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WSTĘP 
 

 Niniejszy dwumiesięczny raport okresowy opracowany został przez zespół 

Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.  Zawiera  on  dane dotyczące sytuacji na 

regionalnym rynku pracy w miesiącach wrześniu i październiku 2006 roku a takŜe dane 

dotyczące regionalnego środowiska społeczno – gospodarczego województwa 

zachodniopomorskiego w okresie miesiąca września  2006 r. Raport zawiera analizę 

regionalnego rynku pracy i jego społeczno – gospodarczego otoczenia w kilku kluczowych 

wymiarach takich jak m. in. liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia, struktura bezrobocia, ruch 

bezrobotnych, liczba i struktura zatrudnienia. W raporcie opisane zjawiska analizowane są w 

kontekście do sytuacji jaka istniała w tych obszarach począwszy od początku 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 

Szczecin. 

 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 WRZE ŚNIA I PAŹDZIERNIKA  2006 

a. Zarejestrowani bezrobotni  
 

W badanym okresie 2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

województwie wynosiła 135 685 osób,  w tym 76 707 kobiet, co stanowi 56,53% spośród 

ogólnej liczby bezrobotnych w województwie. W odniesieniu do poszczególnych miesięcy 

sytuacja w tym zakresie kształtowała się w sposób następujący: 

� we wrześniu liczba bezrobotnych wynosiła 136 940 osób, z tego 77 283 kobiety; 

� w październiku liczba bezrobotnych wynosiła 134 430 osób, z tego 76 132 kobiety. 

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

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

� we wrześniu bezrobocie spadło  o 0,7%; 

� w październiku bezrobocie spadło  o 1,8%; 

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

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

� we wrześniu bezrobocie spadło  o 18,9%; 

� w październiku bezrobocie spadło  o 20,4%; 

 W okresie września i października 2006 roku nie we wszystkich powiatach województwa 

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

stosunku miesięcznym wzrósł. Do powiatów tych naleŜały: 

� we wrześniu –  gryficki (wzrost o 5,5%), kołobrzeski (wzrost licz by 

zarejestrowanych bezrobotnych o 4,6%), miasto  Świnouj ście (wzrost o 3,8%), 

kamieński (wzrost o 3,0%), białogardzki (wzrost o 1,3%), wałecki (wzrost o 1,3%) 

oraz koszali ński (wzrost o 0,9%); 

� w październiku – kamieński (wzrost o 6,9%), białogardzki (wzrost o 3,3%), 

kołobrzeski (wzrost o 2,1%), świdwi ński (wzrost o 2,1%), miasto Świnouj ście 

(wzrost o 2,0%) oraz gryficki (wzrost o 0,2%). 

W badanym okresie najwi ększe spadki  liczby bezrobotnych zanotowano w następujących 

powiatach:  

� we wrześniu – goleniowski (spadek liczby bezrobotnych o 5,5%), my śliborskim 

(spadek o 4,9%), pyrzyckim (spadek o 3,4%) oraz sta rgardzkim (spadek o 2,6%); 

� w październiku – goleniowskim (spadek o 6,6), my śliborskim (spadek o 5,9%), 

drawskim (spadek o 4,2%) oraz miasto Szczecin (spad ek o 4,1%). 

Stały poziom bezrobocia w badanym okresie zanotowano w miesiącu wrześniu w powiecie 

drawskim. 
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Sytuację w zakresie liczby bezrobotnych i dynamiki spadku bezrobocia w okresie wrzesień – 

październik 2006 przedstawiono na wykresach nr 1 oraz nr 2.  

 

Wykres nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie 
stycze ń - październik 2004 -  2006 
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OBJAŚNIENIE I WNIOSKI DO WYKRESU NR 1 I 2   

 

 Jak wskazują dane zobrazowane na wykresach nr 1 oraz nr 2 w okresie września i 

października występowało znaczne zmniejszenie dynamiki spadku poziomu bezrobocia w 

porównaniu z okresem I półrocza. JednakŜe w porównaniu z latami ubiegłymi, w roku 2006 

sytuacja w tym zakresie jest znacznie bardziej korzystna niŜ dotychczas. Na podstawie 

wykresu nr 1 stwierdzić moŜna, iŜ w roku 2006 cały czas utrzymywał się trend spadkowy 

liczby bezrobotnych. RównieŜ bezwzględna liczba zarejestrowanych bezrobotnych była 

zdecydowanie niŜsza niŜ w latach ubiegłych. Oczywiście tempo spadku liczby bezrobotnych w 

okresie września i października było zdecydowanie niŜsze niŜ w okresie kwiecień – czerwiec,  

sytuacja taka widoczna jest w praktycznie w kaŜdym roku kalendarzowym, jednakŜe w roku 

2006 trend spadkowy został utrzymany, w odróŜnieniu do roku 2004, w którym po okresie 

wakacyjno – letniego spadku poziomu bezrobocia nastąpił jego wzrost w okresie jesiennym. 

Świadczyć to moŜe o początku długotrwałego trendu spadkowego w obszarze poziomu 

bezrobocia.   

Dynamika spadku bezrobocia w okresie stycze ń – październik 
2004 – 2006 r. 
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b. Stopa bezrobocia 
 

Jeszcze dokładniej zagadnienie dynamiki spadku bezrobocia widać na wykresie nr 2. 

Wykres ten obrazuje wskaźniki dynamiki spadku bezrobocia w okresie styczeń – październik. 

JeŜeli kolorowa linia znajduje się powyŜej środkowej linii, oznacza to wzrost bezrobocia. 

Sytuacja taka miała miejsce w styczniu kaŜdego roku oraz we wrześniu 2005 i 2004 a takŜe w 

październiku 2004 roku. Największą dynamikę spadku poziomu bezrobocia zanotowano 

natomiast w okresie maj  - czerwiec.  

Sytuacja z jaką mamy do czynienia w obszarze dynamiki poziomu bezrobocia w 

województwie jest zasadniczo powtarzalna w skali rocznej (spadek bezrobocia wiosną, wzrost 

na jesieni). W roku bieŜącym przełamana została jednak występująca do tej pory tendencja 

wzrostu poziomu bezrobocia w okresie jesiennym. O ile trend spadkowy poziomu bezrobocia 

będzie się powtarzał w następnych miesiącach bieŜącego roku, będzie moŜna mówić o trwałej 

tendencji spadkowej poziomu bezrobocia w skali województwa. Wyjaśnieniem takie stanu 

rzeczy moŜe być zjawisko zagranicznym migracji zarobkowych oraz powolnego, ale 

systematycznego wzrostu poziomu koniunktury w województwie.  

