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WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 
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KPR - Krajowy Program Reform 

LLL - uczenie się przez całe życie (lifelong learning) 
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WORP - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 
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ZORP - Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy 

ZWP - zachodnie województwa Polski 
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Wprowadzenie 

Głównym celem ekspertyzy jest przeprowadzenie diagnozy stanu i zamian rynku pracy na 

obszarze zachodnich województw Polski w latach 1999-2009
1
, ze szczególnym uwzględnie-

niem identyfikacji tendencji w zakresie kształtowania poziomu i struktury aktywności zawo-

dowej mieszkańców tego obszaru. Obszar analizy obejmuje dwa makroregiony (NUTS-1): 

północno-zachodni i południowo-zachodni, w granicach których znajduje się pięć woje-

wództw (NUTS-2): dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. 

Ekspertyza ukierunkowana jest na określenie specyfiki rynku pracy na tych obszarach, wy-

magającej od rządu i władz samorządowych dostosowania działań interwencyjnych w celu 

optymalizacji wykorzystania istniejącego tam kapitału ludzkiego. 

Ekspertyza uwzględnia założenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) i priorytety sfor-

mułowane w strategii gospodarczej EUROPA 2020.  

Nawiązaniem do ESZ jest przede wszystkim zastosowanie podejścia flexicurity, czyli równo-

wagi między elastycznością a bezpieczeństwem na rynku pracy. Elastyczność oznacza płyn-

nie przebiegające zmiany („przejścia”) w życiu zawodowym człowieka: zakończenie okresu 

nauki i rozpoczęcie życia zawodowego, zmiana pracy, podjęcie pracy po okresie bezrobocia 

lub braku zatrudnienia, przejście na emeryturę. Bezpieczeństwo zaś rozumiane jest jako pew-

ność zatrudnienia (employment security). Nie jest ono osiągane poprzez utrzymywanie aktualnie 

zajmowanego stanowiska, lecz poprzez wyposażanie ludzi w umiejętności, które umożliwiają 

rozwój zawodowy i ułatwiają znalezienie nowego miejsca pracy. Bezpieczeństwo oznacza zatem 

swobodny dostęp do edukacji i szkoleń dla wszystkich pracowników, szczególnie dla osób o ni-

skich kwalifikacjach i osób starszych. Ważnym elementem bezpieczeństwa są również odpowied-

nie świadczenia, ułatwiające przetrwanie okresu przejściowego. Podstawowym celem modelu 

flexicurity jest zagwarantowanie obywatelom Unii Europejskiej wysokiego poziomu pewno-

ści zatrudnienia, tzn. możliwości szybkiego znalezienia pracy na każdym etapie życia zawo-

dowego i dużych szans rozwoju zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się gospo-

darki. Celem jest również zadbanie o to, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy w jak 

największym stopniu skorzystali z możliwości, jakie daje globalizacja. Dzięki temu model 

flexicurity sprawia, że bezpieczeństwo i elastyczność wzajemnie się wspierają
2
.  

W strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-

łecznemu EUROPA 2020 sformułowano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim po-

ziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Sformułowano w niej również pięć wymiernych celów na 2020 r. Wśród nich znalazł się je-

den odnoszący się bezpośrednio do rynku pracy. Jest nim pożądana stopa zatrudnienia osób w 

wieku 20-64 lata, która powinna wzrosnąć z obecnych 69% do co najmniej 75%, między in-

nymi wskutek zwiększenia liczby pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej integracji 

                                                 
1
 Tam, gdzie było to możliwe analizy objęły również rok 2010. 

2
 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów, Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through 

flexibility and security, Brussels, 27.6.2007 COM/2007/ 359 final. 
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migrantów na rynku pracy
3
. Instytucjonalnym szkieletem strategii EUROPA 2020 jest 10 

zintegrowanych wytycznych będących zestawem ogólnych zaleceń dla krajów członkowskich 

w różnych obszarach polityk gospodarczych, tak aby ich realizacja doprowadziła do szybkie-

go osiągnięcia głównych celów strategii EUROPA 2020. Wśród wytycznych tych, opracowa-

nych przez Komisję Europejską, znalazły się dwie odnoszące się do rynku pracy: 

 zwiększenie uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy, ograniczanie bezrobocia 

strukturalnego i promowanie jakości zatrudnienia (wytyczna 7.)  

 rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku 

pracy oraz promowanie uczenia się przez całe życie (wytyczna 8.). 

Głównym narzędziem realizacji unijnej strategii gospodarczej w państwach członkowskich są 

Krajowe Programy Reform (KPR), zawierające średniookresowe scenariusze makroekono-

miczne, krajowe cele w zakresie pięciu celów strategii, harmonogram realizacji reform oraz 

ocenę skutków finansowych proponowanych działań. Ważnym etapem w przygotowaniu 

KPR była identyfikacja obszarów, które stanowią bariery wzrostu. W przypadku Polski za 

jedno z zasadniczych wyzwań Komisja Europejska uznała dalszą poprawę funkcjonowania 

rynku pracy, zwłaszcza ukierunkowaną na poprawę wskaźnika zatrudnienia
4
. W kwietniu 

2011 r. przyjęto polski Krajowy Program Reform EUROPA 2020, w którym uznano, iż bu-

dowa nowoczesnego rynku pracy sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu musi podążać w 

kierunku wzmacniania wszystkich elementów modelu flexicurity. Głównym priorytetem po-

winno być odpowiedzenie na wyzwania związane z przemianami demograficznymi jakie 

ujawnią się w ciągu kilku najbliższych lat poprzez działania służące zwiększaniu zatrudnie-

nia. Podejmowane działania muszą prowadzić do aktywizacji tych grup społecznych, które do 

tej pory w niewystarczającym stopniu były obecne na rynku pracy. Chodzi tu w szczególności 

o młodzież, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne grupy 

pozostające w bierności zawodowej. Za jeden z pięciu celów strategicznych uznano w pol-

skim KPR 71% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata.
5
 

Ekspertyza zawierająca diagnozę stanu i zamian rynku pracy na obszarze zachodnich woje-

wództw Polski (ZWP), skoncentrowana na identyfikacji tendencji w zakresie kształtowania 

poziomu i struktury aktywności zawodowej mieszkańców tego obszaru pozwala na sformu-

łowanie rekomendacji dalszych działań nakierowanych na uwzględnienie priorytetów oaz 

osiągnięcie średniookresowych celów przyjętych dla całej Unii Europejskiej, jak i dla Polski, 

jako kraju członkowskiego. 

1. Rynek pracy w ZWP na tle pozostałych makroregionów w Polsce 

1.1. Ludność aktywna zawodowo 

W 1999 r. na obszarze ZWP zbiorowość aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) 

liczyła 4592 tys. osób (2736 tys. w regionie północno-zachodnim i 1856 tys. w regionie połu-

dniowo-zachodnim), stanowiąc 26,8% aktywnych zawodowo w Polsce (odpowiednio: 16% 

i 10,8%) (tab. A1
6
). W 2010 r. liczba aktywnych zawodowo zamieszkałych na obszarze ZWP 

zmniejszyła się do poziomu 4409 tys. (2677 tys. w regionie północno-zachodnim i 1732 tys. 

                                                 
3
 Komisja Europejska, KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa-

żonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. 

Jest to nowa długookresowa strategia rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez 

Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. 

4
 Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-

noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Warszawa 2011. 

5
 Rzeczpospolita Polska, Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Warszawa kwiecień 2011. 

6
 Tabele, których numeracja rozpoczyna się od litery A zamieszczone są w Aneksie statystycznym.  
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w regionie południowo-zachodnim), czyli o 4%. Spadek ten był silniejszy w regionie połu-

dniowo-zachodnim (o 6,7%), niż w północno-zachodnim (o 2,2%). W tym okresie zmniejsze-

nie zbiorowości aktywnych zawodowo wystąpiło jedynie w tych dwóch regionach Polski. W 

regionach pozostałych, podobnie jak w całej Polsce, obserwowano zjawisko wzrostu liczby 

aktywnych zawodowo, największy wzrost miał miejsce w regionie centralnym (o 8,1%) oraz 

południowym (o 7,2%), zaś w całej Polsce o 3%. W wyniku tych procesów nastąpił spadek 

udziału aktywnych zawodowo zamieszkałych na obszarze ZWP w zbiorowości aktywnych 

zawodowo w Polsce do poziomu 25%. 

Wysokość współczynnika aktywności zawodowej
7
 wskazuje, iż jej poziom na obszarze ZWP 

nie jest imponujący, zwłaszcza w regionie południowo-zachodnim. W regionie tym w latach 

1999-2010 był niższy niż średni w całej Polsce, najniższy poziom osiągając w 2003 r. 

(52,4%; w tym samym czasie w całej Polsce współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 

54,7%), najwyższy zaś w 1999 r. (56,2%; w Polsce 56,7%). Dodać trzeba, iż współczynnik 

ten kształtuje się na poziomie niższym niż w regionie południowo-zachodnim jedynie w re-

gionie południowym. Nieco inna sytuacja jest w regionie północno-zachodnim, gdzie współ-

czynnik aktywności zawodowej jest zbliżony do średniego w całej Polsce. Najniższy jego 

poziom w badanym okresie miał miejsce w 2007 r. (52,7%), zaś najwyższy w 1999 r. (57,1%) 

(tab. A2, wykres 1). Wyższe współczynniki aktywności zawodowej niż w tym regionie ob-

serwowano w regionach centralnym i wschodnim. 

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polska Region północno-zachodni

Region południowo-zachodni

 

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce, w regionie południowo-

zachodnim i regionie północno-zachodnim w latach 1999-2010 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych 

W latach 1999-2010 współczynniki aktywności zawodowej w regionie południowo-

zachodnim zmalały tak w całej Polsce (o 0,9 punktu procentowego), jak i na obszarze ZWP: o 

1,7 pp. w regionie południowo-zachodnim i o 0,8 pp. w regionie północno-zachodnim. Za-

uważyć jednak można, iż w okresie tym faza stałego spadku aktywności zawodowej trwająca 

do 2007 r. przeszła w etap jej zwiększania, przy czym w regionie południowo-zachodnim 

nastąpiło to o rok później. Tym niemniej w ostatnich latach wyraźnie widać trend wzrostu 

poziomu aktywności zawodowej ludności tak w całej Polsce, jak i na obszarze ZWP. 

1.2. Pracujący 

W latach 1999-2010 liczba pracujących zamieszkałych na obszarze ZWP zwiększyła się 

z 3884 tys. do 3953 tys. (o 1,8%). Wzrost liczby pracujących miał miejsce jednak jedynie 

                                                 
7
 Współczynnik aktywności zawodowej przedstawia udział ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezro-

botnych) w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (lub danej grupy). 
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w regionie północno-zachodnim (o 3,5%), natomiast w regionie południowo-zachodnim wy-

stąpił jej spadek (o 0,8%). Był to jedyny region, w którym w badanym okresie nastąpił spadek 

liczby pracujących. W całej Polsce w tym czasie miał miejsce wzrost liczby pracujących o 

8,2%, w regionie centralnym o 13,2%, południowym o 11,2%, północnym o 9,5%, a wschod-

nim o 7,2%. W tej sytuacji udział pracujących zamieszkałych na obszarze ZWP w ogólnej 

liczbie pracujących w kraju zmniejszył się w badanym okresie z 26,3% (15,8% w regionie 

północno-zachodnim i 10,5% w regionie południowo-zachodnim) do 24,8% (odpowiednio: 

15,1% i 9,7%) (tab. A3). 

