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WSTĘP 
 

 Niniejszy raport okresowy opracowany został przez zespół Zachodniopomorskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy.  Zawiera  on  dane dotyczące sytuacji na regionalnym rynku 

pracy w miesiącach lipcu i sierpniu 2006 roku a takŜe dane dotyczące regionalnego 

środowiska społeczno – gospodarczego województwa zachodniopomorskiego w okresie 

miesiąca lipca 2006 r. Zawarte w raporcie analizy regionalnego rynku pracy, jego otoczenia i 

środowiska społeczno – ekonomicznego prowadzone są w nawiązaniu do sytuacji rynku jaka 

istniała w tym obszarze w I półroczu 2006 roku. Zaprezentowane i wykorzystane dane są 

danymi wtórnymi pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, takich jak Urząd Statystyczny w 

Szczecinie oraz Wydział Badań i Analiz WUP. Opracowanie niniejsze obejmuje kluczowe 

czynniki opisujące i charakteryzujące regionalny rynek pracy takie jak m. in.: liczba 

bezrobotnych, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, ruch bezrobotnych, liczba i struktura 

zatrudnienia. 

 W załączniku nr 1 do raportu znajdują się tabele przedstawiające najwaŜniejsze dane 

dotyczące rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. 
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SYTUACJA NA RYNKU PRACY W  OKRESIE LIPCA I SIERPNIA  2006 

a. Zarejestrowani bezrobotni  
 

W badanym okresie 2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

województwie wynosiła 138 517 osób,  w tym 77 217 kobiet, co stanowi 55,74% spośród 

ogólnej liczby bezrobotnych w województwie. W odniesieniu do poszczególnych miesięcy 

sytuacja w tym zakresie kształtowała się w sposób następujący: 

� w lipcu liczba bezrobotnych wynosiła 139 116 osób, z tego 77 244 kobiety; 

� w sierpniu liczba bezrobotnych wynosiła 137 918 osób, z tego 77 191 kobiet. 

W badanych miesiącach, w stosunku do sytuacji w miesiącu poprzednim,  postępował 

dalszy spadek poziomu bezrobocia. Szczegółowo przedstawia się to w następujący sposób: 

� w lipcu bezrobocie spadło  o 2,6%; 

� w sierpniu bezrobocie spadło  o 0,9%; 

RównieŜ w stosunku do sytuacji w początku 2006 roku, w badanych miesiącach 

zanotowano spadek poziomu bezrobocia. Szczegółowo przedstawia się to w następujący 

sposób: 

� w lipcu  bezrobocie spadło  o 17,6%; 

� w sierpniu  bezrobocie spadło  o 18,3%; 

 W okresie lipca i sierpnia nie we wszystkich powiatach województwa zanotowano 

spadek poziomu bezrobocia. Istniały powiaty, w których poziom bezrobocia w stosunku 

miesięcznym wzrósł. Do powiatów tych naleŜały: 

� w lipcu – świdwi ński (wzrost o 2,9%),  pyrzycki (wzrost o 2,5%), szczecinecki 

(wzrost o 1,2%) oraz łobeski (wzrost o 0,1%);  

� w sierpniu – łobeski (wzrost o 2,7%), kamie ński (wzrost o 2,6%), kołobrzeski 

(wzrost o 1,4%), szczecinecki (wzrost o 1,2%), chos zczeński (wzrost o 1,1%), 

pyrzycki (wzrost o 0,8%), świdwi ński (wzrost o 0,8), gryficki (wzrost o 0,5%) 

oraz miasto Świnouj ście (wzrost o 0,3%). 

W badanym okresie najwi ększe spadki  liczby bezrobotnych zanotowano w 

następujących powiatach:  

� w lipcu – kołobrzeskim (spadek liczby bezrobotnych o 8,5%), g ryfi ńskim 

(spadek liczby bezrobotnych o 7,3%), kamie ńskim (spadek liczby 

bezrobotnych o 5,9%) oraz drawskim (spadek liczby b ezrobotnych o 5,6%);   

� w sierpniu – sławie ńskim (spadek liczby bezrobotnych o 5,6%), wałeckim  
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� (spadek liczby bezrobotnych o 4,5%), koszali ńskim (spadek liczby 

bezrobotnych o 3,1%) oraz mie ście Koszalin (spadek liczby bezrobotnych o 

3,0%). 

Charakterystycznym zjawiskiem, jakie występowało na zachodniopomorskim 

rynku pracy w miesiącach letnich jest fakt, iŜ w obu miesiącach dynamika spadku 

bezrobocia była zdecydowanie niŜsza, niŜ w I półroczu 2006 r. Uwidacznia się to 

szczególnie w sierpniu, w którym (w stosunku miesięcznym) spadek poziomu 

bezrobocia był stosunkowo niewielki i znacznie mniejszy niŜ w lipcu. Jednocześnie, 

na co warto równieŜ zwrócić uwagę, w badanym okresie istniała dość znaczna grupa 

powiatów, w których zanotowano wzrost poziomu bezrobocia. Szczególnie wyraźnie 

sytuacja ta zaznacza się w miesiącu sierpniu. Wzrost poziomu bezrobocia  (liczby 

bezrobotnych) zanotowano zarówno w powiatach o największym poziomie 

bezrobocia, jak równieŜ w powiatach charakteryzujących się stosunkowo niskim 

poziomem bezrobocia.   