JednakŜe nie ma pewności, iŜ występująca tendencja spadkowa zostanie utrzymana. Jak 

wskazują dane w zakresie poziomu bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa, 

istnieje dość znaczna grupa powiatów, w których poziom bezrobocia uległ wzrostowi w 

porównaniu z okresem styczeń – sierpień. Nie jest to jednak zjawisko wysoko niepokojące, 

gdyŜ powiaty, w których zanotowano wzrost poziomu bezrobocia, naleŜą na ogół do grupy 

powiatów charakteryzujących się bardziej korzystną w skali województwa sytuacją na rynku 

pracy oraz dość stabilnym rynkiem pracy. Dodatkowo znaczna część spośród tej grupy 

powiatów jest powiatami, w których jedną z kluczowych dziedzin gospodarki stanowi turystyka 

(powiat kołobrzeski, kamieński, gryficki, miasto Świnoujście). Sektor turystyczne 

charakteryzuje się znaczną sezonowością rynku, stąd po okresie wakacyjnego wzrostu 

poziomu zatrudnienia nastąpił jego jesienny spadek. Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, iŜ 

wśród powiatów, w których zanotowano największy w skali województwa spadek poziomu 

bezrobocia znajduje się powiat goleniowski. W powiecie tym bowiem prowadzone są liczne 

inwestycje związane z utworzeniem nowych miejsc pracy.  Na przykładzie tego powiatu 

wyraźnie uwidacznia się zaleŜność pomiędzy natęŜeniem stopnia inwestycji a sytuacją na 

rynku pracy. JednakŜe juŜ w chwili obecnej na terenie powiatu goleniowskiego zaczyna 

występować dotychczas rzadko spotykany na zachodniopomorskim rynku pracy problem 

związany z trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej kadry pracowniczej przez pracodawcę. 

PodaŜ siły roboczej nie jest bowiem w stanie zaspokoić rosnącego popytu w tym obszarze.  



ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

Raport  „Sytuacja na regionalnym rynku pracy wojewó dztwa zachodniopomorskiego w 

okresie wrzesie ń – październik 2006 r.” 

 

 
8 

Projekt finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budŜetu państwa w ramach    Zintegrowanego   

Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

W skali województwa wg obliczeń wstępnych WUP średnia stopa bezrobocia 

w okresie jesiennym  2006 r.  wynosiła 21,4%. Była ona niŜsza od średniej miesięcznej stopy 

bezrobocia zanotowanej w okresie I półrocza 2006 r. o  3,2 punktu procentowego  oraz o 0,4 

punktu ni Ŝsza od średniej stopy bezrobocia w okresie lipiec – sierpień 2006 r.  W 

poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r. stopa bezrobocia wynosiła: 

� wrzesie ń – 21,6%;  

� październik – 21,2%.  

Wśród powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły się następujące 

powiaty: 

� we wrześniu – łobeski  – 36,5%, świdwi ński – 34,1%, białogardzki – 33,5%, oraz  

drawski – 32,2%; 

� w październiku – łobeski  – 35,6%, świdwi ński  – 33,8%, białogardzki – 33,3% oraz 

gryficki – 31,9%.  

Wśród powiatów o najniŜszej stopie bezrobocia w badanym okresie znalazły się natomiast 

następujące powiaty: 

� we wrześniu – miasto Szczecin  – 12,5%, pow. kołobrzeski – 14,0%, miasto 

Świnouj ście  – 14,5%, oraz miasto Koszalin – 15,6%; 

� w październiku – miasto Szczecin  – 12,0%, pow. kołobrzeski – 14,4%, miasto 

Świnouj ście  – 14,9%, oraz miasto Koszalin – 15,4%. 

Sytuację w zakresie powiatów o największej jak i najmniejszym poziomie stopy bezrobocia w 

skali województwa zachodniopomorskiego zobrazowano na wykresach nr 3 oraz nr 4. 

 

 

 

 

 

Wykres nr 3 
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Uwaga:  w miesiącu wrześniu powiat gryficki a w miesiącu październiku  powiat drawski nie naleŜały do grupy 

powiatów o największej stopie bezrobocia, powiaty te „zastępowały się” w tej grupie w zaleŜności od danego 

miesiąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 4 

POWIATY O NAJWIĘKSZEJ STOPIE BEZROBOCIA W 
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2006 r.
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OBJAŚNIENIE I WNIOSKI DO WYKRESU NR 3 I 4  

 

 Na podstawie danych zobrazowanych za pomocą wykresów nr 3 i nr 4 moŜna 

stwierdzić, iŜ sytuacja w zakresie stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim 

nie uległa większym zmianom. Nadal wśród powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia 

znajdują się powiaty łobeski i świdwiński. Najmniejsza stopa bezrobocia jest zaś 

niezmiennie obserwowana w powiatach miejskich (Szczecin, Świnoujście, Koszalin) oraz w 

powiecie kołobrzeskim. Wskazywać to moŜe na fakt, iŜ wymieniona czwórka powiatów o 

najniŜszej stopie bezrobocia w skali województwa pełni rolę swoistych subregionalnych 

centrów rozwoju. Na przeciwnym biegunie znajdują się wspomniane powiaty łobeski i 

świdwiński, które uznać moŜna za obszary o trwale dysfunkcjonalnym rynku pracy, gdzie 

bezrobocie ma wymiar czynnika strukturalnego, trwale destabilizującego sytuację w całym 

lokalnym środowisku społeczno - gospodarczym. 

Wyniki w zakresie poziomu stopy bezrobocia na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego dowodzą istnienia głębokiego rozwarstwienia regionalnego rynku 

pracy. Istnieją tu obszary dynamicznego rozwoju oraz obszary stagnacji. Jednocześnie 

POWIATY O NAJMNIEJSZEJ STOPIE BEZROBOCIA W 
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W OKRESIE 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2006 r.
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c. Struktura bezrobocia 
 

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych przedstawiała się w badanym okresie następująco: 

� Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

W okresie wrzesień - październik 2006 roku średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych z 

prawem do pobierania zasiłku wynosiła 20 864 osoby. Spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych, tylko 15,37% miało prawo do zasiłku. Szczegółowo 

sytuacja  w tym zakresie przedstawiała się w sposób następujący:  

� we wrześniu liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 20 722 osoby , co 

stanowi  15,13% spośród ogólnej liczby bezrobotnych; 

� w październiku liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 21 007 osób, co 

stanowi 15,62% spośród ogólnej liczby bezrobotnych. 

 

 

 

 

� Bezrobotni do 25 roku Ŝycia 

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

Ŝycia wyniosła 25 647 osób, co stanowiło 18,90% spo śród ogólnej liczby 

mając na uwadze stale niezmienną jakościowo i ilościowo kategorię powiatów o najniŜszej 

stopie bezrobocia moŜna stwierdzić, iŜ zachodniopomorski rynek pracy jest kreowany 

głównie poprzez średnie i duŜe ośrodki miejskie o ponadlokalnym znaczeniu. Widać to 

zwłaszcza na przykładzie miasta Koszalin (stopa bezrobocia 15,4%) oraz powiatu 

koszalińskiego (stopa 30,8%). 

W okresie września i października poziom stopy bezrobocia w obu kategoriach 

powiatów nie uległ większym zmianom. Charakterystycznym zjawiskiem jest jednak fakt 

nieznacznego spadku poziomu stopy bezrobocia w dwóch największych ośrodkach 

miejskich województwa – Szczecinie i Koszalinie.  Trudno przesądzać co leŜy u podłoŜa 

takiego stanu rzeczy. Być moŜe ma to związek z rozwojem gospodarczym i wzrastającą 

koniunkturą w obu miastach. Na uwagę zasługuje wspomniany juŜ wcześniej powiat 

goleniowski, gdzie wzrost poziomu inwestycji wywarł wyraźny wpływy na sytuację 

lokalnego rynku pracy.  
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zarejestrowanych bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r., 

liczba bezrobotnych do 25 r.Ŝ. wynosiła odpowiednio: 

� we wrześniu  25 988 osób , co stanowi  18,97% spośród ogólnej liczby 

bezrobotnych; 

� w październiku 25 307 osób, co stanowi 18,82% spośród ogólnej liczby 

bezrobotnych. 