W niemal wszystkich latach okresu 1999-2010 wskaźnik zatrudnienia
8
 w regionie południo-

wo-zachodnim był najniższy wśród wszystkich regionów polskich. W 1999 r. wyniósł 47,1% 

(w Polsce 48,8%), w 2010 r. wzrósł do poziomu 48,5% (w Polsce 50,4%). Wyższy poziom 

i intensywniejszy wzrost wskaźnika zatrudnienia obserwowano w badanym okresie w regio-

nie północno-zachodnim, gdzie w krańcowych latach wyniósł 48,6% i 50,7% (tab. A4, wy-

kres 2).  

Wskaźnik zatrudnienia, tak w całej Polsce, jak i w poszczególnych regionach miał tendencję 

spadkową w pierwszych latach badanego okresu (1999-2002/2003), następnie rósł do 2008 r., 

kiedy w większości regionów nastąpiła jego stabilizacja bądź spadek w konsekwencji skut-

ków światowego kryzysu finansowego. Podkreślenia wymaga, iż w tym trudnym okresie 

wskaźnik zatrudnienia w regionie północno-zachodnim (również w regionie północnym) za-

chował tendencję wzrostową, co może świadczyć o niskim uwrażliwieniu (odporności) go-

spodarki tego regionu na zmiany koniunkturalne. 
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Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce, w regionie południowo-zachodnim i regionie 

północno-zachodnim w latach 1999-2010 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych 

Wskaźnik zatrudnienia kształtował się odmiennie w różnych grupach wieku (tab. 1). Analizu-

jąc jego wysokość w 2010 r. można sformułować następujące wnioski odnoszące się do re-

gionów wchodzących w skład obszaru ZWP: 

 stosunkowo wysokie (wyższy niż średnio dla całej Polski i większości pozostałych regio-

nów) były wskaźniki zatrudnienia osób młodych w wieku 15-24 lata i 15-29 lat; 

 wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata były stosunkowo niskie, niższy obserwo-

wano jedynie w regionie północnym; 

 wskaźniki zatrudnienia osób po 25 roku życia malały szybciej niż w pozostałych regionach 

(za wyjątkiem regionu północnego); 

                                                 
8
 Wskaźnik zatrudnienia przedstawia udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. 
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 niskie były wskaźniki zatrudnienia osób starszych, zwłaszcza w wieku 55-64 lata, w któ-

rym niższe były jedynie w regionie południowym; 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 63,4% w regionie północno-

zachodnim i 62,4% w regionie południowo-zachodnim, był więc niższy niż średni w kraju 

(64,6%) i niższy niż w pozostałych regionach (z wyjątkiem północnego, gdzie wyniósł 

62,7%). 

Tabela 1. Wskaźnik zatrudnienia według grup wieku w regionach Polski w 2010 r. 

 

Grupy wieku 

15-24 15-29 15-64 25-54 30-39 40-49 

50 i 

więcej 55-64 20-64 

POLSKA 26,3 44,4 59,3 77,1 80,9 79,9 30,3 34,0 64,6 

Region centralny 28,6 48,9 63,3 80,6 83,5 83,6 31,8 36,9 68,4 

Region południowy 25,7 44,2 58,2 76,5 81,7 78,3 27,3 30,8 63,2 

Region wschodni 22,1 39,2 58,7 77,3 80,7 81,2 32,8 37,3 64,8 

Region północno-zachodni 28,0 45,4 58,2 75,9 79,4 78,1 30,9 32,2 63,4 

Region południowo-zachodni 28,6 46,0 58,0 75,7 79,1 78,7 28,8 32,7 62,8 

Region północny 26,5 43,2 57,5 74,8 78,4 77,8 29,8 33,4 62,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Wskaźniki zatrudnienia kobiet są z reguły niższe niż mężczyzn. Tak jest również w przypad-

ku regionów wchodzących w skład obszaru ZWP. Analiza różnic między tymi wskaźnikami 

w poszczególnych regionach kraju w latach 1999-2010 prowadzi jednak do niepokojących 

wniosków: 

 najwyższa średnia różnic w tym okresie wystąpiła w regionie północno-zachodnim, gdzie 

wyniosła 15,6 pp., następnie w regionie północnym (15,1 pp.) i w regionie południowo-

zachodnim (14,6 pp.), podczas gdy w kraju ukształtowała się na poziomie 14 pp., w regio-

nie wschodnim na poziomie 12,3 pp., w centralnym 13,5 pp., zaś w południowym 14 pp.; 

 różnice te malały do 2003 r., następnie wzrastały, osiągając w 2010 r. poziom 16,3 pp. w 

regionie północno-zachodnim; 15,8 pp. w regionie południowo-zachodnim, przy różnicy w 

kraju na poziomie 14,7 pp. 

W latach 1999-2010 na obszarze ZWP miały miejsce zmiany świadczące o unowocześnianiu 

struktury gospodarczej (wykres 3):  

 o 3,1 pp. wzrósł udział pracujących w sektorze usługowym (z 53% do 56,1%; w regionie 

południowo-zachodnim o 2,3 pp. w regionie północno-zachodnim o 3,7 pp.); 

 o 0,2 pp. zmalał udział pracujących w sektorze przemysłowym (z 33,8% do 33,6% przy 

czym spadek ten dotyczył regionu północno-zachodniego, w regionie południowo-

zachodnim udział ten nie zmienił się); 

 o 3 pp. zmalał udział pracujących w rolnictwie (z 13,3% do 10,3%, w regionie południo-

wo-zachodnim o 2,3 pp. w regionie północno-zachodnim o 3,5 pp.).  

O ile kierunek tych zmian ocenić można pozytywnie, to tempo ich odbiegało znacząco od 

analogicznego w innych regionach Polski, gdzie zmiany strukturalne następowały znacznie 

szybciej. W całym kraju udział pracujących w sektorze usługowym w tym samym czasie 

wzrósł o 6,4 pp., w regionie centralnym o 9,6 pp., w południowym o 8,8 pp., zaś w regionie 

wschodnim o 6,6 pp. Wzrost udziału pracujących w usługach niższy niż w regionach obszaru 

ZWP odnotowano jedynie w regionie północnym (o 3,1 pp.). Z kolei tak w całym kraju, jak i 

wszystkich pozostałych regionach większa niż na obszarze ZWP była skala spadku odsetka 

pracujących w sektorze rolniczym. 
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Wykres 3. Struktura pracujących w województwach zachodniej Polski według sektorów eko-

nomicznych w 1999 r. i 2010 r. 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych 

W 2010 r. strukturą pracujących świadczącą o stosunkowo nowoczesnej strukturze gospodar-

czej charakteryzował się region południowo-zachodni, w którym w sektorze rolniczym zaan-

gażowanych było 7,7% pracujących (mniejszy odsetek wystąpił jedynie w regionie połu-

dniowym: 7,6%), a w sektorze usługowym 57,8% (większy odsetek odnotowano jedynie w 

regionie centralnym: 62,5%). Znacznie mniej nowoczesna strukturą gospodarczą charaktery-

zuje się region północno-zachodni, gdzie analogiczne odsetki kształtowały się na poziomie 

(odpowiednio) 11,9% oraz 55% (tab. A5). 

W obu regionach wchodzących w skład obszaru ZWP w niemal wszystkich latach okresu 

1999-20010 obserwowano najniższe wśród regionów udziały pracujących w niepełnym wy-

miarze czasu pracy w ogólnej liczbie pracujących. Udziały te w badanym okresie zmniejszyły 

się z 9,4% do 8,1% w przypadku regionu północno-zachodniego oraz z 8,7% do 7,1% w re-

gionie południowo-zachodnim (tab. A6., wykres 4). 
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Wykres 4. Udział pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogólnej liczbie pracują-

cych w Polsce, w regionie południowo-zachodnim i regionie północno-zachodnim w latach 

1999-2010 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych 

1.3. Bezrobotni 

W latach 1999-2010 liczba bezrobotnych na obszarze ZWP była bardzo zróżnicowana: 

kształtowała się od 315 tys. (2008 r.) do 1011 tys. (2003 r.) (tab. A7). Zwraca uwagę wysoka 
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zmienność liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, zwłaszcza w regionie północno-

zachodnim, w którym współczynnik zmienności dla tej zmiennej osiągnął najwyższy wśród 

polskich regionów poziom 0,534, przy średnim dla kraju 0,475. 

Udział bezrobotnych zamieszkałych na obszarze ZWP w ogólnej liczbie bezrobotnych w kra-

ju wynosił od 26% (2008 r.) do 29,6% (1999 r.), średnio w badanym okresie wynosił 28,3% 

(dla regionu północno-zachodniego 16,3%, zaś południowo-zachodniego 12%). 

Udział kobiet wśród bezrobotnych w obydwu regionach składających się na obszar ZWP miał 

tendencje malejącą: w 1999 r. wyniósł 54,2% w regionie północno-zachodnim i 55% w re-

gionie południowo-zachodnim, zaś w 2010 r. (odpowiednio) 47,2% i 43% (tab. A7). 

Dla obrazu bezrobocia na obszarze ZWP ważny jest stosunkowo niski udział długotrwale 

bezrobotnych w zbiorowości ogółem (tab. A8). W badanym okresie wyniósł on średnio 

38,5% w regionie południowo-zachodnim i 37,9% w regionie północno-zachodnim, podczas 

gdy w pozostałych regionach był wyższy (najwyższy w regionie południowym, gdzie wyniósł 

44,2%). 

Niekorzystnie natomiast kształtuje się w obszarze ZWP podstawowa charakterystyka równo-

wagi na rynku pracy, jaką jest stopa bezrobocia
9
. W latach 1999-2010 jej poziom był zawsze 

wyższy od krajowej stopy bezrobocia w przypadku regionu południowo-zachodniego i w 

przeważającej części okresu w przypadku regionu północno-zachodniego (wykres 5). Dodać 

trzeba, iż stopa bezrobocia w regionie południowo-zachodnim w całym badanym okresie była 

najwyższa wśród wszystkich regionów Polski (tab. A9). Jej zmiany w czasie były natomiast 

zgodne z analogicznymi zmianami w kraju i pozostałych regionach Polski. W latach 1999-

2002 obserwowano wzrost stopy bezrobocia, w latach 2003-2008 spadek, a następnie ponow-

ny wzrost.  
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Wykres 5. Stopa bezrobocia w Polsce, w regionie północno-zachodnim i regionie południo-

wo-zachodnim w latach 1999-2010 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych 

Stopa bezrobocia kobiet na obszarze ZWP była w badanym okresie wyższa niż analogiczna 

wśród mężczyzn. Luka ta szczególnie widoczna była w regionie północno-zachodnim, gdzie 

osiągnęła poziom najwyższy wśród regionów kraju. Jest charakterystyczne, iż w ostatnich 

latach badanego okresu (2008-2010) różnica między stopami bezrobocia kobiet i mężczyzn 

                                                 
9
 Stopa bezrobocia jest obliczana jako iloraz liczby bezrobotnych oraz liczby aktywnych zawodowo (pracują-

cych i bezrobotnych). 
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uległa znacznemu zmniejszeniu. Było to ubocznym skutkiem wpływu światowego kryzysu 

finansowego na rynki pracy, na których dochodziło w pierwszym rzędzie do likwidacji miejsc 

pracy w sektorze przemysłowym, gdzie mężczyźni częściej świadczą pracę, względnie trwałe 

natomiast okazały się miejsca pracy w sektorze usługowym, liczniej z kolei zajmowane przez 

kobiety. 