 

PoniŜsze wykresy obrazują ogólną tendencję na rynku pracy na przestrzeni I 

półrocza ostatnich trzech lat. Jak widać, w kaŜdym z lat liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych spadała od stycznia do czerwca, jednak z roku na rok spadek ten jest 

szybszy.  

Wykres nr 2 przedstawia dynamikę spadku bezrobocia: jeŜeli kolorowa linia 

znajduje się powyŜej środkowej linii, oznacza to wzrost bezrobocia. Sytuacja taka 

miała miejsce w styczniu kaŜdego roku. Natomiast największy spadek bezrobocia w 

2004 i 2005 roku wystąpił w kwietniu, a w 2006r. w maju. Widać teŜ, Ŝe bezrobocie 

spadało duŜo szybciej, niŜ w podobnych do siebie pod tym względem latach 2004 i 

2005. W lipcu i sierpniu 2006 r. dynamika spadku wyraźnie ustabilizowała się. W 

okresie tym wyczerpują się oferty pracy sezonowej, wdraŜane są równieŜ działania 

aktywizacyjne. Sezon urlopowy nie sprzyja nowym zatrudnieniom. Na przestrzeni lat 

podobnie układają się tendencje w zakresie dynamiki spadku poziomu bezrobocia w 

poszczególnych okresach danego roku.  
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Wykres nr 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Stopa bezrobocia 
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b. stopa bezrobocia  

 

W skali województwa wg obliczeń wstępnych WUP średnia stopa bezrobocia 

w okresie wakacyjnym 2006 r.  wynosiła 21,8%. Była ona niŜsza od średniej miesięcznej 

stopy bezrobocia zanotowanej w okresie I półrocza 2006 r. o  2,8 punktu procentowego. W 

poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r. stopa bezrobocia wynosiła: 

� lipiec – 21,9%;  

� sierpie ń – 21,8%. 

 

Wśród powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły się 

następujące powiaty: 

� w lipcu – łobeski  – 36,2%, świdwi ński – 34,2%, białogardzki – 33,6%, oraz  

drawski – 32,6%; 

� w sierpniu – łobeski  – 36,8%, świdwi ński  – 34,4%, białogardzki – 33,3% oraz 

drawski – 32,3%.  

 

Wśród powiatów charakteryzujących się występowaniem największej stopy bezrobocia w 

skali województwa wciąŜ znajdują się niezmiennie dwa powiaty – łobeski i świdwiński. 

Zajmują one pod tym względem niezmiennie dwa pierwsze miejsca. Okres wakacyjny nie 

przyniósł Ŝadnych zmian w tym zakresie. JednakŜe w porównaniu z poziomem stopy 

bezrobocia notowanym dla tych powiatów w okresie I półrocza 2006 r. zanotowano 

nieznaczny spadek poziomu stopy bezrobocia. 

 

Wśród powiatów o najniŜszej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły się 

natomiast następujące powiaty: 

� w lipcu – miasto Szczecin  – 12,8%, pow. kołobrzeski – 13,4%, miasto 

Świnouj ście  – 14,0%, oraz miasto Koszalin – 16,4%; 

� w sierpniu – miasto Szczecin  – 12,8%, pow. kołobrzeski – 13,6%, miasto 

Świnouj ście  – 14,0%, oraz miasto Koszalin – 16,0%. 

 

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku powiatów o najwyŜszym poziomie stopy 

bezrobocia w skali województwa, tak równieŜ w przypadku powiatów charakteryzujących się 

niską stopą bezrobocia sytuacja nie uległa zmianie. Nadal niska stopa bezrobocia występuje 

w grupie 4 powiatów, z których 2 są ośrodkami miejskimi o znaczeniu regionalnym, 1 zaś o  
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znaczeniu ponadlokalnym. W powiatach tych w porównaniu z okresem I półrocza 2006 r. w 

okresie wakacyjnym równieŜ odnotowano nieznaczne spadki stopy bezrobocia.  

 

Dane zebrane w tym zakresie zobrazowane zostały za pomocą wykresu nr 3 oraz wykresu 

nr 4.  

 

Wykres nr 3  
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Wykres nr 4  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OBJAŚNIENIE I WNIOSKI DO WYKRESU NR 3 I 4   
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bezrobocia dla obu grup powiatów z poziomem stopy bezrobocia dla całego województwa 

ukazuje, iŜ dla grupy powiatów z wysokim poziomem bezrobocia wartości stopy bezrobocia są 
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c. Struktura bezrobocia 
 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych przedstawiała się w badanym okresie 

następująco: 

� Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

W miesiącach wakacyjnych  2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

z prawem do pobierania zasiłku wynosiła 21 418 osób. Spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych, tylko 15,46% miało prawo do zasiłku. Szczegółowo 

sytuacja  w tym zakresie przedstawiała się w sposób następujący:  

� w lipcu liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 21 472 osoby , co 

stanowi  15,39% spośród ogólnej liczby bezrobotnych; 

� w sierpniu liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 21 365 osób, co 

stanowi 15,49% spośród ogólnej liczby bezrobotnych. 