 

� Bezrobotni powy Ŝej 50 roku Ŝycia 

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

Ŝycia wyniosła 28 108 osób, co stanowiło 20,71% spo śród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r., 

liczba bezrobotnych po 50 roku Ŝycia wynosiła odpowiednio: 

� we wrześniu 28 185 osób , co stanowiło 20,58% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w październiku 28 031 osób, co stanowiło 20,85% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  

 

� Długotrwale bezrobotni 
 

W okresie lipca i sierpnia 2006 roku średnia liczba długotrwale bezrobotnych wyniosła  90 

662 osoby, co stanowiło 66,81% spo śród ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. W poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r. liczba długotrwale 

bezrobotnych wynosiła odpowiednio: 

� we wrześniu wyniosła 91 621 osób , co stanowiło 66,90% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w październiku wyniosła 89 704 osoby, co stanowiło 66,73% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  

 

 

� Bezrobocie kobiet 
 

Średnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet  w skali województwa wyniosła w 

badanym okresie 76 707 osób, co stanowiło 56,53% spo śród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych.  W poszczególnych miesiącach badanego okresu 2006 r. 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła odpowiednio: 
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� we wrześniu 77 283 osoby, co stanowiło 56,43% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych; 

� w październiku 76 162 osoby , co stanowiło 56,63% spośród ogólnej liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

NajwyŜszy wska źnik bezrobocia kobiet  w badanym okresie zanotowano w następujących 

powiatach: 

� we wrześniu – wałeckim (63,61%), mie ście Świnouj ście (61,24%), my śliborskim 

(61,22%) oraz polickim (60,35%);  

� w październiku – wałeckim (63,57%), polickim (61,96%), my śliborskim (61,49%) oraz 

mieście Świnouj ście (61,42%).  

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

� we wrześniu –  w białogardzkim (49,28%), sławie ńskim (51,27%), gryfickim (53,59%) 

oraz łobeskim (53,96%);  

� w październiku – w białogardzkim (49,69%), sławie ńskim (50,07%), mie ście Szczecin 

(54,04%) oraz  łobeskim (54,12%). 

 

 

WNIOSKI W ZAKRESIE ZMIAN STRUKTURY BEZROBOCIA  

 

Jak wskazują przedstawione dotychczas dane struktura bezrobocia na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego w okresie września i października 2006 roku nie 

uległa zasadniczym zmianom. Stan jaki został zaobserwowany w tym zakresie we 

wrześniu i październiku jest zasadniczo identyczny ze stanem istniejącym w I półroczu 

2006 roku.  

Podobnie jak miało to miejsce w minionym okresie, równieŜ we wrześniu i październiku 

najbardziej liczną kategorię osób bezrobotnych stanowili długotrwale bezrobotni. W 

porównaniu z okresem wakacyjnym procentowy udział tej kategorii bezrobotnych pośród 

ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w województwie uległ w badanym okresie 

nieznacznemu zmniejszeniu. Średnio w badanym okresie odsetek długotrwale 

bezrobotnych wyniósł 66,81%, wobec 68,05% spośród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych. Spadek ten jest jednak zasadniczo niewielki i nie powoduje trwałych zmian 

w strukturze bezrobocia. Tym nie mniej zaobserwowany stan rzeczy świadczyć moŜe o 

początku powolnego trendu spadkowego  w tym obszarze. JednakŜe kategoria długotrwale 

bezrobotnych nadal jest najliczniejszą kategorią bezrobotnych w skali województwa. 

Dlatego teŜ konieczne jest podjęcie i zintensyfikowanie  przez instytucje rynku pracy 

specjalistycznych działań skierowanych do tej kategorii bezrobotnych, gdyŜ bezrobocie 
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długotrwale przestaje być tylko problemem zawodowym a jest problemem społecznym. 

Osoby dotknięte tym problemem powinny zostać objęte kompleksowymi działaniami w 

zakresie reintegracji społecznej, psychologicznej i zawodowej. 

W wymiarze wiekowym struktura bezrobocia w województwie w okresie września i 

października równieŜ nie uległa większym zmianom. Procentowy udział dwóch kluczowych 

pod względem wieku kategorii bezrobotnych (do 25 oraz pow. 50 roku Ŝycia) pośród 

ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych pozostał na nie zmienionym poziomie. 

Średni odsetek bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w okresie lipiec – sierpień wyniósł 18,47% 

wobec 18,90% w okresie wrzesień – październik, natomiast średni odsetek bezrobotnych 

powyŜej 50 roku Ŝycia w okresie wakacyjnym kształtował się na poziomie 20,56% zaś w 

okresie jesiennym na poziomie 20,71%. Dane jakie uzyskano w tym zakresie wskazują, iŜ 

nie zwiększył się napływ oraz odpływ bezrobotnych z tych grup wiekowych. Szczególnie 

interesująca jest sytuacja bezrobotnych do 25 roku Ŝycia. Często bowiem w róŜnego 

rodzaju opracowaniach w tym zwłaszcza w publikacjach prasowych wskazuje się, iŜ 

wystąpił znaczący odpływ tej kategorii bezrobotnych co ma związek z migracjami 

zarobkowymi podejmowanymi przez młodych ludzi. Jednak dane wydają się nie 

potwierdzać tego typu twierdzeń. RównieŜ w liczbach bezwzględnych zmiana liczebności 

tej kategorii bezrobotnych była niewielka i wyniosła średnio 54 osoby. W kontekście 

migracji zarobkowych świadczyć to moŜe o tym iŜ: 

1. Ludzie młodzi podejmują pracę za granicą „na własną rękę”, nie rejestrując 

się w Powiatowych Urzędach Pracy; 

2. Ludzie młodzi podejmują pracę za granicą i nie zgłaszając tego faktu w 

PUP nadal figurują w rejestrze bezrobotnych; 

3. 3. Migracje zarobkowe są podejmowane są częściej przez inne wiekowo 

kategorie bezrobotnych.  

Zagadnienie to wymaga jest obecnie przedmiotem intensywnej działalności badawczej 

prowadzonej przez ZORP. 