1.4. Konkluzje 

Rynek pracy obszaru ZWP to ok. ¼ polskiego rynku pracy. Jego podstawowym, niejako natu-

ralnym atrybutem, wyróżniającym spośród innych regionów w Polsce, jest sąsiedztwo dwóch 

rynków pracy: od zachodu - dojrzałej gospodarki rynkowej Niemiec, a od południa - wscho-

dzącej gospodarki Republiki Czeskiej. Sąsiedztwo to stwarza tak szanse, jak i zagrożenia dla 

rozwoju istniejących regionalnych i przyszłego makroregionalnego rynku pracy. Podstawową 

szansą jest istnienie zaplecza miejsc pracy, zaś zagrożeniem - odpływ zasobów pracy, a 

zwłaszcza tzw. drenaż mózgów, powodujący luki podażowe w niektórych jego segmentach 

(do problemu tego wrócimy w dalszej części ekspertyzy). 

Podstawowymi zagrożeniami rynku pracy obszaru ZWP zidentyfikowanymi na tym (wstęp-

nym) etapie analizy jest: 

 niska w porównaniu z innymi regionami aktywność zawodowa mieszkańców oraz niski ich 

udział w zatrudnieniu. Problem ten ze szczególnym nasileniem występuje w regionie połu-

dniowo-zachodnim. 

 malejąca z wiekiem aktywność zawodowa mieszkańców: stosunkowo często w porówna-

niu z innymi regionami świadczą prace osoby młode, w miarę procesu starzenia skłonność 

do pozostawania w zatrudnieniu wyraźnie maleje i osoby w starszych grupach wieku pra-

cują rzadziej niż w innych regionach. 

 gorszy niż w innych regionach kraju dostęp kobiet do zatrudnienia. Szczególnie nieprzyja-

zny pod tym względem jest region północno-zachodni, gdzie obserwuje się najwyższe w 

kraju różnice między stopami zatrudnienia oraz stopami bezrobocia mężczyzn i kobiet. 

 niezadowalające tempo zmian strukturalnych w zatrudnieniu, wskazujące na powolność 

przemian struktury gospodarczej w kierunku jej unowocześnienia. Jeżeli tempo to zostanie 

zachowane, to obszar ZWP straci swą względną przewagę w tym zakresie; 

 niewielka skłonność podmiotów gospodarczych i pracujących do wykorzystywania niety-

powych form zatrudnienia i organizacji pracy, czego przykładem jest niski udział pracują-

cych w niepełnym wymiarze czasu w ogólnej liczbie pracujących; 

 wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza w regionie południowo-zachodnim. 

Do podstawowych szans rynku pracy obszaru ZWP zaliczyć można: 

 wzrost aktywności zawodowej mieszkańców w ostatnich latach, szczególnie znaczący w 

regionie północno-zachodnim; 

 korzystną strukturę pracujących według trzech sektorów ekonomicznych wskazującą na 

względnie nowoczesną strukturę gospodarczą (co jednak może się zmienić - patrz wyżej); 

 wysoką aktywność zawodową ludzi młodych; 

 niski udział bezrobotnych długotrwale w zasobie bezrobocia, co świadczy o dynamice ryn-

ku pracy lub/i właściwej polityce w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; 

 względną odporność na wahania koniunktury gospodarczej, zwłaszcza w regionie północ-

no-zachodnim. 

W oparciu o analizy i wypływające z nich wnioski należy sformułować następujące rekomen-

dacje: 

 podjęcie (kontynuacja) działań na rzecz dalszego zwiększenia uczestnictwa w zatrudnieniu 

ludności w wieku zdolności do pracy. Szczególne rozwiązania powinny zostać skierowane 
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dla zwiększenia aktywności zawodowej kobiet oraz osób w starszych grupach wieku. Wa-

runkiem koniecznym dla zwiększania aktywności zatrudnieniowej zasobów pracy z obsza-

ru ZWP jest istnienie dostatecznego zapotrzebowania na pracę, a więc zdolność gospodarki 

do kreacji i utrzymywania miejsc pracy. Wzrostowi uczestnictwa ludności w zatrudnieniu 

musi towarzyszyć bowiem adekwatna liczba miejsc pracy, w przeciwnym przypadku może 

dojść do pojawienia się nierównowagi rynkowej. 

 przyspieszenie zmian strukturalnych w gospodarce, prowadzących do wzrostu liczby 

miejsc pracy w sektorze usługowym, kosztem zmniejszania udziału miejsc pracy w sekto-

rze rolniczym i przemysłowym; 

 poprawa elastyczności rynku pracy poprzez zwiększenie wykorzystania nietypowych form 

zatrudnienia i organizacji pracy; 

 racjonalna współpraca z przygranicznymi obszarami państw sąsiadujących w zakresie 

wzajemnie korzystnego zagospodarowywania nadwyżek podaży i popytu na pracę. 

2. Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania rynku pracy na obszarze 

ZWP 

2.1. Uwarunkowania światowe 

Strona podażowa 

Strona podażowa współczesnych rynków pracy znajduje się pod znaczącym wpływem dwóch 

trendów światowych, jakimi są: 

 zmniejszanie i starzenie się zasobów pracy w krajach wysoko rozwiniętych oraz 

 procesy migracji ludności. 

Proces zmniejszania się i starzenia zasobów pracy w krajach wysoko rozwiniętych, do któ-

rych należy Polska, wynika ze stałego obniżania liczby urodzeń przy jednoczesnym wydłuża-

niu trwania życia ludzkiego. Prowadzi on do daleko idących konsekwencji o charakterze spo-

łecznym i gospodarczym, szeroko opisanych w literaturze przedmiotu
10

. Skupmy się zatem 

jedynie na bezpośrednich skutkach starzenia się potencjalnych zasobów pracy dla funkcjono-

wania rynku pracy.  

Po pierwsze, w świetle uwarunkowań demograficznych, trzeba się liczyć z ograniczeniem 

mobilności pracowniczej zasobów pracy. Osoby znajdujące się w starszych grupach wieku na 

ogół charakteryzują się niską mobilnością (zawodową, edukacyjną, przestrzenną i międzyza-

kładową), co wpływa na zmniejszenie ich zdolności do elastycznego reagowania na zmiany 

zachodzące we współczesnych gospodarkach i na współczesnych rynkach pracy. Konsekwen-

cją starzenia się zasobów pracy jest zatem wysokie prawdopodobieństwo usztywnienia rynku 

pracy, biorące się z ograniczeń zdolności dostosowawczych występujących po jego stronie 

podażowej.  

Po drugie, wśród osób starszych obserwuje się częściej niż wśród młodszych stosunkowo 

niski poziom kreatywności, dynamizmu i przedsiębiorczości przy skłonności do postaw za-

chowawczych. Należy liczyć się zatem także z ograniczeniem absorpcji nowych technik 

                                                 
10

 Zob. np. B. Urbaniak, Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powro-

tu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, D. E. Blo-

om, D. Canning, J. Sevilla, Economic Growth and the Demographic Transition, Working Paper 8685, NBER 

Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2001, L.A. Gavrilov, P. Heuveline, 

Aging of Population, w: The Encyclopedia of Population, P. Demeny, G. McNicoll (eds.) New York, Macmillan 

Reference USA, 2003, vol.1, s. 32-37, R. C. Schoenmaeckers, Population ageing and its economic and financial 

implications, w: Population ageing and its challenges to social policy, Population Studies No 50, Council of 

Europe Publishing 2005, s. 27-116, P. Szukalski, Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności, Poli-

tyka Społeczna 2006 Nr 9, s. 6-10. 
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i technologii wytwarzania oraz zmniejszeniem innowacyjności pracowników. Dla gospodarki 

oznacza to zmniejszenie konkurencyjności, czyli zdolności tak do rywalizacji na światowych 

rynkach, jak i do długookresowego wzrostu gospodarczego. 

Po trzecie, starzenie się potencjalnych zasobów pracy wymaga dostosowań ze strony praco-

dawców. Powszechnie uważa się (i często tak bywa), iż z wiekiem następuje obniżenie pro-

duktywności pracowników. Jest to obserwowane z reguły tam, gdzie efekty pracy uzależnione 

są od fizycznych możliwości pracownika. Postęp techniczny i technologiczny oraz zmiany 

strukturalne w gospodarce osłabiły wagę i znaczenie sprawności fizycznej osób świadczących 

pracę. Niestety stworzyły także nowe zagrożenia, wynikające z „nienadążania” starzejących 

się pracowników za tempem zmian, wymagających nieustannego zapoznawania się z nowymi 

urządzeniami, sposobami ich obsługi, wykorzystania itp., czyli ciągłego poszerzania wiedzy i 

umiejętności zawodowych. Przypisywany starszym pracownikom związek słabnącej produk-

tywności z rosnącym przeciętnie z wiekiem wynagrodzeniem, wzmacniany zagrożeniem po-

garszania ich stanu zdrowia i absencji chorobowej wpływa na wzrost kosztów pracy, determi-

nujących decyzje pracodawców o zatrudnieniu i utrzymaniu pracownika.
11

 Pracodawcy jed-

nak muszą się liczyć z coraz większym udziałem w zasobach kadrowych pracowników w 

starszych grupach wieku i przyswoić zarządzanie wiekiem w organizacjach, czyli podejście 

mające na celu poprawę środowiska pracy pracowników oraz zdolność do jej wykonywania z 

uwzględnieniem ich wieku. 

Po czwarte wreszcie, osoby starsze chętniej niż młode podejmują decyzję o stałej bądź okre-

sowej dezaktywizacji zawodowej, zwłaszcza jeżeli wiąże się ona z możliwością uzyskiwania 

różnego typu świadczeń. Czynniki te powodują, iż stopa zatrudnienia w starszych grupach 

wieku jest stosunkowo niska. Przy przyjęciu założenia o korzystnej koniunkturze gospodar-

czej w najbliższym dziesięcioleciu, należy zatem liczyć się z zagrożeniem popadnięcia krajo-

wego czy regionalnego rynku pracy w typ nierównowagi odmienny niż bezrobocie, jakim jest 

deficyt siły roboczej. Stan taki może skutkować ograniczeniem zdolności rozwojowych go-

spodarki i możliwości zaspokojenia potrzeb ludności danego obszaru.  

Wpływ dokonujących się równolegle procesów migracyjnych na złagodzenie problemu sta-

rzenia się zasobów pracy jest w istocie nieznaczny, niewystarczający na skompensowanie 

zmian wywołanych procesami demograficznymi. Za pomocą imigracji nie można rozwiązać 

problemów wynikających ze starzenia się społeczeństw, ponieważ
12

: 

 nie da się ani opracować, ani tym bardziej zrealizować w praktyce polityki migracyjnej 

pozwalającej na pełną kontrolę struktury według wieku strumieni imigrantów i strumieni 

emigrantów. 

 wyższa stopa dzietności imigrantów szybko maleje wraz z wydłużaniem pobytu w kraju 

emigracji. Dzieje się tak w wyniku stopniowego upodobniania modeli zachowań (również 

prokreacyjnych) imigrantów do dominujących w społeczeństwie kraju goszczącego. 

 skłonność znacznej części imigrantów do osiedlenia się na stałe w kraju emigracji skutku-

je pojawieniem się procesu starzenia również ich zbiorowości.  

Co nie oznacza oczywiście, iż problem procesów migracyjnych można pominąć w diagnozie 

wybranych obszarów rynku pracy. 

Badania nad migracjami dostarczyły wiedzy i informacji o czynnikach ją stymulujących i 

destymulujących. Należą do nich (między innymi) czynniki ekonomiczne, odnoszące się w 

                                                 
11

 Szerzej na ten temat: Z. Wiśniewski (red.) Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia 

się ludności, DOM ORGANIZATORA, Toruń, 2009. 