W porównaniu z I półroczem 2006 roku liczba bezrobotnych prawem do zasiłku w okresie 

lipca i sierpnia 2006 r. zmniejszyła się. JednakŜe procentowy udział tej kategorii osób w 

ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych praktycznie nie uległ zmianie.  

 

� Bezrobotni do 25 roku Ŝycia 

 
W badanym okresie 2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku 

Ŝycia wyniosła 25 5593 osoby, co stanowiło 18,47% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 

2006 r., liczba bezrobotnych do 25 r.Ŝ. wynosiła odpowiednio: 

� w lipcu  25 585 osób , co stanowi  18,39% spośród ogólnej liczby bezrobotnych; 

� w sierpniu 25 602 osoby, co stanowi 18,56% spośród ogólnej liczby 

bezrobotnych. 

W zakresie bezrobocia osób  do 25 roku Ŝycia, które niejako wkraczają na rynek pracy po 

zakończeniu procesu edukacji, zaobserwowano iŜ w porównaniu z okresem I półrocza 

nastąpił nieznaczny co prawda, ale jednak spadek liczby tej kategorii zarejestrowanych 

bezrobotnych. MoŜe mieć to związek z podejmowaniem przez nie pracy sezonowej, jak 

równieŜ z zagranicznymi migracjami zarobkowymi. 
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� Bezrobotni powy Ŝej 50 roku Ŝycia 
 

W lipcu i sierpniu 2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych powyŜej 50 

roku Ŝycia wyniosła 28 481 osób, co stanowiło 20,56% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 

2006 r., liczba bezrobotnych po 50 roku Ŝycia wynosiła odpowiednio: 

� w lipcu 28 635 osób , co stanowiło 20,58% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w sierpniu 28 328 osób, co stanowiło 20,54% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  

W odniesieniu do sytuacji w tym zakresie, jaka istniała w okresie I półrocza 2006 r. 

stwierdzić moŜna, iŜ liczba osób bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝyciu uległa 

nieznacznemu zwiększeniu.  RównieŜ procentowy udział tej kategorii osób bezrobotnych 

w ogólnej liczbie bezrobotnych uległ bardzo nieznacznemu zwiększeniu. 

 

� Długotrwale bezrobotni 
 

W okresie lipca i sierpnia 2006 roku średnia liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła  

94 266 osób, co stanowiło 68,05% spośród ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r. liczba 

długotrwale bezrobotnych wynosiła odpowiednio: 

� w lipcu wyniosła 94 061 osób , co stanowiło 67,61% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w sierpniu wyniosła 94 472 osoby, co stanowiło 68,49% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  

W zakresie bezrobocia długotrwałego w okresie lipca i sierpnia 2006 r. w stosunku do 

sytuacji w  I półroczu 2006 r. zaobserwowany został spadek liczebności tej kategorii osób 

bezrobotnych. Jednocześnie procentowy udział tej kategorii osób bezrobotnych wśród 

ogólnej liczby bezrobotnych uległ bardzo nieznacznemu zwiększeniu. 
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� Bezrobocie kobiet 
 

Średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet  w skali województwa wyniosła w 

badanym okresie 77 217 osób, co stanowiło 55,74% spo śród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  W poszczególnych miesiącach badanego okresu 

2006 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła odpowiednio: 

� w lipcu 77 244 osoby, co stanowiło 55,52% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w sierpniu 77 191 osób , co stanowiło 55,96% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

W porównaniu z I półroczem 2006 roku liczba bezrobotnych kobiet w okresie lipca i 

sierpnia 2006 r. zmniejszyła się. JednakŜe procentowy udział tej kategorii osób w ogólnej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych uległ nieznacznemu zwiększeniu. 

NajwyŜszy wska źnik bezrobocia kobiet  w badanym okresie zanotowano w 

następujących powiatach: 

� w lipcu – w wałeckim (61,55%), polickim (60,37%), my śliborskim (59,72%) oraz 

mieście Świnouj ście (59,13%);  

� w sierpniu – w wałeckim (63,20%), my śliborskim (61,31%), polickim (60,78%) 

oraz mie ście Świnouj ście (59,89%).  

Najni Ŝszy wska źnik bezrobocia kobiet w badanym okresie zanotowano w powiatach: 

� w lipcu –  w białogardzkim (49,76%), sławie ńskim (49,98%), łobeskim (52,67%) 

oraz gryfickim (53,18%);  

� w sierpniu – w białogardzkim (49,00%), sławie ńskim (49,65%), łobeskim (52,76%) 

oraz gryfickim (53,37%);  

 

 

d. Ruch bezrobotnych 1 

� Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
 

W lipcu 2006 liczba nowo zarejestrowanych  bezrobotnych wyniosła 13,2 tys. osób  i 

była o 1,3 tys. wy Ŝsza  ni Ŝ  w poprzednim miesi ącu i o 1,3 tys. mniejsza ni Ŝ  

                                                 
1 Ze względu na korzystanie ze źródła zewnętrznego (WUS) i okres publikacji i opracowywania danych, dane 
zebrane w tym obszarze dotyczą jedynie miesiąca lipca 2006 r. 
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analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych w 

lipcu br. była wyŜsza od średniej miesięcznej liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych w 

całym okresie I półrocza 2006 r . o 6,4%.   

