negatywne skutki – praca na czarno, 

wykluczenie społeczne i zwi�zane z tym patologie. Rozpocz�cie legalnej pracy zraz po 

uko�czeniu szkoły jest równie� bardzo wa�ne przy konstrukcji polskiego systemu 

emerytalnego – im wi�cej lat oszcz�dzam, tym wy�sz� b�d� miał emerytur�.  

 

Pomoc kierowana do drugiej grupy ma stworzy	 mo�liwo�ci powrotu kobiet 

wychowuj�cych dzieci na rynek pracy.  

Pomoc kierowana do trzeciej grupy ma zapobiec dziedziczeniu bezrobocia i ułatwi	 

powrót na rynek pracy osobom w przypadku, których jest on szczególnie utrudniony.  

 

W�ród priorytetowych programów regionalnych wynikaj�cych wprost z wybranych 

zada� oraz wniosków wynikłych podczas konsultacji nale�y wymieni	: 

• budow� systemu monitoringu i analiz regionalnego rynku pracy i jego 
otoczenia; 

• budow� dost�pnego z poziomu powiatu, kompleksowego systemu wsparcia dla 
sektora M�P; 

• dostosowanie sytemu edukacji do potrzeb i oczekiwa� rynku pracy; 
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• budowanie, opartej na partnerstwie, współpracy pomi�dzy Instytucjami Rynku 
Pracy, edukacj�, samorz�dem, organizacjami pozarz�dowymi 
i przedsi�biorcami. 

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono do realizacji list� przykładowych 

projektów. Stanowi ona zał�cznik nr 7. Zgodnie z przyj�tym zało�eniem projektami lokalnymi 

uznanymi za priorytetowe do realizacji b�d� projekty umieszczone w powiatowych 

programach przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju rynku pracy. 

 

TABELA 23. LISTA ZADA� WEDŁUG STOPNIA WANO�CI 

Zadania Ranga Punktacja 

2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki. 6 54 

1.1 Rozwój biznesowego wsparcia dla przedsi�biorstw - doradztwo i instytucje 
wspomagaj�ce.  4 40 

1.2 Rozbudowa systemu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych. 4 40 

3.1 Zwi�kszenie dost�pu do edukacji – promocja kształcenia przez całe �ycie.  5 40 

4.1. Redukcja obci��e� podatkowych i wynikaj�cych ze składek na ubezpieczenia 
społeczne w kosztach pracy osób najmniej zarabiaj�cych. 5 35 

5.1 Zwi�kszenie zatrudnienia ludzi młodych. 5 30 

2.2 Rozwój regionalnego systemu bada� i analiz celem rozwijania edukacji i 
osi�gni�cia konwergencji. 3 27 

6.1 Wsparcie dla osób samotnie wychowuj�cych dzieci. 5 25 

3.2 Podwy�szenie jako�ci edukacji stosownie do potrzeb rynku pracy.  3 24 

4.2 Wsparcie rozwoju zawodowego dla osób najni�ej opłacanych. 3 21 

1.3 Rozwój inkubatorów przedsi�biorczo�ci i innych formy wsparcia 
umo�liwiaj�cego podnoszenie poziomu wiedzy. 2 20 

7.1 Rozwój przedsi�biorczo�ci na terenach wiejskich w oparciu o zasoby 
naturalne oraz aktywizacja społeczna. 5 20 

5.2 Budowa współpracy mi�dzy Instytucjami Rynku Pracy w zakresie poradnictwa 
zawodowego. 3 18 

3.3 Modernizacja i certyfikacja kształcenia ustawicznego, zgodno�	 edukacji ze 
standardami obowi�zuj�cymi w UE. 2 16 

6.2. Wsparcie młodzie�y z obszarów zdegradowanych w kontynuacji nauki i 
wej�ciu na rynek pracy. 3 15 

4.3. Zwi�kszenie atrakcyjno�ci finansowej pracy dla osób bezrobotnych. 2 14 

5.2 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. 2 12 
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5.2 Aktywizacja „młodych” rencistów. 3 12 

8.1 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy. 4 12 

8.2 Rozwój partnerstwa i Instytucji Rynku Pracy na poziomie lokalnym. 3,5 10,5 

6.3. Pierwsza Praca 30+. 2 10 

9.2. Promocja pracodawców fair play. 5 10 

2.3 Promowanie elastycznych form zatrudnienia. 1 9 

7.3 Aktywizacja osób w wieku powy�ej 50 roku �ycia. 2 8 

9.1 Eliminowanie nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej innej pracy 
zarobkowej. 4 8 

8.3 Rozwój umiej�tno�ci zawodowych osób dorosłych powi�zany 
z potrzebami rynku pracy i zwi�kszenie mo�liwo�ci kształcenia ustawicznego 
w regionie. 