12
 Por. J. Oczki, Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 28-29. 
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szczególności do zjawisk na rynku pracy. I tak - wysoka stopa bezrobocia oraz towarzyszący 

jej zwykle niski popyt na pracę traktuje się jako tradycyjne czynniki wypychające (push fac-

tors) z kraju zamieszkania, zaś sytuacja odwrotna (niski poziom bezrobocia i wysoki popyt na 

pracę) są czynnikami przyciągającymi (pull factors) do kraju docelowego migracji
13

. W efek-

cie współczesne fale migracyjne kierują się generalnie w stronę państw i obszarów charakte-

ryzujących się wysokim poziomu rozwoju gospodarczego. 

Strona popytowa 

Popytową stronę współczesnych rynków pracy determinują cztery wzajemnie sprzężone ze 

sobą procesy: globalizacji, postępu technicznego, zmiany charakteru pracy oraz delokalizacji 

miejsc pracy. Wyraźnie trzeba podkreślić, iż procesy te są ze sobą nie tylko powiązane sprzę-

żeniem zwrotnym, ale również mechanizmem wzmacniania. 

Pod pojęciem globalizacji rozumie się na ogół proces tworzenia się jednolitej gospodarki 

światowej następujący dzięki likwidacji barier dzielących rynki lokalne, regionalne, krajowe i 

wreszcie kontynentalne. Analizy historyczne dowodzą, iż scalanie się a następnie powiększa-

nie obszarów rynków trwa od stuleci. Obecna faza tego procesu, będąca skutkiem dalszej 

ewolucji społecznego i międzynarodowego podziału pracy, polega – najogólniej rzecz ujmu-

jąc - na zwiększonej mobilności towarów i kapitału i tym samym powstawaniu rynku świato-

wego, na którym ustalane są jednolite parametry, obowiązujące (teoretycznie) wszystkich 

uczestników wszędzie jednakowej gry ekonomicznej. Pole, na którym rozgrywa się konku-

rencyjna walka o dochody i wpływy rozszerza się, a gospodarka światowa staje się coraz bar-

dziej zintegrowana.  

Analizy procesów globalizacyjnych wskazują na nierównomierność ich skutków dla poszcze-

gólnych krajów, dziedzin i podmiotów gospodarczych – korzyści jakie globalizacja niesie z 

sobą choćby poprzez dynamizację światowego postępu technologicznego i ekonomicznego – 

nie są w równym stopniu dostępne.  

Po pierwsze, korzyści globalizacji przypadają w większej mierze krajom światowej czołówki 

gospodarczej, niż państwom opóźnionym w rozwoju. Globalizacja utrwaliła w tej sytuacji 

istniejący od zawsze podział świata na centrum (lub nieliczne centra) i peryferie, istotnie róż-

niące się od siebie gospodarczo i społecznie. Jej beneficjentami są kraje o dużym eksporcie 

skierowanym na rynek światowy. Słabsze państwa muszą dostosowywać się do sposobów 

postępowania ustalanych przez państwa silniejsze, odnoszące więcej korzyści z globalizacji i 

lepiej uodpornione na jej negatywne wpływy. Zaostrzyło to konkurencję międzynarodową do 

skali mogącej wręcz zniszczyć stronę przegraną. 

Po drugie, na podział ten nakłada się inny, będący skutkiem nieobejmowania procesami glo-

balizacyjnymi wszystkich obszarów i dziedzin gospodarek. Część z nich jest nadal i będzie 

także w przyszłości poddana procesom gospodarczym o charakterze narodowym, regional-

nym czy lokalnym. A zatem również w gospodarkach czerpiących znaczące korzyści z globa-

lizacji pojawią się lub/i utrwalą obszary (dziedziny) mniej rozwinięte, czy wręcz zacofane, 

których korzyści te nie obejmą.  

Po trzecie, w przypadku podmiotów gospodarczych głównymi beneficjentami zmian są – z 

natury rzeczy – jedni z ich sprawców, to jest korporacje transnarodowe, nie zaś podmioty o 

zasięgu lokalnym, regionalnym, czy nawet krajowym. W konsekwencji nastąpić może rozpad 

rynków lokalnych i poważne zagrożenie na tym tle funkcjonowania podmiotów małych i 

średnich.  

                                                 
13

 Zgodnie z modelem push-pull Everetta Lee, zob. E. S. Lee, A theory of migration, Demography 1966 Nr 3. 
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Nierównomierność korzyści osiąganych w procesie globalizacji powoduje, że ich przyspie-

szeniem są mocniej zainteresowane te państwa i społeczeństwa, które przewodzą w przeobra-

żeniach gospodarki światowej (także te, które mają realne szanse dołączyć do nich), przed-

stawiciele dziedzin gospodarki będących beneficjentami przemian oraz wielkie korporacje, 

których zasięg i rozmiary działalności zapewniają im kontrolę nad środowiskiem, zwiększają 

władzę nie tylko nad cenami, konsumentami, nabywcami, dostawcami, ale i nad całym społe-

czeństwem a nawet państwem.
14

 Ten samonapędzający się mechanizm powoduje narastanie 

rozpiętości między krajami, regionami i grupami społecznymi, aż do wystąpienia zjawisk 

charakterystycznych dla wykluczenia społecznego. 

Szczegółowe analizy wykazały, iż poszkodowanymi procesu globalizacji są ci, których pozy-

cja i sytuacja na rynku pracy zawsze była gorsza
15

. Rzecz bowiem w tym, iż globalizacja po-

przez proces dualizacji świata gospodarczego prowadzi do dualizacji rynków pracy - wy-

kształcania się ich obszarów stabilnych i niestabilnych oraz odpowiadającej im polaryzacji 

miejsc pracy. Dla rynku pracy najistotniejszym skutkiem dualizacji gospodarki jest podziele-

nie go na sektory, w których oferuje się miejsca zatrudnienia charakteryzujące się odmienny-

mi cechami, takim jak np. wysokość wynagrodzeń, warunki pracy i przede wszystkim – sta-

bilność. Określone cechy miejsc pracy tworzą zaś przesłanki trwałej nierównowagi warunków 

pracy i zatrudnienia. Zgodnie z jedną z podstawowych koncepcji segmentacji rynku pracy - 

koncepcją dualnego rynku pracy, sformułowaną przez P. B. Doeringera i M. J. Piore’a, nie-

równość ta nie jest eliminowana, względnie zmniejszana, przez żadne naturalne tendencje. 

Jednocześnie „dobre” lub „złe” aspekty świadczenia pracy mają tendencję do kumulacji, a nie 

kompensacji: wysoko opłacana siła robocza jest narażona na mniejsze ryzyko utraty miejsca 

pracy, które charakteryzuje się przy tym dobrymi warunkami zdrowotnymi, możliwością 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp. Tymczasem w innej części rynku pracy niskie 

płace występują równocześnie z niekorzystnymi warunkami świadczenia pracy. Istota pro-

blemu segmentacji tkwi oczywiście nie tyle w zróżnicowaniu cech miejsc pracy, ile w istnie-

niu barier dostępu do „dobrych” segmentów dla pracobiorców, którzy nie mogą pokonać ich 

w ogóle, lub bez poniesienia wysokich kosztów. W przypadku procesów globalizacyjnych 

koszty te byłyby związane np. z koniecznością migracji przestrzennych lub/i nakładami na 

kształcenie. 

Niezależnie od często formułowanej opinii w tym zakresie, wpływ postępu technicznego na 

rynki pracy nie polega na eliminacji zapotrzebowania na pracę, ale na zmianie jego struktury, 

tak rodzajowej, jak i przestrzennej.  

Zmiany struktury rodzajowej przejawiają się w przekształceniach trójsektorowej struktury 

gospodarki, skorelowanych z poziomem rozwoju danego kraju, wyrażonym wielkością PKB 

przypadającego na 1 mieszkańca: w krajach słabo rozwiniętych obserwuje się wysoki udział 

sektora rolniczego, w krajach wysoko rozwiniętych - sektora usługowego. Nowe tendencje w 

zakresie sektorowych przesunięć strukturalnych związane są przede wszystkim ze szczególną 

rolą usług, czyli działań podejmowanych w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub 

organizacji. Usługi stają się obecnie najważniejszym źródłem przyrostu miejsc pracy i przy-

szłością rynku pracy.  

Postęp techniczny i przekształcenia struktury rodzajowej gospodarki prowadzą dalej do wzro-

                                                 
14

 Piszą o tym: R. Heilbroner, 21
st
 Century Capitalism, New York 1993, s. 104-116, J. Kleer, Koniunktura świa-

towa i procesy globalne, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Tom I Diagnoza ogólnych uwarunkowań 

rozwojowych, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000, s. 87-88, A. Łuka-

szewicz, Globalizacja a Unia Europejska, „Ekonomia” 2001, Nr 3, s. 28, M. Dobroczyński, Integracja Europy w 

obliczu przyspieszeń globalnych, „Ekonomia” 2001, Nr 1, s. 11-12.  

15
 Zob. R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003, s. 91. 
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stu zapotrzebowania na wiedzę, która staje się czwartym (obok ziemi, pracy i kapitału) czyn-

nikiem produkcji, będącym przy tym głównym źródłem bogactwa społecznego i jednym z 

kluczowych składników strategicznych współczesnego kapitalizmu. Wiedza, umiejętności i 

kwalifikacje pracowników stają się najważniejszymi aktywami przedsiębiorstw, których kon-

kurencyjność rynkowa jest zależna nie tyle i nie tylko od kapitału fizycznego, ale od ilości i 

jakości kapitału ludzkiego. W skali globalnej różnice w wyposażeniu poszczególnych obsza-

rów w kapitał ludzki, czyli w stopniu nasycenia kadrami o wysokich kwalifikacjach, stanowią 

o powstawaniu i utrwalaniu się linii podziału. Dobry zasób kapitału ludzkiego daje możliwość 

obszarom wiodącym pod względem rozwoju efektywnego czerpania korzyści z wprowadza-

nia nowych technologii. Słaby jego zasób powoduje zepchnięcie niektórych obszarów na gor-

sze obszary podziału pracy, uzależnienie od bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wy-

przedaż majątku narodowego. Przyczyna tkwi w tym, iż społeczeństwa nie wiedzą co z ma-

jątkiem tym zrobić i skąd czerpać środki na jego rozwój, nie widząc możliwości wypracowa-

nia własnych
16

. Odpowiedni poziom kapitału ludzkiego jest zatem źródłem przewagi konku-

rencyjnej, tak w skali makro, jak i mezoekonomicznej.  

Natomiast zmiany struktury przestrzennej popytu na pracę, wywołane postępem technicznym 

są pochodną rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Rozwój ich uła-

twił koordynację produkcji jednej firmy w należących do niej zakładach zlokalizowanych na 

terytoriach wielu krajów. Wpłynął tym samym zasadniczo na lokalizację przestrzenną prze-

mysłu przetwórczego, który – nie tracąc swoich naturalnych zakorzenień lokalnych - stał się 

w coraz większym stopniu uniwersalny i globalny
17

. Swoboda decyzyjna dotycząca ekspansji 

w przestrzeni połączona ze stosunkowo łatwą (dzięki ICT) koordynacją i organizacją działal-

ności zakładów należących do jednego przedsiębiorstwa, skutkuje w zasadzie nieograniczo-

nymi możliwościami dyslokacji przemysłu przetwórczego i niektórych rodzajów usług. Ła-

twość przepływu kapitału stanowi o eliminacji formalnych granic między krajowymi rynkami 

pracy. Powstaje popyt na pracę o zasięgu ponadnarodowym, wpływający w zasadniczy spo-

sób na wielkość i strukturę popytu na pracę na lokalnych, regionalnych, krajowych i w końcu 

– kontynentalnych rynkach pracy. Coraz bardziej rozpowszechnia się proces delokalizacji, 

czyli całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w jednym kraju, z 

równoczesnym otwarciem przedsiębiorstwa za granicą, lub mówiąc inaczej - przesunięcie 

całości lub części produkcji dóbr i usług z kraju do kraju przez bezpośrednie inwestycje za-

graniczne lub outsourcing (offshoringu). Delokalizacja jest najbardziej jaskrawym przejawem 

globalnego zwrotu w działalności wytwórczej, prowadzącego do nowego międzynarodowego 

podziału pracy w sferze wytwarzania.  