RównieŜ liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku nie uległa w badanym okresie 

większym zmianom. Średni odsetek tej kategorii bezrobotnych kształtował się na poziomie 

15,37% spośród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 15,46% w okresie 

poprzednim.  Stabilna sytuacja w tym obszarze wskazywać moŜe na fakt, iŜ na rynku pracy 

istnieje równowaga pomiędzy liczbą osób, które nabyły prawa do świadczeń zasiłkowych z 

tytułu pracy a liczbą osób, które takich praw nie posiadają lub je utraciły. W kontekście 

działań zapobiegawczych prowadzonych przez słuŜby zatrudnienia moŜna zatem załoŜyć, 

iŜ w wyniku wdraŜania tych działań pewna liczba bezrobotnych nabyła prawa do zasiłku, 

jednak liczebność tej kategorii osób była niewielka i została zbilansowana przez kategorię 
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osób, którym okres posiadania praw do zasiłku uległ zakończeniu. Nie bez znaczenia 

pozostaje tu równieŜ charakter owych działań zapobiegawczych prowadzonych przez 

słuŜby zatrudnienia, albowiem nie zawsze udział bezrobotnego w tego typu działaniach 

owocuje automatycznym nabyciem prawa do zasiłku. Jednocześnie wskaźnik 

bezrobotnych z prawem do zasiłku jest niezwykle istotnym czynnikiem analizy sytuacji 

społecznej bezrobotnych. Jeśli bowiem tylko nieco ponad 15% spośród ogółu 

bezrobotnych posiada stały dochód w postaci zasiłku, pojawia się problem związany z 

pozyskiwaniem środków do Ŝycia przez pozostałą liczną rzeszę bezrobotnych. Liczyć 

naleŜy się z faktem, iŜ osoby te wypracowały sobie pewien „niezaleŜny” i „alternatywny” 

system zaspokajania podstawowych potrzeb bytowo – socjalnych i pozyskiwania środków 

finansowych. System ten często zawiera w sobie rozwiązania o charakterze patologicznym 

(„praca na czarno”) lub bierno – roszczeniowym (zasiłki socjalne). Ponadto nie bez 

znaczenia jest dość znaczna ale bardzo trudna do oszacowania kategoria „bezrobotnych 

dla ubezpieczenia”, którzy nie są zainteresowani ani poszukiwaniem pracy ani uzyskaniem 

prawa do zasiłku.  Jedynym skutecznym rozwiązaniem tej kwestii problemowej wydaje się 

być przekazanie spraw związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z 

PUP do ZUS natomiast spraw związanych z zasiłkiem z tytułu bezrobocia do ośrodków 

pomocy społecznej. Innym czynnikiem, który nie pozostaje bez wpływu na sytuację na 

rynku pracy jest zjawisko tzw. „pułapki socjalnej”. W obecnych realiach róŜnica pomiędzy 

kwotą najniŜszego wynagrodzenia za pracę a średnia kwotą róŜnorodnych świadczeń 

socjalnych jest zbyt niska. Stąd teŜ nie istnieje Ŝadna korzyść finansowa z tytułu podjęcia 

pracy. 

W zakresie bezrobocia kobiet równieŜ nie odnotowano w badanym okresie na 

zachodniopomorskim regionalnym rynku pracy znaczących zmian. Średni odsetek 

bezrobotnych kobiet wyniósł w badanym okresie 56,53% spośród ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych (wobec 55,74% w okresie poprzednim). TakŜe w skali powiatowej sytuacja 

nie uległa zmianom. Wśród grup powiatów o najwyŜszym jak i najniŜszym odsetku 

bezrobotnych kobiet nadal znajdują się te same powiaty co okresie poprzednim jak równieŜ 

w okresie I półrocza 2006 roku. Na podstawie danych uzyskanych w tym zakresie moŜna 

stwierdzić, iŜ generalnie zachodniopomorski rynek pracy w wymiarze regionalnym jest 

rynkiem zmaskulinizowanym, jednak stopień tej maskulinizacji jest niewielki. Jednak 

konieczne jest zintensyfikowanie działań o charakterze aktywizacji społeczno – zawodowej 

skierowanych do kobiet, zwłaszcza tych, które wypadły z rynku pracy w związku z 

macierzyństwem i wychowaniem dzieci.  
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d. Ruch bezrobotnych 1 

� Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
 

W badanym okresie 2006 roku średnia miesi ęczna liczba nowo zarejestrowanych  

bezrobotnych wyniosła  14,7 tys. i była 11,6% niŜsza od średniej miesięcznej liczby 

nowozarejestrowanych bezrobotnych w całym okresie I półrocza 2006 r.  W sierpniu  2006 

liczba nowo zarejestrowanych  bezrobotnych wyniosła 13,4 tys. osób  i była o 0,2 tys. wy Ŝsza  

niŜ  w poprzednim miesi ącu i o 0,5 tys. mniejsza ni Ŝ analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Natomiast we wrześniu  liczba nowozarejestrowanych bezrobotnych kształtowała się na 

poziomie 16,8 tys. osób i była o 2,8 tys. wy Ŝsza ni Ŝ w poprzednim miesi ącu oraz o 2,1 tys. 

niŜsza ni Ŝ przed rokiem.  W  stosunku miesi ęcznym  (wrzesień – sierpień) oznacza to wzrost 

liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych o 25,37%. 

� Liczba bezrobotnych wył ączonych z ewidencji 
 

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

wyniosła 15,8 tys. osób i była o 5,1% niŜsza od średniej miesięcznej liczby 

nowozarejestrowanych bezrobotnych w całym okresie I półrocza 2006 r.  W sierpniu  2006 

liczba  bezrobotnych wył ączonych  z ewidencji wyniosła 14,6 tys. osób i była 2,4 tys. ni Ŝsza w 

porównaniu z miesi ącem poprzednim i o 0,7 tys. ni Ŝsza w porównaniu z analogicznym 

okresem roku poprzedniego. Natomiast we wrześniu  liczba bezrobotnych wył ączonych z 

ewidencji  kształtowała się na poziomie 17,1 tys. osób i była o 2,5 tys. wy Ŝsza ni Ŝ w 

poprzednim miesi ącu oraz o 0,4 tys. ni Ŝsza ni Ŝ przed rokiem. W  stosunku miesi ęcznym  

(wrzesień – sierpień) oznacza to wzrost liczby wył ączonych z ewidencji o 17,1%. 

Wśród przyczyn wyłączenia z ewidencji bezrobotnych  dominowało podejmowanie pracy  – 

43,9% spośród ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji w sierpniu  oraz 46,8% spośród ogólnej 

liczby wyłączonych z ewidencji we wrześniu . W dalszej kolejności przyczyny wyłączenia z 

ewidencji bezrobotnych były następujące: nie potwierdzenie gotowości do pracy – 33,8% spośród 

ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji w sierpniu i 27,5% spośród ogólnej liczby wyłączonych z 

ewidencji we wrześniu , rozpoczęcie staŜu lub szkolenia – 8,0% spośród ogólnej liczby 

wyłączonych z ewidencji w sierpniu i 10,1% spośród ogólnej liczby wyłączonych z ewidencji we 

wrześniu oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 4,5% spośród ogólnej liczby 

wyłączonych z ewidencji zarówno w sierpniu jak i we wrześniu. 

                                                   
1 Ze względu na korzystanie ze źródła zewnętrznego (WUS) i okres publikacji i opracowywania danych, dane zebrane 
w tym obszarze dotyczą jedynie miesiąca września oraz uzupełniająco miesiąca sierpnia 2006 r 
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e. Oferty pracy 
 

Średnia liczba ofert pracy  zgłoszonych do Powiatowych Urzędów Pracy 

 

WNIOSKI W ZAKRESIE RUCHU BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY  

Jak wskazują informacje przedstawione powyŜej w badanym okresie na 

zachodniopomorskim regionalnym rynku pracy zaobserwowano umiarkowane natęŜenie 

ruchu bezrobotnych. Średnio w sierpniu i wrześniu 2006 roku liczba nowozarejestrowanych 

bezrobotnych była niŜsza od średniej liczby nowozarejestrowanych w I półroczu 2006 roku. 