2,5 7,5 

10.1 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, aktywizacja kobiet. 6 6 

10.2 Godzenie �ycia rodzinnego i zawodowego. 3 3 

9.3. Nowe rozwi�zania dla kreowania korzystnych warunków dla zatrudnienia. 1 2 

6.3 Promocja antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy. 1 1 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie zaj�
 warsztatowych WUP /RPD. 
 

3.4. Kryteria dla uzyskania wsparcia  

Podstawowym kryterium wsparcia projektów zgłaszanych do realizacji 

w województwie zachodniopomorskim jest zgodno�	 z RPD a tak�e z powiatowym planem 

przeciwdziałania bezrobociu.  

Za priorytetowe zadania do realizacji zostały uznane: 

(zadania podano w kolejno�ci od uznanych za najistotniejsze do uznanych za najmniej 

istotne): 

• rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (Wytyczna 2.1), 

• rozwój biznesowego wsparcia dla przedsi�biorstw - doradztwo i instytucje 
wspomagaj�ce (Wytyczna 1.1), 

• rozbudowa systemu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych (Wytyczna 1.1), 
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• zwi�kszenie dost�pu do edukacji – promocja kształcenia przez całe �ycie 
(Wytyczna 3.1), 

• redukcja obci��e� podatkowych i wynikaj�cych ze składek na ubezpieczenia 
społeczne w kosztach pracy osób najmniej zarabiaj�cych (Wytyczna 4.1), 

• zwi�kszenie zatrudnienia ludzi młodych (Wytyczna 5.1) 

• rozwój regionalnego systemu bada� i analiz celem rozwijania edukacji i 
osi�gni�cia konwergencji (Wytyczna 2.2). 

 

Przy wyborze projektów wskazane jest stosownie poni�szych kryteriów wsparcia: 

(kryteria podano w kolejno�ci od uznanych za najistotniejsze do uznanych za najmniej 

istotne): 

• nakierowanie na przeciwdziałanie bezrobociu szczególnie w�ród młodzie�y 
(osób wchodz�cych na rynek pracy);  

• wspieranie postaw sprzyjaj�cych przedsi�biorczo�ci; 

• stopie� zaanga�owania partnerów społecznych - wykorzystywanie partnerstwa  
w realizacji projektów w szczególno�ci partnerstwa pomi�dzy sektorami – 
samorz�d-pracodawcy – IRP- edukacja – uczelnie wy�sze; 

• tworzenie a nast�pnie wspieranie regionalnego systemu wymiany informacji i 
analiz rynku pracy i edukacji;  

• kompleksowo�	 zastosowanych rozwi�za�, 

• wspieranie innowacyjno�ci firm i rozwoju kadr;  

• promocja edukacji przez całe �ycie; 

• innowacyjno�	; 

• trwało�	 projektu. 
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44..  ZZAARRZZ��DDZZAANNIIEE  II  PPAARRTTNNEERRSSTTWWOO    

4.1. Najwa�niejsze �ródła finansowania zada� w podziale na strategiczne 
obszary działania 

Najwa�niejsze �ródła finansowania zada� w podziale na strategiczne obszary 

działania zostały opisane w zał�czniku nr 4. 

4.2. Wska�niki osi�gania zało�onych celów  

4.2.1. Wska�niki efektywno�ci RPD 

Zbiór wska�ników efektywno�ci RPD oparto na zestawie syntetycznych wska�ników – 

bazuj�cych na wska�nikach uzgodnionych przez Grup� ds. wska�ników Komitetu ds. 

Zatrudnienia (Europejskiej Strategii Zatrudnienia), które s� uj�te na dwóch listach: (i) lista 45 

kluczowych wska�ników do monitorowania wytycznych zatrudnienia, (ii) lista 26 

kontekstowych wska�ników wspieraj�cych analiz� Krajowych Planów Działa�. List� 

wska�ników zawarto w zał�czniku nr 2. 

4.2.2. Benchmarking 

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Strategii Zatrudnienia do monitorowania 

wdra�ania RPD zostanie wykorzystany równie� benchmarking, czyli porównywanie realizacji 

RPD dla województwa zachodniopomorskiego z realizacj� RPD dla innych regionów. 