� Liczba bezrobotnych wył ączonych z ewidencji 
 

W badanym okresie 2006 roku liczba bezrobotnych wył ączonych z ewidencji  wyniosła 

16,9 tys. osób i była o 2,7 tys. niŜsza w porównaniu z miesiącem poprzednim i o 5 tys. 

wyŜsza w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W porównaniu z 

okresem I półrocza 2006 roku  w lipcu liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji była o 

1.1% wyŜsza (w stosunku do średniej miesięcznej liczby bezrobotnych wyłączonych z 

ewidencji w I półroczu).  Wśród przyczyn wyłączenia z ewidencji bezrobotnych  dominowało 

podejmowanie pracy – 46,0% spośród ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji.  W dalszej 

kolejności przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych były następujące: 

niepotwierdzenie gotowości do pracy – 31,0% spośród ogólnej liczby wyłączonych z 

ewidencji, rozpoczęcie staŜu lub szkolenia – 8,9% spośród ogólnej liczby wyłączonych z 

ewidencji oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 4,2% spośród ogólnej 

liczby wyłączonych z ewidencji.  

 

 

e. Oferty pracy 
 

Średnia liczba ofert pracy  zgłoszonych do Powiatowych Urzędów Pracy 

w województwie w badanym okresie wynosiła 6385. W poszczególnych miesiącach 

badanego okresu kształtowała się natomiast na następującym poziomie: 

a) w lipcu 2006 roku wynosiła 6367 ofert; 

b) w sierpniu  2006 – 6404 oferty. 

W badanym okresie zaobserwowano spadek liczby ofert pracy w stosunku do liczby ofert 

pracy zgłoszonych w miesiącach poprzednich (okres marzec – czerwiec 2006 r.). JednakŜe 

w stosunku do średniej liczby ofert pracy zgłoszonych w całym okresie I półrocza 2006 r. 

zaobserwowano bardzo niewielki wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy. MoŜe to mieć 

związek z wspominaną juŜ sezonowością zachodniopomorskiego rynku pracy, jak równieŜ z 

faktem, iŜ w okresie wakacyjnym  działania zapobiegawcze w postaci tzw. aktywnych form 

zwalczania bezrobocia wdraŜane przez słuŜby zatrudnienia były w trakcie realizacji i nie 

uruchamiano kolejnych ich etapów.  
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f. Podj ęcia pracy 
 

Średnia liczba podj ęć pracy zgłoszonych do Powiatowych Urzędów Pracy w badanym 

okresie  wyniosła 7096. W poszczególnych miesiącach badanego okresu średnia liczba 

podjęć pracy wynosiła odpowiednio: 

a) w lipcu –  7799 podj ęć pracy (spadek o 18,0% w stosunku do stanu w miesi ącu 

poprzednim); 

b) w sierpniu –  6394 podj ęcia pracy (spadek o 18,0% w stosunku do stanu w 

miesi ącu poprzednim). 

W badanym okresie zanotowano systematyczny spadek liczby podj ęć pracy . W 

stosunku do stanu z I połowy 2006 roku średnia liczba podjęć pracy w badanym okresie była 

niŜsza o 10,0%.  Jednocześnie w miesiącu sierpniu zanotowano sytuację, która wydarzyła 

się po raz pierwszy od początku 2006 roku w zakresie stosunku liczy ofert pracy i liczby 

podjęć pracy. W okresie stycze ń – lipiec 2006 liczba podjęć pracy była wyŜsza od liczby 

ofert pracy. W miesi ącu sierpniu sytuacja w tym zakresie była odwrotna.  

 

� Szanse na znalezienie zatrudnienia 
 

Najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia  mierzone stosunkiem liczby ofert 

pracy do liczby bezrobotnych  istniały w badanym okresie w skali województwa, w 

następujących powiatach:.  

a) w lipcu – w  łobeskim, świdwińskim, mieście Koszalin oraz powiecie koszalińskim; 

b) w sierpniu –  w  kamieńskim, świdwińskim, łobeskim oraz koszalińskim. 

Największe szanse na otrzymanie zatrudnienia   w badanym okresie zanotowano 

natomiast w następujących powiatach: 

a) w lipcu – w  kołobrzeskim, goleniowskim, mieście Szczecin oraz mieście Świnoujście. 

b) w sierpniu –  w goleniowskim, kołobrzeskim, mieście Świnoujście oraz powiecie 

myśliborskim. 

W porównaniu z sytuacją jaka istniała w tym zakresie w I połowie 2006 r. nie odnotowano 

znaczących zmian. Wśród grupy powiatów charakteryzujących się najmniejszymi szansami 

na znalezienie zatrudnienia nadal znajdują się te same powiaty, wśród nich koszaliński, który 

w I półroczu posiadał najniŜsze w skali województwa szanse na znalezienie pracy. Wśród 

powiatów o największych szansach na znalezienie pracy równieŜ sytuacja nie uległa 

zmianie. Nadal powiatem, w którym w skali województwa szanse te były największe był  
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powiat kołobrzeski.  