JednakŜe w stosunku miesiąc do miesiąca we wrześniu zanotowano wzrost 

nowozarejestrowanych bezrobotnych o 25,37% w stosunku do sierpnia. MoŜe to wynikać z 

faktu zakończenia prac sezonowych i innych form zatrudnienia krótkookresowego, których 

nasilenie obserwowane jest zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Ponadto u podłoŜa takiego 

stanu rzeczy leŜeć moŜe dodatkowo zjawisko wchodzenia na rynek pracy młodzieŜy, 

absolwentów szkół i uczelni, którzy równieŜ po zakończeniu wakacyjnego zatrudnienia 

sezonowego podejmują poszukiwania pracy za pośrednictwem słuŜb zatrudnienia. 

W odniesieniu do liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w badanym okresie 

moŜna zaobserwować umiarkowaną tendencję spadkową. Średnio liczba bezrobotnych 

wyłączonych z ewidencji w sierpniu i wrześniu 2006 roku była niŜsza od średniej liczby 

wyłączonych z ewidencji notowanej w okresie I półrocza 2006 roku.  Jednocześnie w 

stosunku miesiąc do miesiąca zaobserwowano wzrost liczby wyłączonych z ewidencji w 

miesiącu wrześniu. Wzrost ten wyniósł 17,10% w porównaniu z miesiącem poprzednim.  

Wśród przyczyn wyłączenia z ewidencji dominowało podjęcie pracy. Przy czym we 

wrześniu odsetek bezrobotnych wyłączonych z ewidencji na tej podstawie był o 2,9 punktu 

procentowego wyŜszy w porównaniu z sierpniem. Jednocześnie we wrześniu o 6,3 punktu 

procentowego zmalał odsetek osób wyłączonych z ewidencji z tytułu nie potwierdzenia 

gotowości do podjęcia pracy.  Przyczyną takiego stanu rzeczy moŜe być wzrost liczby ofert 

pracy funkcjonujących na regionalnym rynku pracy. 

Sytuację obserwowaną w zakresie ruchu bezrobotnych na regionalnym rynku pracy 

moŜna uwaŜać za korzystną z punktu wiedzenia wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia 

pracy. Wzrost odsetka wyłączonych z ewidencji z tego powodu przy jednoczesnym spadku 

odsetka wyłączonych z tytułu braku gotowości do podjęcia pracy uznać moŜna za dobry 

prognostyk, zwiastujący trwałą poprawę sytuacji na rynku. Niepokojący jest jednak znaczny 

wzrost liczby nowozarejestrowanych bezrobotnych, których rynek pracy nie będzie mógł w 

pełni wchłonąć. 
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w województwie w badanym okresie wynosiła 6276 poszczególnych miesiącach badanego 

okresu kształtowała się natomiast na następującym poziomie: 

a) we wrześniu 2006 roku wynosiła 6237 ofert; 

b) w pa ździerniku  2006 – 6316 oferty. 

W badanym okresie średnia liczba ofert pracy była o 1,70% niŜsza o średniej liczby ofert 

notowanej w poprzednim okresie  oraz o 0,15% niŜsza w porównaniu ze średnią liczbą ofert 

pracy zgłoszoną w okresie I półrocza 2006 roku . W stosunku miesiąc do miesiąca w 

październiku zanotowano wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy 0 1,3%. 

 

f. Podj ęcia pracy 
 

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

okresie  wyniosła 8047. W poszczególnych miesiącach badanego okresu średnia liczba podjęć 

pracy wynosiła odpowiednio: 

a) we wrześniu –  7999 podj ęć pracy (wzrost o 25,1% w stosunku do stanu w miesi ącu 

poprzednim); 

b) w pa ździerniku –  8097 podj ęcia pracy (wzrost o 1,2% w stosunku do stanu w 

miesi ącu poprzednim). 

W badanym okresie średnia liczba podjęć pracy była o 13,40% wyŜsza o średniej liczby 

podjęć notowanej w poprzednim okresie  oraz o 1,87% wyŜsza w porównaniu ze średnią liczbą 

podjęć pracy zgłoszoną w okresie I półrocza 2006 roku .  

 

� 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) we wrześniu – w koszalińskim, mieście Koszalin, białogardzkim oraz kamieńskim; 

b) w październiku –  w gryfińskim, koszalińskim, kamieńskim oraz mieście Koszalin. 

Największe szanse na otrzymanie zatrudnienia   w badanym okresie zanotowano natomiast 

w następujących powiatach: 

a) we wrześniu – w  kołobrzeskim, goleniowskim, myśliborskim oraz mieście 

Szczecin; 

b) w październiku –  w myśliborskim, kołobrzeskim, goleniowskim oraz pyrzyckim. 

 



ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

Raport  „Sytuacja na regionalnym rynku pracy wojewó dztwa zachodniopomorskiego w 

okresie wrzesie ń – październik 2006 r.” 

 

 
19 

Projekt finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budŜetu państwa w ramach    Zintegrowanego   

Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

WNIOSKI W  ZAKRESIE OFERT I PODJ ĘĆ PRACY ORAZ SZANS NA ZNALEZIENIE 

ZATRUDNIENIA 

Na podstawie zebranych danych w zakresie liczby ofert pracy i liczby podjęć pracy 

moŜna stwierdzić, iŜ w skali globalnej sytuacja na zachodniopomorski regionalnym rynku 

pracy ulega systematycznej, aczkolwiek powolnej poprawie. Co prawda średnia liczba ofert 

pracy w badanym okresie była nieco niŜsza w porównaniu ze średnią liczbą ofert pracy 

jaka napłynęła w poprzednim okresie, lecz juŜ w porównaniu ze stanem istniejącym w tym 

obszarze w I półroczu 2006 roku średnia liczba ofert pracy pozostawała na niezmienionym 

poziomie. Jednocześnie po powtarzającym się rokrocznie spadku liczby ofert pracy w 

okresie wczesno jesiennym (wrzesień) w miesiącu październiku liczba ofert pracy wzrosła. 

Tendencja spadkowa została więc zahamowana (w odróŜnieniu do sytuacji jaka 

występowała w latach ubiegłych). Ponadto w okresie jesiennym zanotowano wyraźny 

wzrost średniej liczby podjęć pracy w porównaniu z okresem wakacyjnym oraz nieznaczny 

wzrost w porównaniu z I półroczem 2006 roku. Mimo wszystko jednak w miesiącach 

jesiennych (wrzesień, październik) liczba tak ofert jak i podjęć pracy była niŜsza niŜ w 

okresie maksymalnego nasilenia podaŜy ofert pracy (maj, czerwiec). Związane moŜe to 

być w wielokrotnie wspomnianą sezonowością rynku pracy. NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ w 

badanym okresie liczba podjęć pracy była widocznie wyŜsza od liczba zgłoszonych ofert 

pracy. Świadczyć to moŜe z jednej strony o sprawnie funkcjonującym sektorze 

pozaurzędowego pośrednictwa pracy, z drugiej zaś o ponownym wzroście rynku pracy jaki 

nastąpił po krótkotrwałym okresie stagnacji obserwowanym w miesiącach wakacyjnych. 