Porównywanie b�dzie dokumentowane na poziomie poszczególnych wytycznych oraz 

realizacji podobnych zada�. Porównywane b�d� zarówno uzyskane efekty jak i zastosowane 

narz�dzia. Stosowanie benchmarkingu ma ułatwi	 wybór najbardziej efektywnych narz�dzi 

przy realizacji kolejnych Regionalnych Planów Działania. Za wdro�enie tego narz�dzia 

b�dzie odpowiedzialny zespół ds. monitoringu.  
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4.2.3 Katalog dobrych praktyk 

W ramach działa� podejmowanych przy benchmarking oraz monitoringu post�pów w 

realizacji RPD b�dzie tworzony katalog „dobrych praktyk”. B�dzie on stanowił zał�cznik do 

raportów z monitoringu, a najlepsze „dobre praktyki” b�d� doł�czane do kolejnych edycji 

RPD.  

 

4.3 Monitoring i koordynacja działa� 

4.3.1 Opis systemu monitoringu sytuacji na rynku pracy (Obserwatorium)  

Powstaj�ce Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy b�dzie jednostk� 

wewn�trzn� Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Szczecinie zajmuj�c� si� badaniem i analiz� 

strony popytowej i poda�owej regionalnego rynku pracy. 

4.3.2. Opis systemu monitorowania RPD 

Instytucj� odpowiedzialn� za monitorowanie wdra�ania RPD b�dzie Wojewódzki 

Urz�d Pracy w Szczecinie, w ramach którego zostanie powołany zespół ds. monitoringu i 

aktualizacji RPD. Zespół ten b�dzie współpracował z Zachodniopomorskim Obserwatorium 

Rynku Pracy oraz Centrum Informacji i Partnerstwa Instytucji Rynku Pracy. W trakcie 

realizacji monitoringu zespół b�dzie współpracował z instytucjami realizuj�cymi 

poszczególne zadania w ramach RPD oraz instytucjami współpracuj�cymi przy realizacji 

RPD. Opracowane raporty b�d� przedstawiane do akceptacji zarz�dowi województwa. 
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SCHEMAT 1. SCHEMAT MONITORINGU RPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ródło: opracowanie własne 

 

Nale�y podkre�li	, �e Krajowy Plan Działa� podobnie jak i Europejska Strategia 

Zatrudnienia kładzie du�y nacisk na monitorowanie i realizacj�  wytycznych. 

Monitoring realizacji Regionalnego Planu Działa� b�dzie odbywał si� przy pomocy 

wybranego wcze�niej zestawu syntetycznych wska�ników – bazuj�cych na wska�nikach 

uzgodnionych przez Grup� ds. wska�ników Komitetu ds. Zatrudnienia (Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia), które s� uj�te na dwóch listach: (i) lista 45 (w tym 5 nowych regionalnych 

wska�ników opracowanych) kluczowych wska�ników do monitorowania wytycznych 

zatrudnienia, (ii) lista 26 kontekstowych wska�ników wspieraj�cych analiz� Krajowych 

Planów Działa�. Monitoring b�dzie przeprowadzony dwa razy do roku w cyklach 

półrocznych. Dodatkowo instytucje odpowiedzialne za realizacj� poszczególnych zda� b�d� 

wypełniały w ramach monitoringu znormalizowane syntetyczne karty realizacji zdania – 

ułatwi to jako�ciowe �ledzenie realizacji zada�. Karta b�dzie obejmowała: 

• symbol zadania wyra�ony dwoma cyframi, z których pierwsza oznacza numer 
wytycznej, a druga numer zadania – zgodnie z RPD, 

• charakterystyk� realizowanego zadania, 

• ocen� zgodno�ci jego realizacji z wytycznymi RPD,  

Sejmik Województwa 

Marszałek Województwa  

Instytucje współpracuj�ce przy realizacji RPD 

Wojewódzka Rada Zatrudnienia  

Centrum Informacji i Partnerstwa 

Rynku Pracy  

Zachodniopomorskie Obserwatorium  

Rynku Pracy  

Wojewódzki Urz�d Pracy Instytucje Samorz�du Województwa 

realizuj�ce zdania wynikaj�ce z  RPD  

Zespół ds. aktualizacji i monitoringu RPD  
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• efekty podj�tych działa�, 

• oszacowanie wydatkowanej kwoty z podaniem �ródła finansowania, 

• zagro�enia w realizacji i propozycje sposobów ich rozwi�zania.  

Karty te b�d� składane w terminie do 10 lipca, a sprawozdanie roczne dla instytucji 

monitoruj�cej  - do 10 stycznia. Zestawie zbiorcze wska�ników oraz kart realizacji zda� wraz 

z opisem dokonuje instytucja monitoruj�ca, która sporz�dza raport z monitoringu wraz z 

wnioskami i rekomendacjami. 