Kolejnym megatrendem światowym, który nie ominie rynku pracy obszaru ZWP są zmiany 

charakteru pracy, a dokładniej - ograniczanie zatrudnienia stałego, co jest jednym ze sposo-

bów osiągania i utrzymania konkurencyjności w warunkach wahań rynkowych. Rośnie w to 

miejsce zatrudnienie czasowe, najczęściej kontraktowe, nie wiążące pracodawcę i pracownika 

stałymi więzami, pozwalające przedsiębiorstwom na elastyczne dostosowywanie się do zmian 

na rynkach produktów. W świecie globalnego współzawodnictwa siła robocza widziana bywa 

wyłącznie przez pryzmat kosztów, generowanych przez stały personel. Wielkie korporacje 

angażują więc małe podmioty lub osoby fizyczne do wykonywania określonych czynności 

czy dostarczania określonych usług, przy czym czas ich zaangażowania jest ściśle określony i 

dostosowany do przyjętych koncepcji strategicznych. Rodzi to zjawisko niepewności zatrud-

nienia, oscylowania zasobów pracy między pracami dorywczymi, tymczasowymi, niskopłat-

                                                 
16

 J. Fitz-enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001. 

17
 A. Łukaszewicz, Globalizacja a Unia Europejska, Ekonomia 2001, Nr 3, s. 27. 
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nymi, a czasem nieopłacanymi w ogóle, jakimi często bywają staże
18

. 

2.2. Uwarunkowania europejskie 

Podstawowe uwarunkowania europejskie funkcjonowania rynku pracy na obszarze ZWP wy-

nikają z integracji Polski z Unią Europejską, oddziaływującej na jego sferę regulacyjną i sferę 

realną. Przyjęto, iż sfera regulacji odnosi się do wpływania przez państwo na zachowania 

podmiotów rynku pracy w ramach polityki zatrudnienia, natomiast sfera realna obejmuje 

działania tychże podmiotów.  

Sfera regulacyjna 

Krajowe rynki pracy na obszarze Unii Europejskiej (UE) są uregulowane i zorganizowane w 

sposób zróżnicowany, odmienne są również (przy zachowaniu podobnych celów) proporcje 

użycia instrumentów (programów) polityki państwa i wysokości wydatków na nie ponoszo-

nych
19

. W miarę postępu integracji w sferze gospodarczej zaczęto jednak dostrzegać potrzebę 

koordynacji narodowych polityk zatrudnienia. Zatrudnienie stało się po raz pierwszy przed-

miotem regulacji prawa wspólnotowego dzięki postanowieniom Traktatu Amsterdamskiego
20

, 

który zinstytucjonalizował procedurę przygotowywania programów zatrudnienia przez pań-

stwa członkowskie. Zgodnie z jego ustaleniami, jednym z celów UE stało się promowanie 

zrównoważonego postępu gospodarczego i społecznego oraz trwałego, wysokiego poziomu 

zatrudnienia. Tym samym wysoki poziom zatrudnienia został podniesiony do rangi kluczo-

wego celu krajów UE, równoważnego z takimi makroekonomicznymi celami, jak wzrost go-

spodarczy i stabilizacja.  

Podstawową płaszczyzną koordynacji narodowych polityk zatrudnienia państw członkow-

skich UE stała się sformułowana podczas tzw. procesu luksemburskiego (1997) Europejska 

Strategia Zatrudnienia
21

 (ESZ). Koordynacji tej dokonuje się przede wszystkim za pomocą: 

1. Wytycznych polityki zatrudnienia (Employment Guidelines) opracowywanych przez Ko-

misję Europejską i zatwierdzanych przez Radę Europejską; w ich ramach państwa człon-

                                                 
18

 Według szacunków, dzięki nieopłacanym stażystom korporacje amerykańskie korzystają z subsydiów o war-

tości dwóch miliardów dolarów rocznie. Dzieje się tak, ponieważ zatrudnienie etatowe zostaje zastępowane 

płatnymi stażami, które następnie zostają przekształcane w staże niepłatne, czemu sprzyja trudna sytuacja ludzi 

młodych na rynku pracy, zob. R. Perlin, Intern Nation, Verso Books New York 2011.  
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L. K. Gilejko, B. Błaszczyk (red.) Polityka rynku pracy: doświadczenia europejskie i polskie, Akademia Huma-

nistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2008, R. Blanpain, European labour law, Kluwer Law International, The 

Hague 2008. 

20
 Traktat Amsterdamski podpisany został 2 października 1997 r., a w życie wszedł 1 maja 1999 r. 

21
 W trakcie procesu luksemburskiego Komisja Europejska przedstawiła specjalny program działań poprawiają-

cych sytuację na rynku pracy i ograniczających rosnące bezrobocie. Ustalono, iż wspólnotowa polityka zatrud-

nienia pozostanie w zasadzie w kompetencjach państw członkowskich, ale przy jej koordynacji na poziomie 

unijnym. Europejska Strategia Zatrudnienia to zbiór naczelnych zasad i priorytetów ukierunkowujących działa-

nia Unii Europejskiej na określone cele w zakresie polityki zatrudnienia. Powołana została postanowieniami 

Traktatu Amsterdamskiego, na którego podstawie państwa członkowskie i Unia Europejska zobowiązały się do 

podjęcia działań na rzecz opracowania skoordynowanej polityki zatrudnienia oraz tworzenia rynków pracy zdol-

nych do reagowania na zmiany ekonomiczne. Traktat ten zalecił państwom członkowskim skoordynowanie 

działań na rzecz wspólnego celu, jakim jest wspieranie zatrudnienia, prowadzące do zmniejszania bezrobocia. 
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kowskie mogą koncentrować się na swoich specyficznych potrzebach, różnych dla każde-

go kraju, i uwarunkowanych cyklem gospodarczym
22

; 

2. Krajowych Planów Działania na rzecz Zatrudnienia (National Action Plan for Employ-

ment),  

3. Wspólnych Raportów w sprawie Zatrudnienia, w których przedstawiane są postępy w za-

kresie realizacji wytycznych polityki zatrudnienia poczynione tak na poziomie krajowym, 

jak i wspólnotowym; raporty te przyjmowane są corocznie przez Komisje Europejską i 

Radę Europejską; 

4. Zaleceń adresowanych do poszczególnych krajów mających na celu usprawnienie procesu 

implementacji wytycznych zatrudnienia
23

. 

Koordynacji takiej podlega również polityka na rynku pracy realizowana w Polsce. 

Sfera realna 

Integracja Polski z UE wpłynęła na zachowania pracodawców i pracobiorców, determinujące 

popytową i podażową stronę rynku pracy w zakresie przede wszystkim zagranicznych migra-

cji zarobkowych (strona podażowa) oraz napływu środków funduszy UE, napływu bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw polskich na jednoli-

tym rynku europejskim (strona popytowa). 

Jedną z czterech swobód w UE jest swoboda przepływu osób, w tym pracowników i ich ro-

dzin. W momencie akcesji Polacy uzyskali dostęp do rynków pracy UE ograniczony siedmio-

letnim okresem przejściowym: do końca 2. roku członkostwa swobody przepływu pracowni-

ków w zasadzie nie stosowano; od 3. do 5. roku członkostwa – swobodny przepływ pracow-

ników obowiązywał, ale dany kraj mógł go nie stosować, ze względu na trudną sytuację na 

jego rynku pracy; a w 6. i 7. roku członkostwa – wszystkie państwa otworzyły rynki pracy, z 

wyjątkiem tych, w których przewidywano wystąpienie zagrożenia destabilizacji rynku pracy. 

Miało to miejsce jedynie w Niemczech i Austrii, które otworzyły rynki pracy 1 maja 2011 r.. 

                                                 
22

 Dla okresu 2011-2014 przyjęto następujące wytyczne (Council Decision of 21 October 2010 on guidelines for 

the employment policies of the Member States, Official Journal of the European Union, L 308/46, 24.11.2010): 

1. Zwiększenie udziału kobiet i mężczyzn w rynku pracy, redukcja bezrobocia strukturalnego i promocja ja-

kości pracy; 

2. Rozwój kwalifikacji zasobów pracy odpowiadający potrzebom rynku pracy oraz promujący uczenie się 

przez całe życie; 

3. Poprawa jakości i dostępu do systemu edukacji i szkoleń na wszystkich poziomach oraz zwiększenie 

udziału kształcenia na poziomie wyższym; 

4. Promocja inkluzji społecznej oraz przeciwdziałanie ubóstwu.  

23
 Komisja Europejska zaleciła Polsce podjęcie następujących działań w obszarze rynku pracy w latach 2011-

2012 (Komisja Europejska, Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawie-

rającego opinię Rady na temat zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 przedstawionego 

przez Polskę, Bruksela, 7.6.2011, SEK(2011) 824 wersja ostateczna): 

 Podwyższenie zgodnie z planami ustawowego wieku emerytalnego dla służb mundurowych, kontynuowa-

nie działań mających na celu podwyższenie rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i połączenie ze 

średnim dalszym trwaniem życia. Ustanowienie harmonogramu zmian przepisów dotyczących składek na 

rolniczy fundusz ubezpieczenia społecznego (KRUS), aby lepiej odzwierciedlały indywidualne dochody. 

 Wprowadzenie strategii uczenia się przez całe życie, a także rozszerzenie programów praktyk zawodowych 

i specjalnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego dla pracowników w starszym wieku i o ni-

skich kwalifikacjach. Wzmocnienie powiązań między środowiskiem naukowym i przemysłem poprzez 

wdrażanie programu „Partnerstwo dla wiedzy”; wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego (program „Bu-

dujemy na wiedzy”), tak aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. 

 Zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy poprzez podjęcie działań w celu zapewnienia stabilnego finan-

sowania placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w celu zwiększenia wskaźnika przyj-

mowania do tych placówek dzieci poniżej 3 lat. 
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Od 1 maja 2004 r. nastąpiła wielka fala wyjazdów w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza do 

Wielkiej Brytanii i Irlandii, szczególnie osób młodych. W latach 2004-2009 obserwowano 

trzy fazy procesów emigracyjnych z Polski. Od tego momentu do połowy 2007 r. miał miej-

sce dynamiczny odpływ osób, których podstawową motywacją było podjęcie pracy za grani-

cą. Rok 2007 był czasem zatrzymania przyrostu liczby nowych emigrantów, ale jednocześnie 

to właśnie w tym roku zanotowano najwyższą liczbę Polaków przebywających za granicą 

powyżej 12 miesięcy. W latach 2008-2009 obserwowano zdecydowanie niższą emigrację oraz 

wzrost liczby osób powracających do Polski. Oba te procesy spowodowały zmniejszenie się 

liczby Polaków przebywających za granicą. Jednocześnie w tych latach nastąpiła zmiana w 

zakresie państw docelowych, przyjmujących imigrantów zarobkowych z Polski. Już w 2006 r. 

na pierwsze miejsce wysunęła się Wielka Brytania, natomiast na drugie miejsce spadły Niem-

cy. Te dwa państwa przyjmują ponad 60% wszystkich polskich emigrantów czasowych.
24

  

Emigracja zarobkowa przynosi jednocześnie i straty i korzyści, tak w skali całej gospodarki, 

jak i osób migrujących. Dla polskiego rynku pracy istotną jej korzyścią było niewątpliwie 

przyczynienie się w pewnym stopniu do obniżenia poziomu bezrobocia w latach 2005-2008. 