Wskaźnik szans znalezienie zatrudnienia jaki został zanotowany w poszczególnych 

powiatach województwa wskazuje, iŜ dość dobra sytuacja na rynku pracy występuje w 

powiatach posiadających status ponadlokalnego ośrodka rozwoju (Kołobrzeg)  lub w 

powiatach, na terenie których prowadzone są nowe inwestycje prorozwojowe i które 

charakteryzują się stale rosnącym tempem tych inwestycji, tworzących nowe miejsca 

pracy. Jednocześnie zastanawiającym zjawiskiem jest znalezienie się miasta Koszalin w 

grupie powiatów o najmniejszych szansach na znalezienie zatrudnienia. Wynikać to moŜe 

z faktu, iŜ rynek pracy w mieście charakteryzuje się duŜym stopniem płynności, stąd 

funkcjonować moŜe pewna liczba krótkookresowych bezrobotnych. Ponadto naleŜy 

zwrócić uwagę, iŜ zastosowany wskaźnik jest miarą stosunkową. Jego wartość wzrasta 

wraz ze wzrostem obu czynników, na podstawie których jest wyliczany (liczy ofert pracy, 

oraz liczby bezrobotnych). Ponadto w mieście Koszalin stosunek liczby podjęć pracy do 

liczby ofert pracy wynosi 3,4 podczas gdy w skali województwa kształtuje się on na 

poziomie 1,28. Stąd wniosek, iŜ w Koszalinie znaczna liczba ofert pracy funkcjonuje poza 
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g. Dane dotycz ące zatrudnienia, firm i wynagrodze ń2 
 

Przeciętne zatrudnienie  w sektorze przedsiębiorstw w badanym okresie na terenie 

województwa zachodniopomorskiego wyniosło średnio 158 550 osób. W odniesieniu do 

poszczególnych miesięcy badanego okresu przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło: 

a) w sierpniu – 158,3 tys . osób i było wyŜsze o 0,2% w porównaniu z miesi ącem 

poprzednim i o 5,4% wy Ŝsze ni Ŝ przed rokiem; 

b) we wrześniu – 158,8 tys.  osób i było o 0,3% wyŜsze w porównaniu z miesi ącem 

poprzednim i o 5,4% wy Ŝsze ni Ŝ w analogicznym okresie roku poprzedniego . 

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

miesięczne zatrudnienie na obszarze województwa było o 1,6% wyŜsze. 

 

Przeciętne miesi ęczne wynagrodzenie  brutto w województwie wyniosło w badanym okresie 

średnio 2330,93 zł (co stanowiło 89,2% przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia w kraju). 

W odniesieniu do poszczególnych miesięcy badanego okresu przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie wyniosło: 

a) w sierpniu – 2323,73 zł (co stanowiło 89,0% przeci ętnego miesi ęcznego 

wynagrodzenia w kraju) i było o 0,3% wyŜsze w porównaniu z miesi ącem 

poprzednim i o 4,8% wy Ŝsze ni Ŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego; 

b) we wrześniu – 2338,13 zł (co stanowiło 89,5% przeci ętnego miesi ęcznego 

wynagrodzenia w kraju)  i było o 0,6% wyŜsze w stosunku do miesi ąca poprzedniego 

i o 4,1% wy Ŝsze ni Ŝ przed rokiem.  

W odniesieniu do średniej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jaką zanotowano 

w I półroczu 2006 r. w badanym okresie zanotowano wzrost tej kwoty o 3,9%. 

                                                   
2 Ze względu na korzystanie ze źródła zewnętrznego (WUS) i okres publikacji i opracowywania danych, dane zebrane 
w tym obszarze dotyczą jedynie miesiąca września oraz uzupełniająco miesiąca sierpnia 2006 r 

publicznym pośrednictwem pracy, omawiany wskaźnik uwzględnia zaś tylko oferty pracy 

pozostające w zasobach PUP. Nie mówi on takŜe nic o charakterze jakościowym 

istniejących ofert pracy.   
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NajwyŜszy wzrost płac w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowano w następujących 

sektorach:  

a)   w sierpniu:  

� górnictwo (wzrost o 23,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym),  

� budownictwo (8.3%), 

� hotele i restauracje (7,3%) 

� przetwórstwo przemysłowe (7,1%); 

b)  we wrześniu: 

�  budownictwo (wzrost o 12,8%), 

� górnictwo ( 9,7%), 

�  wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,, wodę (o5,3%), 

� hotele i restauracje ( 5,1%), 

� przetwórstwo przemysłowe ( 3,8%), 

� handel i naprawy (3,6%), 

� transport, gospodarka  magazynowa i łączność (3,2%). 

 
Zmniejszenie poziomu wynagrodzenia zarówno w sierpniu jak i we wrześniu  zanotowano 

natomiast w sektorze obsługi nieruchomości i firm – spadek o 5,5%  w sierpniu oraz 3,0% we 

wrześniu (w porównaniu z rokiem ubiegłym). 

 

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie sierpnia  

br. wyniosło 3189,39 zł i było o 4,6% wyŜsze ni Ŝ w analogicznym okresie ub. roku, natomiast 

w okresie września br. wyniosło 3175,35 zł i było o 2,8% wy Ŝsze ni Ŝ przed rokiem. W okresie 

stycze ń – sierpie ń wyniosło 3189,46 zł i było o 3,1% wy Ŝsze ni Ŝ w analogicznym okresie 

roku minionego, natomiast w okresie stycze ń – wrzesie ń kształtowało się na poziomie 3175,60 

zł i było o 2,7% wy Ŝsze w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegł ego. 

W sektorze  prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie sierpnia  

br. wyniosło 2120,27 zł i było o 5,5% wyŜsze niŜ przed rokiem, natomiast w okresie września 

br. wyniosło 2143,52 zł i było o 5,2% wyŜsze w porównaniu z analogicznym okresem roku 

poprzedniego .  W okresie stycze ń – sierpie ń wyniosło 2064,00 zł i było o 4,7% wy Ŝsze ni Ŝ w 

analogicznym okresie roku minionego, natomiast w okresie stycze ń – wrzesie ń kształtowało 

się na poziomie 2076,81 zł i było o 4,9% wyŜsze ni Ŝ przed rokiem.  

Przeciętna płaca brutto w sektorze prywatnym stanowiła 64,8% przeciętnej płacy w 

sektorze publicznym w sierpniu  oraz 65,4% w sektorze publicznym we wrześniu . 
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WNIOSKI W  ZAKRESIE POZIOMU ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZE Ń W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU 

Jak wskazują zaprezentowane dane w badanym okresie na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego występował stały wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.  