 

g. Dane dotycz ące zatrudnienia, firm i wynagrodze ń2 
 

Przeci ętne zatrudnienie  w sektorze przedsiębiorstw w badanym okresie na terenie 

województwa zachodniopomorskiego wyniosło 158 000 osób. Było ono wyŜsze o 0,2% w 

porównaniu z miesi ącem poprzednim i o 5,4% wy Ŝsze ni Ŝ przed rokiem.  W odniesieniu 

do sytuacji w tym zakresie jaką zanotowano w I półroczu 2006 r. przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na obszarze województwa było o 1,2% wyŜsze. 

 

Przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie  brutto w województwie wyniosło  w badanym 

okresie 2316,14 zł (co stanowiło 87,5% przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia w 

kraju). W odniesieniu do średniej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jaką 

zanotowano w I półroczu 2006 r. w miesiącu lipcu zanotowano wzrost tej kwoty o 3,2%. 

NajwyŜszy wzrost płac w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano w następujących 

sektorach:  

� górnictwo (wzrost o 13,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym),  

� wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (4,8%),  

Zmniejszenie poziomu wynagrodzenia zanotowano natomiast w sektorze obsługi 

nieruchomości i firm – spadek o 7,7% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

 

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 

lipca  br. wyniosło 3132,62 zł i było o 0,6% niŜsze ni Ŝ w analogicznym okresie ub. roku, 

natomiast w okresie stycze ń – lipiec wyniosło 3176,71zł i było o 2,6% wy Ŝsze ni Ŝ w 

analogicznym okresie roku minionego. 

W sektorze  prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie lipca  

br. wyniosło 2123,92 zł i było o 4,7% wyŜsze niŜ przed rokiem,  natomiast w okresie 

stycze ń – lipiec wyniosło 2091,36 zł i było o 4,9% wy Ŝsze ni Ŝ w analogicznym okresie 

roku minionego. 

Przeciętna płaca brutto w sektorze prywatnym stanowiła 64,9% przeciętnej płacy w 

sektorze publicznym.  

                                                 
2 Ze względu na korzystanie ze źródła zewnętrznego (WUS) i okres publikacji i opracowywania danych, dane 
zebrane w tym obszarze dotyczą jedynie miesiąca lipca 2006 r. 
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WNIOSKI 
 
W badanym okresie na regionalnym zachodniopomorskim  rynku pracy miały miejsce 
nast ępujące zjawiska: 

a. W okresie letnim zaobserwowano zmniejszenie dynamik i spadku bezrobocia. 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącach letnich była niŜsza, niŜ w I 
półroczu 2006 roku. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ w okresie tym w województwie istniały 
powiaty, w których zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 
Wśród powiatów tych znalazły si ę powiaty o szczególnym nasileniu zjawiska 
bezrobocia, takie jak powiat świdwi ński czy łobeski, co świadczy o stałej, 
niekorzystnej sytuacji lokalnych rynków pracy w tyc h powiatach, bazuj ących 
głównie na krótkoterminowych formach zatrudnienia t ymczasowego.  Jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy moŜe być fakt, iŜ w okresie letnim działania z zakresu 
tzw. aktywnych form zwalczania bezrobocia wdraŜane przez słuŜby zatrudnienia są 
w trakcie realizacji, a nowe działania w tym zakresie nie są podejmowane. Związane 
moŜe być to ze schematem podziału środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na 
prowadzenie tego typu działań. 

b. W okresie letnim wyst ępuje zjawisko ”nasycenia rynku pracy” co uwidacznia 
się pod postacią znacznego zmniejszenia liczby zgłoszonych ofert pracy w 
porównaniu z okresem I półrocza 2006 r. Ponadto w miesiącu sierpniu liczba 
podj ęć pracy była ni Ŝsza od liczby zgłoszonych ofert pracy.  Taki stan rzeczy 
moŜe być związany z brakiem odpowiedniej kadry pracowniczej w zasobach PUP, 
na co wpływ mogą mieć z kolei zagraniczne migracje zarobkowe ludności 
województwa zachodniopomorskiego.   

c. W lipcu i sierpniu 2006 roku wśród powiatów, w których zanotowano największy 
spadek poziomu bezrobocia znalazły się zarówno powiaty o korzystnej sytuacji na 
rynku pracy (powiat kołobrzeski) jak i powiaty charakteryzujące się raczej 
niekorzystną sytuacją w tym obszarze (powiat koszaliński). NaleŜy przy tym 
zauwaŜyć, iŜ spadki bezrobocia miały miejsce głównie na terenac h, na których 
jedną istotnych dziedzin lokalnej gospodarki pozostaje t urystyka (powiaty 
kołobrzeski, koszali ński, kamie ński, wałecki, sławie ński). Fakt ten moŜe 
stanowić podstawę do wysnucia wniosku o duŜej sezonowości tych rynków pracy. 