Korzystny efekt pośredni dla rynku pracy mają także transfery finansowe napływające do 

kraju z tytułu świadczenia pracy za granicą, przekładające się na popyt konsumpcyjny i inwe-

stycyjny, generujący w dalszej kolejności nowe miejsca pracy. Tym niemniej ewidentną stratą 

było (i jest nadal) pojawienie się na polskim rynku pracy niedoborów niektórych grup pra-

cowników, zwłaszcza wykwalifikowanych oraz utrata młodej, kreatywnej, często dobrze wy-

kształconej kadry, czyli tzw. „drenaż mózgów”. 

Obecnie podkreśla się, iż polityka migracyjna wobec krajów trzecich powinna być postrzega-

na przez pryzmat interesów całej UE i mieć charakter ogólnoeuropejski. Tym samym istnieje 

pilna potrzeba stworzenia systemu jednolitych unijnych zasad i regulacji procesów migracyj-

nych, ponieważ stosowanie odmiennych praktyk i przepisów w tej dziedzinie w poszczegól-

nych krajach członkowskich prowadzi do niepożądanych skutków w krajach innych i całej 

Wspólnocie
25

 

Duże korzyści dla polskiego rynku pracy wynikają z absorpcji funduszy europejskich, któ-

rych środki są przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, rozwój przedsiębiorczości, 

ochronę środowiska oraz rozwój zasobów ludzkich. Środki te przyczyniają się bezpośrednio 

lub pośrednio do tworzenia
26

 i utrzymywania miejsc pracy, poprawy jakości zasobów ludz-

kich, poprawy funkcjonowania rynku pracy i jego instytucji, aktywizacji bezrobotnych itp., a 

tym samym zwiększenia skuteczności działań w zakresie ograniczania bezrobocia. Jak wyni-

ka z przewidywań, średniorocznie do 2015 r. w Polsce będzie wydatkowane 9,5 mld EURO, 

co odpowiada ok. 5% produktu krajowego brutto.
27

 Najważniejszym źródłem wspierającym 

finansowanie polityki rynku pracy jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który w latach 

2004-2006 był wydatkowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zaso-

bów Ludzkich, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz pro-

gramu EQUAL, natomiast w latach 2007-2013 wydatkowany jest w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na realizację PO KL w latach 2007-2013 przewidziano 

ponad 11,4 mld euro. Wkład finansowy EFS to ponad 9,7 mld euro. Pozostałe środki tj. ponad 

                                                 
24

 M. Duszczyk, Koniec okresu przejściowego – czy Polskę czeka nowa fala emigracji?, Analizy Instytutu Poli-

tyki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego 1/2011. 

25
 Zob. np. G. Chaloupek, Migration und Arbeitsmarkt, Arbeit&Wirtschaft 2010 Nr 9, s. 12-13. 

26
 Oszacowano, iż środki funduszy unijnych w latach 2004-2006 przyczyniły się do utworzenia ok. 320 tys. 

miejsc pracy (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrud-

nienie, Warszawa 2007, s. 30-43). 

27
 Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
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1,7 mld euro stanowią wkład krajowy, który został oszacowany na poziomie 15%.
28

 

Nie kwestionuje się również korzyści dla polskiego rynku pracy ze zwiększenia napływu 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dla inwestorów zagranicznych kraj członkowski 

UE jest przewidywalny, godny zaufania, stabilny, przyjazny – innymi słowy – atrakcyjny dla 

lokalizacji kapitału. Wyraźnie wskazują na to dane: w 2003 r. do Polski napłynęły bezpośred-

nie inwestycje zagraniczne o wartości 4067 mln euro, w 2004 r. o wartości 10237 mln euro, w 

2007 r. wartość ich wyniosła 16674 mln euro, następnie - w wyniku globalnego kryzysu fi-

nansowego nieco spadła i w 2008 r. wyniosła 10970 mln euro, zaś w 2009 r. 8942 mln euro
29

. 

Jak zatem widać, członkostwo w UE wpłynęło na zwiększenie napływu kapitału zagraniczne-

go, a tym samym na wzrost liczby tworzonych w ten sposób miejsc pracy. Jest to niewątpli-

wie korzystny efekt o charakterze bezpośrednim. Ekspansji firm z udziałem kapitału zagra-

nicznego w gospodarce towarzyszy dodatkowo ożywienie przedsiębiorstw krajowych, jeżeli 

te pierwsze kooperują z tymi drugimi w różnych fazach produkcji. Sprzyja to tworzeniu i 

utrzymywaniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach krajowych. Korzyściami pośrednimi dla 

polskiego rynku pracy stało się zatem istnienie tzw. efektu demonstracji firm z udziałem kapi-

tału zagranicznego. Chodzi tu o przeszczepianie na grunt polski wypracowanych w toku setek 

lat funkcjonowania gospodarki rynkowej metod zarządzania zasobami ludzkim i organizacji 

pracy, kształtowania środowiska pracy, jej warunków itp. Ich adaptacja w firmach polskich 

przyczynia się do poprawy gospodarowania czynnikiem ludzkim.  

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych pociąga za sobą niekiedy również zjawiska 

negatywne dla rynku pracy. Najbardziej spektakularnym jest wypieranie z rynku firm krajo-

wych na skutek presji konkurencyjnej ze strony inwestorów zagranicznych i ich zwiększone-

go importu zastępującego produkcję krajową. Likwidacja firm krajowych prowadzi oczywi-

ście do utraty miejsc pracy. Zjawisko to na szczęście w Polsce nie wystąpiło w skali masowej. 

Podkreślić należy dalej duże znaczenie dla popytowej strony rynku pracy obecności polskich 

przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim liczącym ok. 420 mln konsumentów. 

Uzyskanie przez nie dostępu do dużego, zintegrowanego rynku przyniosło niewątpliwie wiele 

korzyści, ponieważ wpłynęło na możliwość uzyskania przez producentów efektów wzrostu 

skali produkcji i obniżenia kosztów jednostkowych, jak również umożliwiło absorpcję nowo-

czesnych technologii i metod zarządzania. W wymiarze wartościowym znacznie w latach 

poakcesyjnych zwiększył się eksport do krajów UE: w 2004 r. jego wartość wynosiła 

215584,5 mln zł, w 2008 r. 315461,3 mln zł, zaś w 2009 r. 336885,0 mln zł
30

 (wzrost w sto-

sunku do 2004 r. o ponad połowę). Popyt na dobra i usługi generowany na jednolitym rynku 

europejskim wpłynął oczywiście na wzrost zapotrzebowania na pracę w Polsce. Należy także 

podkreślić, iż polskie przedsiębiorstwa, by zaistnieć na jednolitym rynku europejskim musiały 

poddać się presji konkurencji tak kosztowej, jak i jakościowej, co nie było łatwe, ale w efek-

cie przyniosło korzyści makroekonomiczne, mikroekonomiczne i na rynku pracy.  

2.3. Uwarunkowania krajowe 

Funkcjonowanie polskiego rynku pracy (w tym na obszarach ZWP) w sferze regulacji i w 

sferze realnej dokonuje się w oparciu o cztery podstawowe akty prawne: 

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

                                                 
28

 Program Kapitał Ludzki, Finansowanie, 

http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie.aspx. 

29
Dane Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

30
 Główny Urząd Statystyczny (2009), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009, Warszawa oraz Głów-

ny Urząd Statystyczny (2010), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010, Warszawa. 

http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie.aspx
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(Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami) określająca zadania państwa w zakresie 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Usta-

wa odnosi się do takich podmiotów działających na rynku pracy, jak jego instytucje oraz 

bezrobotni, pracodawcy, a także (w ograniczonym zakresie) pracujących; 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. 

zmianami) regulująca prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Zawiera on pod-

stawowe zagadnienia związane z pracowniczymi stosunkami pracy, m. in.: formy nawią-

zania stosunku pracy i jego rozwiązanie, wynagrodzenie za pracę, zasady ustalania czasu 

pracy, urlopy pracownicze, zatrudnienie pracowników młodocianych, ochronę pracy ko-

biet, bezpieczeństwo i higienę pracy, rozstrzyganie sporów między pracownikami i praco-

dawcami. Przepisy kodeksu pracy odnoszą się do ogółu pracodawców i pracowników na-

jemnych, niezależnie od podstawy zawarcia stosunku pracy i miejsca ich zatrudnienia. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) regulu-

jąca wszystkie formy zatrudnienia niepracowniczego, to znaczy na podstawie umów cy-

wilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, agencyjna, nakładcza, kontrakt menedżerski); 

4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 

174, poz. 1807 z późn. zmianami) regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie 

działalności gospodarczej odnosi się do pracujących na własny rachunek, w tym praco-

dawców. 

Wszystkie te ustawy odnoszą się oczywiście do rynków pracy i działających na nim podmio-

tów, niezależnie od ich położenia w przestrzeni.  

Sfera regulacji 

Ustawa o promocji … określa, iż zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łago-

dzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje ryn-

ku pracy działające w celu: 

 pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

 rozwoju zasobów ludzkich; 

 osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

 wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

 zwiększania mobilności na rynku pracy. 

Instytucjami rynku pracy są:  

 publiczne służby zatrudnienia, czyli organy zatrudnienia (minister właściwy do spraw 

pracy, wojewodowie, marszałkowie województw i starostowie) wraz z powiatowymi i wo-

jewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego ds. pracy oraz 

urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone tą ustawą o promocji…; 

 Ochotnicze Hufce Pracy - państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach  

na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,  

oraz bezrobotnych do 25 roku życia; 

 agencje zatrudnienia - podmioty świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, po-

średnictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, 

doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej; 

 instytucje szkoleniowe - publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące,  

na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną; 

 instytucje dialogu społecznego takie jak związki zawodowe lub organizacje związków 

zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych oraz organizacje poza-

rządowe, jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; 
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 instytucje partnerstwa lokalnego, czyli grupy instytucji realizujących na podstawie 

umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy. 

Kluczową instytucją rynku pracy są publiczne służby zatrudnienia (PSZ), których organizacja 

przedstawiona została na poniższym schemacie: 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

System ten ma charakter rządowo-samorządowy, a jego cechą jest niezależność każdej jed-

nostki organizacyjnej. Formalna i organizacyjna odrębność między organami samorządowymi 

a organami rządowymi powoduje, że jest to model zdecentralizowany. Ogólna polityka rynku 

pracy ustalana jest na szczeblu krajowym, ale powiatowe i wojewódzkie organy zatrudnienia 

mają możliwości uzupełniania jej, tak by zaspokajać lokalne potrzeby. Decentralizacja nie 

wyklucza istnienia pewnych zależności między organami zatrudnienia (m. in.: sprawowania 

przez wojewodę nadzoru i kontroli w zakresie polityki rynku pracy nad działalnością samo-

rządów; czy instancyjnego toku postępowania). 