Liczba zatrudnionych była nieco wyŜsza niŜ w I półroczu 2006 roku oraz wyraźnie wyŜsza 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Postępujący wzrost zatrudnienia świadczyć moŜe o 

wejściu zachodniopomorskiej gospodarki i rynku pracy w okres wzrostu koniunktury i 

rozwoju. Jednak analizując dane na temat zatrudnienia naleŜy mieć na uwadze fakt, iŜ 

dotyczą one jedynie podmiotów gospodarczych zatrudniających pow. 9 pracowników. Nie 

są natomiast gromadzone szczegółowe dane ilościowe w odniesieniu do firm o mniejszym 

stanie załogi. JednakŜe jak wynika z obserwacji i innych badań regionalnego środowiska 

gospodarczego, w województwie zachodniopomorskim dominującą liczebnie rolę 

odgrywają te właśnie małe podmioty gospodarcze. Dlatego teŜ dane o zatrudnieniu w 

zakresie liczby zatrudnionych nie mogą być w pełni reprezentatywne w skali całego 

województwa. Nie mogą równieŜ być fundamentem i podstawą dla daleko idących 

wniosków i uogólnień na temat kondycji regionalnej gospodarki i rynku. Ponadto naleŜy 

wziąć równieŜ pod uwagę, iŜ obecnie zaczyna coraz częściej występować zjawisko braku 

odpowiedniej kadry pracowniczej na określone stanowiska. Zjawisko to nasila się pomimo 

nadal znacznego poziomu bezrobocia w województwie.  Dlatego teŜ naleŜy liczyć się z 

faktem, iŜ obecnie brak kadry pracowniczej moŜe być jednym z kluczowych czynników 

hamujących wzrost zatrudnienia, podczas gdy do tej pory wzrost zatrudnienia był 

hamowany głównie przez czynniki makroekonomiczne (niska koniunktura, niski poziom 

wzrostu gospodarczego, niski popyt konsumpcyjny, obciąŜenia podatkowo – 

ubezpieczeniowe). 

W zakresie przeciętnych wynagrodzeń w badanym okresie równieŜ zanotowano wzrost 

ich poziomu. Nadal jednak przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie 

zachodniopomorskim jest o nieco ponad 10% niŜsze od przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w skali kraju. Wśród branŜ, w których zanotowany został najwyŜszy 

poziom wzrostu wynagrodzeń znajduje się posiadające marginalną rolę w gospodarce 

województwa górnictwo, jednak tuz za nim w zakresie dynamiki wzrostu płac znalazło się 

budownictwo oraz hotele i restauracje. Wynikać to moŜe z faktu, iŜ branŜe te borykają się z 

narastającym problemem „ucieczki” kadry pracowniczej. Pracownicy tych sektorów często 

podejmują zagraniczne migracje zarobkowe, a zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej 

w tym zakresie jest ograniczony i charakteryzuje się w przewaŜającej większości niskimi 

lub nieaktualnymi kwalifikacjami. W celu zapobieŜenia narastaniu tego zjawiska 
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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 8  i nr 9.  

pracodawcy byli zmuszeni podnieść poziom wynagrodzeń, tak aby motywacja finansowa 

zachęcała do kontynuowania pracy u obecnego pracodawcy a nie poszukiwania jej poza 

granicami kraju (widoczne było to zwłaszcza w budownictwie). Spadek wynagrodzeń 

nastąpił natomiast w badanym okresie w sektorze obsługi nieruchomości i firm. Trudno w 

sposób jednoznaczny stwierdzić co leŜy u podstaw takiego stanu rzeczy. Być moŜe ma to 

związek z zahamowaniem popytu w tym obszarze spowodowanego sztucznym 

„rozdmuchaniem” koniunktury i nadmiernym wzrostem cen. 

W badanym okresie nie zmniejszył się dystans pomiędzy poziomem przeciętnego 

wynagrodzenia  w sektorach publicznym i prywatnym. Nadal wynagrodzenia w sektorze 

prywatnym są o ponad 1/3 niŜsze niŜ w sektorze publicznym. MoŜe to wynikać z faktu, iŜ 

podmioty sektora prywatnego funkcjonują na duŜo bardziej konkurencyjnym rynku niŜ 

podmioty publiczne. W celu sprostania wymogom konkurencyjności podmioty te redukują 

koszty funkcjonowania, w tym równieŜ koszty osobowe, płacowe. 
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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  IX, X 2006 

Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 
Powiat 

Wrzesień  Październik  Średnio  Lipiec Sierpie ń Średnio  

1 2 3 4 5 6 7 

Białogardzki 6 153 6 359 6 256 33,5 33,3 33,4 

Choszcze ński 4 535 4 423 4 479 29,5 29,0 29,3 

Drawski 6 265 6 002 6 134 32,2 30,1 31,2 

Goleniowski 6 406 5 986 6 196 23,3 22,3 22,8 

Gryficki 7 252 7 270 7 261 31,4 31,9 31,7 

Gryfi ński 6 459 6 439 6 449 24,2 24,2 24,2 

Kamieński 4 348 4 649 4 499 26,9 27,7 27,3 

Kołobrzeski 4 222 4 310 4 266 14,0 14,4 14,2 

Koszali ński 6 565 6 548 6 557 31,0 30,8 30,9 

Łobeski 4 427 4 281 4 354 36,5 35,6 36,1 

Miasto Koszalin 7 510 7 378 7 444 15,6 15,4 15,5 

Miasto Szczecin 22 642 21 714 22 178 12,5 12,0 12,3 

Miasto Świnouj ście 2 162 2 206 2 184 14,5 14,9 14,7 

Myśliborski 4 923 4 632 4 778 21,0 20,1 20,6 

Policki 4 096 3 970 4 033 18,6 18,0 18,3 

Pyrzycki 3 836 3 798 3 817 29,1 28,8 29,0 

Sławieński 6 013 5 898 5 956 29,3 28,6 29,0 

Stargardzki 10 053 9 841 9 947 26,3 25,7 26,0 

Szczecinecki 9 100 8 802 8 951 31,2 30,7 31,0 

Świdwi ński 5 694 5 812 5 753 34,1 33,8 34,0 

Wałecki 4 279 4 112 4 196 23,8 23,6 23,7 

Zachodniopomorskie 136 940 134 430 135 685 21,6 21,2 21,4 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 2. Liczba ofert pracy IX, XI 2006 

Liczba zgłoszonych ofert pracy 

Powiat 
Wrzesień Październik  

Stosunek liczby 
ofert pracy do 

liczby 
bezrobotnych we 

wrześniu 

Stosunek liczby 
ofert pracy do 

liczby 
bezrobotnych w 

październiku 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 149 180 0,02 0,03 

Choszcze ński 192 147 0,04 0,03 

Drawski 257 372 0,04 0,06 

Goleniowski 560 527 0,09 0,09 

Gryficki 209 278 0,03 0,04 

Gryfi ński 286 86 0,04 0,01 

Kamieński 106 72 0,02 0,02 

Kołobrzeski 409 411 0,10 0,10 

Koszali ński 67 91 0,01 0,01 

Łobeski 131 238 0,03 0,06 

Miasto Koszalin 125 203 0,02 0,03 

Miasto Szczecin 1 487 1 254 0,07 0,06 

Miasto Świnouj ście 99 82 0,05 0,04 

Myśliborski 405 466 0,08 0,10 

Policki 219 176 0,05 0,04 

Pyrzycki 232 249 0,06 0,07 

Sławieński 334 288 0,06 0,05 

Stargardzki 319 342 0,03 0,03 

Szczecinecki 273 457 0,03 0,05 

Świdwi ński 180 248 0,03 0,04 

Wałecki 198 149 0,05 0,04 

Zachodniopomorskie 6 237 6 316 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. IX, X 2006 