d. Wyniki uzyskane w badanym okresie potwierdzaj ą istnienie gł ębokiego 
rozwarstwienia regionalnego rynku pracy.  Z jednej strony istnieje grupa powiatów 
o stabilnej sytuacji na rynku pracy (Szczecin, Koszalin, Świnoujście, powiat 
kołobrzeski), z drugiej zaś grupa powiatów o trwale dysfunkcjonalnej sytuacji w tym 
zakresie (powiat łobeski, świdwiński, białogardzki, drawski). Związane jest to ze 
specyfik ą społeczno – ekonomiczn ą tych obszarów, w których problem 
bezrobocia jest problemem strukturalnym, ściśle powi ązanym z innymi 
obszarami patologicznymi.  Wymaga to prowadzenia na tych obszarach działań 
zintegrowanych związanych z szeroko rozumianą reintegracją społeczno – 
zawodową miejscowych społeczności.  

e. W badanym okresie struktura bezrobocia w wojewód ztwie nie uległa 
zasadniczym zmianom.  Podobnie jak miało to miejsce w I półroczu 2006 roku tak 
równieŜ w okresie letnim dominuj ącą kategori ą osób bezrobotnych s ą 
bezrobotni długotrwale i bezrobotni bez prawa do za siłku. Jednocześnie w 
badanym okresie zmalała nieco liczba bezrobotnych do 25 roku Ŝycia . MoŜe 
mieć to związek z podejmowaniem pracy sezonowej, jak równieŜ z zagranicznymi 
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migracjami zarobkowymi. Ponadto w badanym okresie sytuacja kobiet na 
regionalnym rynku pracy nie uległa zmianom. JednakŜe do grupy powiatów, w 
których udział bezrobotnych kobiet był najwyŜszy, dołączył powiat wałecki. Trudno w 
sposób jednoznaczny wyjaśnić taki stan rzeczy.  

f. W okresie lipca i sierpnia 2006 roku sytuacja w zakresie ruchu bezrobotnych na 
regionalnym rynku pracy była zbliŜona do sytuacji w I połowie 2006 r. Za pozytywne 
zjawisko uzna ć moŜna fakt, i Ŝ w badanym okresie zmniejszyła si ę liczba 
nowozarejestrowanych bezrobotnych, co przy jednocze snym zwi ększeniu 
liczby wył ączonych z ewidencji z powodu podj ęcia pracy daje podstawy do 
stwierdzenia poprawy w zakresie dost ępu do pracy.  

g. Podobnie jak miało to miejsce w I półroczu 2006 roku, tak równieŜ w okresie lipca i 
sierpnia na podstawie analizy wska źnika szansy na otrzymanie  zatrudnienia 
mierzonego stosunkiem liczby ofert pracy do liczby bezrobotnych wskazuje, iŜ 
najwi ększe szanse na znalezienie zatrudnienia istniej ą w powiatach o 
ustabilizowanej sytuacji na rynku pracy (powiat koł obrzeski, miasto 
Świnouj ście).  Jednocześnie, naleŜy zwrócić uwagę, iŜ do grona tych powiatów 
doł ączył powiat goleniowski , w którym jednak zaczyna pojawiać się problem braku 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej mogącej podjąć zatrudnienie u lokalnych 
pracodawców. Jednocześnie najmniejsze szanse na otrzymanie zatrudnienia  
istniały w powiatach o trwale niekorzystnej sytuacj i na rynku pracy 
(świdwi ński, łobeski)  jak równieŜ, co moŜe dziwić, w mieście Koszalin.  W 
przypadku Koszalina wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy moŜe być wspominane 
wcześniej „nasycenie” rynku pracy. 

h. W lipcu przeci ętne zatrudnienie w przedsi ębiorstwach na terenie województwa 
wzrosło bardzo nieznacznie w porównaniu z I półrocz em 2006 r. Nie jest do 
końca jasne co moŜe być przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie bez znaczenia moŜe 
być w tym obszarze brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co spowodowane 
moŜe być zbyt niskimi moŜliwościami płacowymi pracodawców i migracjami 
zarobkowymi kadry pracowniczej. Z drugiej zaś strony taki stan rzeczy moŜe 
świadczyć o dostatecznym zaspokojeniu potrzeb pracodawców w zakresie 
pozyskania personelu pracowniczego.   

i. W badanym okresie poziom średniego miesi ęcznego wynagrodzenia brutto w 
skali województwa wzrastał. Zaznaczy ć jednak nale Ŝy, iŜ poziom tego 
wynagrodzenia nadal jest ni Ŝszy od poziomu przeci ętnego miesi ęcznego 
wynagrodzenia w kraju. W odniesieniu do głównych sektorów gospodarki sytuacja 
w tym zakresie równieŜ nie uległa zmianie. W przeciągu całego okresu średnie 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze publicznym było średnio o 1/3 wyŜsze w 
porównaniu do sektora prywatnego.  
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Raport opracował: 

Grzegorz Podławiak 
 Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy   

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie 

 
 
 
 
 

 Dla potrzeb opracowania niniejszego raportu korzystano z następujących źródeł: 

- opracowanie Wydziału Badan i Analiz WUP, sporządzone na podstawie Sprawozdań 

MPiPS-01,   

- opracowanie Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Komunikat o sytuacji społeczno-

gospodarczej województwa zachodniopomorskiego” nr 7 .  
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ZAŁ. 1. DANE W POSTACI TABEL 
 
Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia  VII, VIII 2006 

Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 
Powiat 

Lipiec Sierpie ń Średnio  Lipiec Sierpie ń Średnio  
1 2 3 4 5 6 7 

Białogardzki 6 172 6 072 6 122 33,6 33,3 33,5 
Choszcze ński 4 582 4 631 4 607 29,7 29,9 29,8 
Drawski 6 308 6 265 6 287 32,4 32,3 32,4 
Goleniowski 6 779 6 778 6 779 24,4 24,4 24,4 
Gryficki 6 839 6 873 6 856 30,3 30,3 30,3 
Gryfi ński 6 649 6 575 6 612 24,8 24,5 24,7 
Kamieński 4 114 4 223 4 169 25,9 26,4 26,2 
Kołobrzeski 3 980 4 036 4 008 13,4 13,6 13,5 
Koszali ński 6 716 6 507 6 612 31,6 30,9 31,3 
Łobeski 4 346 4 463 4 405 36,2 36,8 36,5 
Miasto Koszalin 7 924 7 688 7 806 16,4 16,0 16,2 
Miasto Szczecin 23 197 23 002 23 100 12,8 12,8 12,8 
Miasto Świnouj ście 2 075 2 082 2 079 14,0 14,0 14,0 
Myśliborski 5 238 5 175 5 207 22,1 21,8 22,0 
Policki 4 216 4 131 4 174 19,1 18,7 18,9 
Pyrzycki 3 937 3 969 3 953 29,7 29,9 29,8 
Sławieński 6 383 6 020 6 202 30,6 29,4 30,0 
Stargardzki 10 508 10 322 10 415 27,2 26,8 27,0 
Szczecinecki 9 026 9 134 9 080 31,1 31,4 31,3 
Świdwi ński 5 701 5 747 5 724 34,1 34,4 34,3 
Wałecki 4 426 4 225 4 326 24,5 23,7 24,1 

Zachodniopomorskie 139 116 137 918 138 517 21,9 21,8 21,9 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 2. Liczba ofert pracy VII, VIII 2006 

Liczba zgłoszonych ofert pracy 

Powiat 
Lipiec Sierpie ń 

Stosunek liczby 
ofert pracy do 

liczby 
bezrobotnych w 

lipcu  

Stosunek liczby 
ofert pracy do 

liczby 
bezrobotnych w 

sierpniu 

1 2 3 4 5 
Białogardzki 154 133 0,02 0,02 
Choszcze ński 167 99 0,04 0,02 
Drawski 343 211 0,05 0,03 
Goleniowski 485 1 040 0,07 0,15 
Gryficki 192 174 0,03 0,03 
Gryfi ński 222 161 0,03 0,02 
Kamieński 134 63 0,03 0,01 
Kołobrzeski 426 505 0,11 0,13 
Koszali ński 155 121 0,02 0,02 
Łobeski 54 74 0,01 0,02 
Miasto Koszalin 179 236 0,02 0,03 
Miasto Szczecin 1 468 1 212 0,06 0,05 
Miasto Świnouj ście 131 155 0,06 0,07 
Myśliborski 305 371 0,06 0,07 
Policki 223 199 0,05 0,05 
Pyrzycki 217 160 0,06 0,04 
Sławieński 271 423 0,04 0,07 
Stargardzki 488 418 0,05 0,04 
Szczecinecki 479 366 0,05 0,04 
Świdwi ński 128 93 0,02 0,02 
Wałecki 146 190 0,03 0,04 

Zachodniopomorskie 6 367 6 404 0,05 0,05 

     
     

OBJAŚNIENIE: Czym wyŜszy stosunek liczby ofert pracy do średniej liczby osób bezrobotnych, 
tym większa była szansa na znalezienie pracy przez bezrobotnych w danym powiecie. 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 3. Bezrobotni do 25 r. z. VII, VIII 2006 

Bezrobotni do 25 roku Ŝycia  

Powiat 
Lipiec Sierpie ń 

Odsetek 
bezrobotnych 
do 25 r. Ŝ. w 

lipcu 

Odsetek 
bezrobotnych 
do 25 r. Ŝ. w 

sierpniu 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 122 1 084 18,2% 17,9% 
Choszcze ński 1 062 1 103 23,2% 23,8% 
Drawski 1 283 1 280 20,3% 20,4% 
Goleniowski 1 380 1 365 20,4% 20,1% 
Gryficki 1 480 1 496 21,6% 21,8% 
Gryfi ński 1 409 1 457 21,2% 22,2% 
Kamieński 800 844 19,4% 20,0% 
Kołobrzeski 730 745 18,3% 18,5% 
Koszali ński 1 264 1 230 18,8% 18,9% 
Łobeski 939 966 21,6% 21,6% 
Miasto Koszalin 1 042 948 13,1% 12,3% 
Miasto Szczecin 2 809 2 890 12,1% 12,6% 
Miasto Świnouj ście 257 285 12,4% 13,7% 
Myśliborski 1 168 1 182 22,3% 22,8% 
Policki 775 755 18,4% 18,3% 
Pyrzycki 957 997 24,3% 25,1% 
Sławieński 1 253 1 184 19,6% 19,7% 
Stargardzki 2 216 2 197 21,1% 21,3% 
Szczecinecki 1 795 1 791 19,9% 19,6% 
Świdwi ński 1 044 1 067 18,3% 18,6% 