PSZ współdziałają z radami zatrudnienia: naczelną, wojewódzkimi i powiatowymi, będącymi 

organami opiniodawczo-doradczymi (odpowiednio) ministra, marszałków województw i sta-

rostów powiatów.  

Podstawowym celem działań PSZ jest zmniejszanie liczby bezrobotnych, celami dodatkowy-

mi: aktywizacja zawodową bezrobotnych, poprawa dopasowań strukturalnych na rynku pra-

cy, wzrost produkcyjności siły roboczej, weryfikacja gotowości do pracy bezrobotnych oraz 

zmniejszenie utraty statusu materialnego przez bezrobotnych.  

Ustawa o promocji… definiuje cztery podstawowe usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy; 

poradnictwo zawodowe i informację zawodową; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pra-

cy oraz organizację szkoleń. Usługi rynku pracy wykonywane są przez publiczne służby 

zatrudnienia. Instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są: 

 finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca 

pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w 

zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w 

związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy; 

 finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie 

lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałe-

go zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy; 

 dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 

 refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia spo-
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łeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; 

 finansowanie dodatków aktywizacyjnych. 

PSZ realizują politykę państwa na rynku pracy, która nakierowana jest głównie na rozwiązy-

wanie problemów strukturalnych rynku pracy i poprawianie skuteczności jego funkcjonowa-

nia. Zgodnie ze standardami przyjętymi w krajach wysoko rozwiniętych w jej ramach wyod-

rębnia się jej część aktywną i pasywną. Celem głównym polityki aktywnej (ALMP) jest ak-

tywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez włączanie ich do uczestnictwa w programach 

przeciwdziałania bezrobociu, natomiast pasywnej - łagodzenie skutków bezrobocia. Aktywi-

zacja bezrobotnych polega przede wszystkim na umożliwieniu im dotarcia do zatrudnienia i 

jego utrzymania. Do podstawowych jej instrumentów w Polsce zalicza się:  

 szkolenia podejmowane w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwali-

fikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej. Oferowane są one bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy, które: 

 są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

 są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie 

likwidacji,  

 otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasi-

łek socjalny,  

 uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie 

integracji,  

 pobierają rentę szkoleniowa lub świadczenie szkoleniowe, oraz 

 żołnierzom rezerwy i rolnikom, jeżeli zamierzają podjąć pracę zarobkową lub działal-

ność gospodarczą poza rolnictwem.  

 prace interwencyjne, w ramach których pracodawcy zatrudniają bezrobotnych będących 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy
31

 w zamian za uzyskiwaną z urzędu pracy refun-

dację części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne; 

 roboty publiczne organizowane przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmu-

jące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki 

zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej; przy robotach publicznych instytucje te 

mogą ubiegać się o zatrudnienie bezrobotnych i refundację część kosztów poniesionych na 

ich wynagrodzenia; forma ta dotyczy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy; 

 prace społecznie użyteczne na terenie gminy, na której zamieszkuje bezrobotny bez pra-

wa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej; gminom przysługuje czę-

ściowa refundacja świadczeń dla takich bezrobotnych; 

 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy służące zdobywaniu nowych kwalifikacji lub 

umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na sta-

nowisku pracy według ustalonego programu. Instrument ten przeznaczony jest dla wszyst-

kich bezrobotnych oraz: 

                                                 
31

 Zbiorowość bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obejmuje: 

1) bezrobotnych do 25 roku życia, 

2) bezrobotnych długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie 

podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

7) bezrobotnych niepełnosprawnych. 
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o osób otrzymujących świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub 

górniczy zasiłek socjalny 

o uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym 

programie integracji, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej,  

o żołnierzy rezerwy,  

o pobierających rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe.  

 staże służące nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych przez wykonywa-

nie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staże przezna-

czone są dla wszystkich bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na ryn-

ku pracy. Odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, we-

dług programu określonego w tej umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przy-

sługuje stypendium; 

 środki na utworzenie stanowisk pracy: 

 na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych - osobom bezrobotnym 

mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w 

tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z pod-

jęciem tej działalności; 

 na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 
pod warunkiem jego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy; o środki te mogą 

wstępować pracodawcy. 

Poza wymienionymi, do aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu zalicza się:  

 pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia. Pożyczka taka może być udzielona bez-

robotnemu lub innej uprawnionej osobie do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia, 

w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

 stypendia w okresie kontynuowania nauki. Stypendium może być przyznane bezrobot-

nemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawo-

dowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponad-

gimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych;  

 zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, który może być przyznane bezrobotnemu 

lub innej uprawnionej osobie w przypadku podjęcia pracy, przygotowania zawodowego 

lub stażu na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy; 

 dodatek aktywizacyjny przysługujący bezrobotnemu z prawem do zasiłku, jeżeli: 

 w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagro-

dzenia za pracę; 

 z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

Zakres i struktura aktywnej polityki rynku pracy pozostaje w obszarze decyzyjnym władz 

samorządowych powiatów. Oznacza to, iż decyzję o wyborze instrumentów aktywizacji bez-

robotnych i poszukujących pracy w danym powiecie podejmuje starosta, po zasięgnięciu opi-

nii powiatowej rady zatrudnienia, jako organu doradczego. W praktyce na zakres i strukturę 

ALMP decydujący wpływ mają: zainteresowania samych bezrobotnych i poszukujących pra-

cy, możliwości organizacji danej formy na lokalnym rynku pracy, efektywność poszczegól-

nych programów oraz preferencje samorządów powiatowych.
32

 

Uzupełnieniem ALMP są działania podejmowane w ramach programów, które mogą być 

opracowywane i realizowane w skali ponad powiatowej, czyli mogą wykraczać poza granice 

                                                 
32

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Polska 2008. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu 

społecznym, Warszawa, s. 65. 
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administracyjne wyznaczające lokalne rynki pracy. Rozwiązanie takie uznano za niezbędne 

dla (między innymi) stworzenia warunków zwiększenia mobilności lokalnych zasobów pracy, 

czyli poprawy elastyczności.  

Od 2009 r.
33

 umożliwiono opracowywanie i realizację programów specjalnych, czyli zespo-

łu działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzo-

nych miejsc pracy. Programy przeznaczone są dla bezrobotnych oraz (między innymi) osób 

będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i 

osób zatrudnionych u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie 

likwidacji. Programem specjalnym obejmowani są w pierwszej kolejności bezrobotni i osoby 

poszukujące pracy, w stosunku do których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okaza-

ły się niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy. Określając 

zakres i formy pomocy w ramach programu specjalnego, planuje się działania łączące usługi i 

instrumenty rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie.
34

 Pro-

gramy specjalne mogą być realizowane przez jeden lub więcej powiatowych urzędów 

pracy. Właściwością tego rozwiązania jest możliwość łączenia instrumentów rynku pracy ze 

specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników. Pro-

gram pozwala również objąć każdego uczestnika kilkoma formami aktywizacji zawodowej.
 
 

Istnieje również możliwość opracowywania projektów pilotażowych. Są to przedsięwzięcia 

inicjowane i realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpra-

cy z innymi instytucjami rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i 

sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowy-

wania rozwiązań o charakterze systemowym. Projekty pilotażowe mogą być realizowane 

na wniosek marszałka województwa lub starosty powiatu po przedłożeniu informacji mini-

strowi właściwemu do spraw pracy i uzyskaniu jego zgody. 

Programy specjalne i projekty pilotażowe zastąpiły wcześniejsze projekty lokalne realizowane 

w powiatach oraz programy regionalne tworzone w województwach. 

Głównym źródłem finansowania polityki rynku pracy w Polsce jest Fundusz Pracy (FP), któ-

rego środki przeznaczane są na świadczenia łagodzące skutki bezrobocia oraz aktywizację 

zawodową bezrobotnych. FP jest państwowym funduszem celowym będącym w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw pracy
35

. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje jego 

środki samorządom województw i powiatów na finansowanie zadań realizowanych w woje-

wództwie. Środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane 

samorządom województw i powiatów do wysokości faktycznych potrzeb. Kwoty środków 

(limity), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (ALMP) oraz 

innych fakultatywnych zadań w województwie (regionie NUTS2), są ustalane przez ministra 

właściwego do spraw pracy według algorytmu. Przy ustalaniu kwot środków na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji za-

wodowej w województwie algorytm w szczególności uwzględnia
36

: 

                                                 
33

 Na mocy ustawy z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33).  

34
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie programów specjal-

nych (Dz. U. nr 50, poz. 401). 

35
 Informacje znajdujące się w tej części raportu pochodzą z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

36
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Fundu-

szu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 1019). 
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 skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 

 udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobot-

nych; 

 stopę bezrobocia; 

 kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w województwie na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwoty środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (ALMP) oraz innych fakultatywnych zadań 

realizowanych przez powiaty (regiony NUTS4) są ustalane przez zarząd województwa, we-

dług kryteriów określonych przez sejmik województwa, w ramach kwoty ustalonej dla woje-

wództwa. Określając kryteria, sejmik województwa ma wziąć pod uwagę w szczególności: 

 skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia; 

 udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobot-

nych; 

 stopę bezrobocia; 

 wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy; 

 kwoty środków FP przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych 

z EFS. 

Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnio-

nych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na 

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, po-

dejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia. 

Minister, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, może przyznać z 

własnej rezerwy dodatkowe kwoty środków FP, w szczególności dla samorządów woje-

wództw i powiatów, na terenie, których: 

 nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy; 

 miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach; 

 są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów 

o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

 są realizowane programy specjalne lub pilotażowe. 

 istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinanso-

wanych ze środków UE. 

Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), może również 

zmniejszyć kwotę środków FP ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu, jeżeli ich 

wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne. Kwota, o którą 

zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka woje-

wództwa, jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej 

możliwości zwiększa rezerwę. 

Sfera realna 

Ustawa kodeks pracy stanowi okoliczności spełniana jednego z czterech warunków flexicuri-

ty, jakim są elastyczne i przewidywalne warunki umów, determinujące zewnętrzną elastycz-

ność zatrudnienia, czyli elastyczność zatrudniania i zwalniania pracowników. W praktyce 

oznacza ona zdolność dostosowania liczby zatrudnionych w danej organizacji do zmieniają-

cych się warunków: koniunktury, rentowności, płac realnych, wydajności pracy, wywołanych 

postępem technicznym i technologicznym czy stwarzanych przez politykę strukturalną pań-

stwa. Jest to zagadnienie niezwykle ważne, ponieważ współczesne podmioty gospodarcze 

działają na wysoce zmiennych rynkach produktów, poddawane są przy tym presji rosnącej 
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konkurencji tak cenowej, jak i – w szerokim zakresie – pozacenowej. Sprostanie jej wymaga-

niom i utrzymanie się na rynku wymaga podejmowania strategii na rzecz przetrwania firm. 

Jedną z nich stała się zewnętrzna elastyczność zatrudnienia umożliwiająca swobodne rozsze-

rzanie lub redukowanie zaangażowanego personelu. Zewnętrzna elastyczność zatrudnienia 

zdeterminowana jest - po pierwsze - stopniem jego prawnej ochrony oraz - po drugie - moż-

liwością wykorzystania nietypowych jego form
37

. I jedno i drugie zaś wynika z regulacji ko-

deksu pracy. 