Bezrobotni do 25 roku Ŝycia  

Powiat 
Wrzesień Październik 

Odsetek 
bezrobotnych 
do 25 r. Ŝ. w 

wrześniu 

Odsetek 
bezrobotnych 
do 25 r. Ŝ. w 
październiku 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 147 1 210 18,6% 19,0% 

Choszcze ński 1 056 1 004 23,3% 22,7% 

Drawski 1 295 1 228 20,7% 20,5% 

Goleniowski 1 343 1 241 21,0% 20,7% 

Gryficki 1 621 1 615 22,4% 22,2% 

Gryfi ński 1 444 1 390 22,4% 21,6% 

Kamieński 909 972 20,9% 20,9% 

Kołobrzeski 809 781 19,2% 18,1% 

Koszali ński 1 319 1 277 20,1% 19,5% 

Łobeski 1 006 956 22,7% 22,3% 

Miasto Koszalin 978 931 13,0% 12,6% 

Miasto Szczecin 2 847 2 710 12,6% 12,5% 

Miasto Świnouj ście 326 333 15,1% 15,1% 

Myśliborski 1 147 1 004 23,3% 21,7% 

Policki 758 722 18,5% 18,2% 

Pyrzycki 960 930 25,0% 24,5% 

Sławieński 1 208 1 173 20,1% 19,9% 

Stargardzki 2 151 2 183 21,4% 22,2% 

Szczecinecki 1 826 1 743 20,1% 19,8% 

Świdwi ński 1 081 1 156 19,0% 19,9% 

Wałecki 757 748 17,7% 18,2% 

Zachodniopomorskie 25 988 25 307 19,0% 18,8% 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 4.Bezrobotni pow. 50 r. z. IX, X 2006 

Bezrobotni pow 50 roku Ŝycia  

Powiat 
Wrzesień Październik 

Odsetek 
bezrobotnych 
pow. 50 r. Ŝ. 
w wrzesie ń 

Odsetek 
bezrobotnych 
pow 50 r. Ŝ. w 
październik 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 197 1 258 19,5% 19,8% 
Choszcze ński 696 692 15,3% 15,6% 
Drawski 1 172 1 163 18,7% 19,4% 
Goleniowski 1 259 1 207 19,7% 20,2% 
Gryficki 1 277 1 290 17,6% 17,7% 
Gryfi ński 1 114 1 122 17,2% 17,4% 
Kamieński 927 978 21,3% 21,0% 
Kołobrzeski 977 1 021 23,1% 23,7% 
Koszali ński 1 199 1 220 18,3% 18,6% 
Łobeski 751 741 17,0% 17,3% 
Miasto Koszalin 2 087 2 096 27,8% 28,4% 
Miasto Szczecin 5 758 5 619 25,4% 25,9% 
Miasto Świnouj ście 567 584 26,2% 26,5% 
Myśliborski 884 865 18,0% 18,7% 
Policki 848 843 20,7% 21,2% 
Pyrzycki 678 683 17,7% 18,0% 
Sławieński 1 244 1 257 20,7% 21,3% 
Stargardzki 1 870 1 840 18,6% 18,7% 
Szczecinecki 1 714 1 698 18,8% 19,3% 
Świdwi ński 1 071 1 007 18,8% 17,3% 
Wałecki 895 847 20,9% 20,6% 

Zachodniopomorskie 28 185 28 031 20,6% 20,9% 
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Na podstawie danych Wydziału Badań i Analiz WUP Tabela 5. Długotrwale bezrobotni. IX, X 2006 

Długotrwale bezrobotni 

Powiat 
Wrzesień Październik 

Odsetek 
długotrwale 

bezrobotnych 
we wrześniu 

Odsetek 
długotrwale 

bezrobotnych 
w październiku 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 4 341 4 504 70,6% 70,8% 
Choszcze ński 2 926 2 827 64,5% 63,9% 
Drawski 3 974 3 737 63,4% 62,3% 
Goleniowski 4 112 3 805 64,2% 63,6% 
Gryficki 5 155 5 133 71,1% 70,6% 
Gryfi ński 4 433 4 474 68,6% 69,5% 
Kamieński 2 965 3 110 68,2% 66,9% 
Kołobrzeski 2 499 2 475 59,2% 57,4% 
Koszali ński 4 345 4 327 66,2% 66,1% 
Łobeski 3 069 2 966 69,3% 69,3% 
Miasto Koszalin 5 006 7 979 66,7% 108,1% 
Miasto Szczecin 15 316 14 633 67,6% 67,4% 
Miasto Świnouj ście 1 307 1 340 60,5% 60,7% 
Myśliborski 3 153 3 012 64,0% 65,0% 
Policki 2 527 2 458 61,7% 61,9% 
Pyrzycki 2 643 2 610 68,9% 68,7% 
Sławieński 4 032 3 923 67,1% 66,5% 
Stargardzki 6 942 6 756 69,1% 68,7% 
Szczecinecki 6 164 6 033 67,7% 68,5% 
Świdwi ński 3 899 3 957 68,5% 68,1% 
Wałecki 2 813 2 645 65,7% 64,3% 

Zachodniopomorskie 91 621 89 704 66,9% 66,7% 
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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 
Wrzesień Październik 

Odsetek 
bezrobotnych 
z prawem do 

zasiłku we 
wrześniu 

Odsetek 
bezrobotnych 
do z prawem 
do zasiłku w 
październiku 

1 2 3 4 5 

Białogardzki 1 131 1 132 18,4% 17,8% 
Choszcze ński 802 814 17,7% 18,4% 
Drawski 1 502 1 539 24,0% 25,6% 
Goleniowski 1 165 1 114 18,2% 18,6% 
Gryficki 1 011 1 149 13,9% 15,8% 
Gryfi ński 871 818 13,5% 12,7% 
Kamieński 638 718 14,7% 15,4% 
Kołobrzeski 502 577 11,9% 13,4% 
Koszali ński 1 230 1 253 18,7% 19,1% 
Łobeski 724 726 16,4% 17,0% 
Miasto Koszalin 1 294 1 264 17,2% 17,1% 
Miasto Szczecin 1 744 1 711 7,7% 7,9% 
Miasto Świnouj ście 204 210 9,4% 9,5% 
Myśliborski 858 842 17,4% 18,2% 
Policki 599 630 14,6% 15,9% 
Pyrzycki 529 551 13,8% 14,5% 
Sławieński 1 067 1 091 17,7% 18,5% 
Stargardzki 1 425 1 366 14,2% 13,9% 
Szczecinecki 1 536 1 517 16,9% 17,2% 
Świdwi ński 1 135 1 209 19,9% 20,8% 
Wałecki 755 776 17,6% 18,9% 

Zachodniopomorskie 20 722 21 007 15,1% 15,6% 
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