Wałecki 800 736 18,1% 17,4% 

Zachodniopomorskie 25 585 25 602 18,4% 18,6% 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 4.Bezrobotni pow. 50 r. z. VII, VIII 2006 

Bezrobotni pow 50 roku Ŝycia  

Powiat 
Lipiec Sierpie ń 

Odsetek 
bezrobotnych 
pow. 50 r. Ŝ. 

w lipcu 

Odsetek 
bezrobotnych 
pow 50 r. Ŝ. w 

sierpniu 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 224 1 207 19,8% 19,9% 
Choszcze ński 703 706 15,3% 15,2% 
Drawski 1 163 1 156 18,4% 18,5% 
Goleniowski 1 292 1 310 19,1% 19,3% 
Gryficki 1 192 1 193 17,4% 17,4% 
Gryfi ński 1 187 1 164 17,9% 17,7% 
Kamieński 896 908 21,8% 21,5% 
Kołobrzeski 955 944 24,0% 23,4% 
Koszali ński 1 240 1 189 18,5% 18,3% 
Łobeski 747 762 17,2% 17,1% 
Miasto Koszalin 2 168 2 140 27,4% 27,8% 
Miasto Szczecin 5 938 5 836 25,6% 25,4% 
Miasto Świnouj ście 592 573 28,5% 27,5% 
Myśliborski 919 904 17,5% 17,5% 
Policki 874 846 20,7% 20,5% 
Pyrzycki 679 691 17,2% 17,4% 
Sławieński 1 315 1 251 20,6% 20,8% 
Stargardzki 1 900 1 867 18,1% 18,1% 
Szczecinecki 1 665 1 696 18,4% 18,6% 
Świdwi ński 1 093 1 097 19,2% 19,1% 
Wałecki 893 888 20,2% 21,0% 
Zachodniopomorskie 28 635 28 328 20,6% 20,5% 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 5. Długotrwale bezrobotni. VII, VIII 2006 

Długotrwale bezrobotni 

Powiat 
Lipiec Sierpie ń 

Odsetek 
długotrwale 

bezrobotnych 
w lipcu 

Odsetek 
długotrwale 

bezrobotnych 
w sierpniu 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 4 357 4 302 70,6% 70,8% 
Choszcze ński 3 001 2 976 65,5% 64,3% 
Drawski 4 066 4 013 64,5% 64,1% 
Goleniowski 4 507 4 378 66,5% 64,6% 
Gryficki 4 939 4 930 72,2% 71,7% 
Gryfi ński 4 628 4 532 69,6% 68,9% 
Kamieński 2 863 2 920 69,6% 69,1% 
Kołobrzeski 2 428 2 414 61,0% 59,8% 
Koszali ński 4 584 4 391 68,3% 67,5% 
Łobeski 3 021 3 104 69,5% 69,5% 
Miasto Koszalin 5 345 5 133 67,5% 66,8% 
Miasto Szczecin 15 691 15 494 67,6% 67,4% 
Miasto Świnouj ście 1 301 1 300 62,7% 62,4% 
Myśliborski 3 384 3 318 64,6% 64,1% 
Policki 2 725 2 583 64,6% 62,5% 
Pyrzycki 2 726 2 728 69,2% 68,7% 
Sławieński 4 339 4 028 68,0% 66,9% 
Stargardzki 7 243 7 107 68,9% 68,9% 
Szczecinecki 6 162 6 169 68,3% 67,5% 
Świdwi ński 3 891 3 901 68,3% 67,9% 
Wałecki 2 860 2 751 64,6% 65,1% 
Zachodniopomorskie 94 061 92 472 67,6% 67,0% 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 6. Bezrobotni z prawem do zasiłku r. z. VII, VIII 2006 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Powiat 
Lipiec Sierpie ń 

Odsetek 
bezrobotnych 
z prawem do 

zasiłku w 
lipcu 

Odsetek 
bezrobotnych 
do z prawem 
do zasiłku w 

sierpniu 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 121 1 099 18,2% 18,1% 
Choszcze ński 832 824 18,2% 17,8% 
Drawski 1 534 1 508 24,3% 24,1% 
Goleniowski 1 120 1 246 16,5% 18,4% 
Gryficki 945 972 13,8% 14,1% 
Gryfi ński 917 897 13,8% 13,6% 
Kamieński 615 617 14,9% 14,6% 
Kołobrzeski 499 506 12,5% 12,5% 
Koszali ński 1 251 1 237 18,6% 19,0% 
Łobeski 790 779 18,2% 17,5% 
Miasto Koszalin 1 377 1 364 17,4% 17,7% 
Miasto Szczecin 1 843 1 822 7,9% 7,9% 
Miasto Świnouj ście 201 194 9,7% 9,3% 
Myśliborski 966 944 18,4% 18,2% 
Policki 512 559 12,1% 13,5% 
Pyrzycki 557 564 14,1% 14,2% 
Sławieński 1 176 1 138 18,4% 18,9% 
Stargardzki 1 560 1 510 14,8% 14,6% 
Szczecinecki 1 603 1 621 17,8% 17,7% 
Świdwi ński 1 193 1 193 20,9% 20,8% 
Wałecki 860 771 19,4% 18,2% 
Zachodniopomorskie 21 472 21 365 15,4% 15,5% 
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