Sprawozdanie roczne, podobnie jak sprawozdanie realizowane w ramach KPD, 

b�dzie obejmowa	: 

• symbol zadania wyra�ony dwoma cyframi, z których pierwsza oznacza numer 
wytycznej, a druga numer zadania – zgodnie z RPD; 

• charakterystyk� realizowanego zadania (cel, wykonawcy, podj�te 
i zrealizowane działania); 

• wydatkowan� kwot�, z podaniem �ródła finansowania; 

• ocen� zgodno�ci realizacji zadania z RPD; 

• uzyskane efekty, w uj�ciu ilo�ciowym i jako�ciowym; 

• wnioski i rekomendacje wynikaj�ce z realizacji zadania. 

Sprawozdanie półroczne z realizacji RPD na rok 2005 b�dzie stanowi	 jeden z 

dokumentów bazowych do modyfikacji RPD na rok 2006, sprawozdanie roczne b�dzie 

natomiast podstaw� do opracowania RPD na rok kolejny. Półroczne sprawozdanie z 

wdra�ania RPD wraz z rekomendacjami zostaje przedstawione do 10 lutego, po akceptacji 

przez komitet monitoruj�cy Zarz�dowi Województwa w celu usprawnienia procesu realizacji 

RPD. 

Instytucja monitoruj�ca przedstawia sprawozdanie roczne w terminie do  20 marca 

2006 r. 

 

4.3.3. Rola i zakres odpowiedzialno�ci realizatorów RPD  

Rola i zakres odpowiedzialno�ci poszczególnych Instytucji opisany jest w zał�czniku 

nr 3. Za monitorowanie, wdra�anie oraz coroczn� aktualizacj� b�dzie odpowiadał 
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Wojewódzki Urz�d Pracy w Szczecinie. Zakres współpracy organizacji i instytucji 

wspieraj�cych wdra�anie RPD regulowa	 b�dzie „Pakt na rzecz realizacji RPD”. 

4.3.4. Pakt na rzecz realizacji jako integralna cz��� RPD 

W toku wdra�ania i realizacji RPD zostanie zawarty zainicjowany przez Zarz�d 

Województwa Pakt na rzecz realizacji RPD. Pakt ten zostanie podpisany przez instytucje 

odpowiedzialne za realizacj� zada� oraz partnerów społecznych i inne instytucje 

wspomagaj�ce realizacj� RPD. Celem paktu jest: 

• nawi�zanie i ustalenie zasad partnerstwa w realizacji RPD; 

• poł�czenie zasobów i celów publicznych i niepublicznych IRP oraz innych 
organizacji i instytucji oddziaływuj�cych bezpo�rednio lub po�rednio na 
regionalny rynek pracy; 

• wspólna realizacja i praca nad kolejnymi RPD. 

4.4. Metoda aktualizacji Regionalnego Planu Działa�.  

Aktualizacja RPD b�dzie odbywała si� w odst�pach rocznych. Podstaw� do 

opracowania RPD na rok 2006 b�dzie sprawozdanie półroczne z realizacji RPD na rok 2005, 

sprawozdanie roczne b�dzie natomiast podstaw� do opracowania RPD na rok kolejny. 

 

SCHEMAT 2. SCHEMAT AKTUALIZACJI RPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ródło: opracowanie własne 
 

Półroczny/Roczny raport z monitoringu RPD 

Analiza regionalnego rynku pracy  Zadania zgłoszone w ramach konsultacji  Analiza regionalnego rynku pracy  
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Aktualizacj� RPD b�dzie sporz�dzał zespół roboczy ds. monitoringu i aktualizacji RPD 

powołany w Wojewódzkim Urz�dzie Pracy wspólnie z Społeczn� Rad� ds. Aktualizacji RPD, 

w której składzie zasiada	 b�d� zaproszeni przez Marszałka Województwa przedstawiciele 

Instytucji Rynku Pracy, samorz�dów, organizacji pozarz�dowych i przedsi�biorców. 

Aktualizacja RPD b�dzie opierała si� na: 

• półrocznym/rocznym raporcie z monitoringu RPD za rok poprzedni; 

• analizie regionalnego rynku pracy; 

• analizie otoczenia krajowego i europejskiego, w tym analizie dokumentów 
strategicznych; 

• analizie zada�/projektów/propozycji zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych. 

Na podstawie tych materiałów zostanie opracowany projekt RPD. Zespół roboczy 

zbada równie� zgodno�	 projektu RPD ze strategi� województwa i innym nadrz�dnymi 

dokumentami strategicznymi. 

Ostatnim etapem aktualizacji b�dzie przyj�cie RPD przez Sejmik Województwa. 
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