Do oszacowania poziomu prawnej ochrony zatrudnienia służy indeks Employment Protection 

Legislation (EPL – Prawna Ochrona Zatrudnienia), będący tym samym pewną miarą stopnia 

regulacji rynku pracy. Indeks ten przyjmuje wartości od 0 (brak restrykcji) do 6 (znaczne re-

strykcje). Posiada on trzy główne składowe: 

 ochrona zatrudnienia dla umów na czas nieokreślony (regular employment),  

 ochrona zatrudnienia dla umów czasowych (temporary employment) oraz  

 ograniczenia swobody pracodawcy przy zwolnieniach grupowych (collective dismissals). 

Dwie pierwsze składowe (dotyczące regular i temporary employment) podlegają następnie 

dalszej dezagregacji. W ramach ochrony zatrudnienia na czas nieokreślony wyodrębnia się 

niedogodności proceduralne, wypowiedzenia i odprawy oraz trudności zwalniania. Natomiast 

składowa ochrona zatrudnienia dla umów czasowych zawiera ocenę warunków umów zawie-

ranych na czas określony oraz w ramach pracy tymczasowej. Indeks EPL nie ma i nie może w 

istocie mieć przekrojów regionalnych, albowiem prawo pracy obowiązuje wszystkich praco-

dawców i pracowników w danym kraju jednakowo. Stąd nie jest możliwe odniesienie do re-

gionów, a także obszaru ZWP. Dla całej Polski w 2008 r.
38

 kształtował się na poziomie 1,9; a 

wiec niższym niż średni dla krajów należących do OECD (tab. 2).  

Tabela 2. Indeks prawnej ochrony zatrudnienia w Polsce i w krajach OECD w 2008 r. 

 Polska Kraje OECD 

Indeks Prawnej Ochrony Zatrudnienia - syntetyczny 1,90 1,94 

 ochrona zatrudnienia dla umów na czas nieokreślony 2,06 2,11 

 ochrona zatrudnienia dla umów czasowych 1,75 1,77 

 ograniczenia swobody pracodawcy przy zwolnieniach grupowych 3,63 2,96 

Źródło: OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=251&QueryType=View&Lang=en, 

dostęp 13.07.2011 r. 

Wyższa niż średnia dla krajów OECD była tylko jedna jego składowa - ograniczenia swobody 

pracodawcy przy zwolnieniach grupowych. Powszechna opinia o nadmiernej sztywności pol-

skiego rynku pracy jest zatem - w świetle tego kryterium - nieco przesadzona
39

. 

                                                 
37

 Do podstawowych nietypowych form zatrudnienia zalicza się: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, 

zatrudnienie terminowe (na czas określony), zatrudnienie tymczasowe (wypożyczanie pracowników) i telepracę 

(zob. E. Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, C. H. Beck, Warszawa 2006). 

38
 W momencie pisania ekspertyzy brak było nowszych danych. 

39
 Rzetelność naukowa każe jednak wskazać na wyniki badań przeprowadzonych w regionie mazowieckim w 

2010 r. Mazowieccy pracodawcy generalnie źle oceniali obowiązujące prawo pracy, utrudniające - ich zadaniem 

- elastyczność zewnętrzną. Chodziło o uciążliwości związane z limitem liczby umów na czas określony, które 

poprzedzają podpisanie z pracownikiem umowy na czas nieokreślony oraz trudności wynikające ze świadczeń 

niezbędnych w przypadku rozwiązywania umowy na czas nieokreślony. Rozwiązania te - zdaniem pracodawców 

- mocno ograniczają możliwość dokonywania szybkich zwolnień (a w ślad za tym - szybkich przyjęć). Zbyt 

sztywne regulacje w zakresie zwalania pracowników prowadzą do zwiększenia zakresu wykorzystania umów 

cywilno-prawnych, a zmniejszania zatrudnienia tzw. pracowniczego, regulowanego przepisami kodeksu pracy. 

Część przedsiębiorców w ogóle rezygnuje z zatrudniania pracowników i działa na zasadzie zlecania wykonywa-

nia konkretnych zadań firmom zewnętrznym, przy czym firmy te to głównie osoby samozatrudnione. Natomiast 

przy zatrudnieniu pracowniczym stosowane są głównie umowy na czas określony. (Źródło: E. Kryńska (red.) 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryName=251&QueryType=View&Lang=en
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Dodać trzeba, iż w polskim kodeksie pracy nie ma istotnych barier wykorzystania nietypo-

wych form zatrudnienia
40

. Decyzjom pracodawców o ich wykorzystaniu na ogół nie przeciw-

stawiają się również zakładowe związki zawodowe. Prawo nie ogranicza również stosowania 

elastycznej organizacji pracy poprzez wykorzystanie tzw. zatrudnienia niepracowniczego (na 

podstawie umów cywilno-prawnych), a więc możliwości wykonywania pracy na innych pod-

stawach niż umowa o pracę. Ograniczenia dotyczą w istocie jedynie dość często praktykowa-

nego zastępowania zatrudnienia pracowniczego tzw. samozatrudnieniem
41

. Proceder ten jest 

korzystny dla pracodawcy, ze względu na unikanie obciążeń fiskalnych. Najważniejszym 

powodem ograniczeń w wykorzystaniu zatrudnienia niepracowniczego w miejsce pracowni-

czego są duże różnice w zakresie ochrony interesów pracowników i wykonawców pracy 

świadczącej ją na podstawie umów cywilnoprawnych. Różnice te istnieją, mimo iż jedni i 

drudzy wykonują podobne zakresy czynności i ich pozycja w przedsiębiorstwie jest zbliżona. 

Prowadzi to do zmniejszenia skłonności do podejmowania pracy na rachunek własny i staje 

się barierą zwiększenia elastyczności organizacji pracy.  

W ustawie o swobodzie …. ważne jest zobligowanie państwa do: 

 udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej (na zasadach i w formach określonych, w 

odrębnych przepisach), z poszanowaniem zasad równości i konkurencji oraz 

 stwarzania, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystnych warunków dla 

funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Są to ważne regulacje, ponieważ rozwój przedsiębiorczości uważa się za istotny czynnik 

wzrostu społeczno-gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy w UE. Potrzeba rozwoju 

przedsiębiorczości jest traktowana jako jeden ze sposobów aktywizacji zawodowej jednostek 

i całych społeczeństw, przyczyniając się równocześnie – z jednej strony - do ożywienia pro-

cesów gospodarczych, zwłaszcza w skali lokalnej i regionalnej, a – z drugiej – do poprawy 

spójności społecznej i gospodarczej. 

W procesie rozwoju przedsiębiorczości znaczną rolę odgrywa podejmowanie i wykonywanie 

pracy na własny rachunek
42

, choć analizy szczegółowe wykazały, iż praca ta jest w istocie 

niedoskonałym substytutem pracy najemnej, zarówno z punktu widzenia potrzeb krajowych i 

regionalnych rynków pracy, jak i pracobiorców. Po pierwsze – nie generuje takiej liczby 

miejsc pracy, która wypełniłaby lukę wynikającą z braku dostatecznej liczby miejsc pracy 

najemnej, nie wpływa zatem znacząco na poprawę sytuacji na rynkach pracy. Po drugie – 

podejmowana bywa często pod przymusem, ze względu na brak innych szans zatrudnienia
43

. 

Mimo tych zastrzeżeń, praca na własny rachunek jest obecnie często postrzegana jako pod-

stawowa forma kreowania nowych miejsc pracy. Jednym ze sposobów ograniczania rozmia-

rów bezrobocia zdaje się być bowiem zwiększenie elastyczności rynku pracy, między innymi 

                                                                                                                                                         
Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, Instytut pracy i Spraw 

Socjalnych, Warszawa 2011, s. 300). 

40
 Zob. np. Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, Perspektywy implementacji modelu flexicurity na pozio-

mie przedsiębiorstw, w: E. Kryńska (red.) Flexicurity w Polsce, diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 135-153. 

41
 W tym przypadku istnieją uregulowania zapobiegające pozornemu zatrudnieniu niepracowniczemu, a więc 

zawieraniu umów cywilnoprawnych tam, gdzie właściwe byłoby zawarcie umowy o pracę.  

42
 Na rynku pracy kategorię osób wykonujących pracę na własny rachunek traktuje się najczęściej jako samoza-

trudnionych, wyodrębniając w jej ramach dwie podstawowe grupy: zatrudniających pracowników (pracodaw-

ców) oraz niezatrudniających pracowników najemnych (por. Employment Outlook, OECD, Paris 2000). 

43
 E. Kryńska, Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, w: E. Kryńska (red.) Praca na własny rachu-

nek – determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 67. 
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w drodze wykorzystania samozatrudnienia. 

2.4. Konkluzje 

1. Wielkość i struktura zasobów pracy na obszarze ZWP zmieniać się będą przede wszystkim 

w rytmie przekształceń demograficznych. W świetle wyników prognozowania procesów de-

mograficznych można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż w okresie średnim i per-

spektywicznym powinno oczekiwać się zmniejszania się i starzenia zasobów pracy
44

.  

2. Zmiany demograficzne niosą duże konsekwencje, przeważnie negatywne, dla gospodarki 

rynku pracy obszaru ZWP. Konsekwencjom tym należałoby więc przeciwstawić. Ponieważ 

kompensujące oddziaływanie procesów migracyjnych jest tu mocno ograniczone, podstawo-

we znaczenie nadać należy pobudzaniu aktywności zawodowej ludności, czyli zwiększeniu 

populacji aktywnych zawodowo, przy wykorzystaniu instrumentów pośredniego oddziaływa-

nia, takich jak: wzrost poziomu wykształcenia (umiejętności i kwalifikacji zawodowych), 

rozwój nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy, zwiększenie atrakcyjności pracy 

jako źródła dochodów wobec źródeł alternatywnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji 

ograniczającej dostęp do zatrudnienia jednostek lub/i całych grup społecznych. 

3. Trudno jest przewidzieć wielkość i kierunki strumieni migracyjnych wpływających na 

zmiany wielkości zasobów pracy obszaru ZWP, bo są one silnie związane z koniunkturą w 

kraju i na świecie oraz kondycją polskiej gospodarki. Zakładając korzystny ich rozwój, w 

średnim i długim okresie należy oczekiwać wyhamowania odpływu zasobów pracy z kra-

ju, migracji powrotnych Polaków pracujących za granicą oraz stopniowo zwiększające-

go się napływu cudzoziemskiej siły roboczej
45

, w szczególności z tzw. krajów trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
46

), dla których Polska stawać się 

będzie coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i świadczenia pracy. 

4. W dającej się przewidzieć przyszłości postępował będzie rozwój międzynarodowego 

podziału pracy, specjalizacji i wymiany międzynarodowej wykształcający system trwałych 

związków, obejmujących coraz większą liczbę krajów. Ma to miejsce w warunkach dyna-

micznego wzrostu znaczenia wielkich korporacji ponadnarodowych, z którymi firmy krajowe, 

regionalne i lokalne pozostają w relacjach podległości i zależności. Dokonuje się dualizacja 

rynków pracy, czyli podzielenia go na dwa segmenty – jednego, znajdującego się pod kontro-

lą niewielkiej liczby wielkich korporacji ponadnarodowych i drugiego, na którym działają 

miliony firm krajowych, regionalnych i lokalnych. Obserwowane współcześnie zmiany na 

rynkach pracy prowadzą do rozluźnienia relacji między pracodawcą i pracownikiem, do zani-

ku znaczenia fizycznej odległości dla zarządzania i koordynacji pracy w firmach zależnych i 

wreszcie do zmiany mapy miejsc pracy. Wszystkie te procesy wywrą znaczący wpływ na 

popytową stronę rynku pracy obszaru ZWP, choć nie jest możliwa precyzyjna identyfikacja 

jego wrażliwości na konsekwencje globalizacji i innych trendów światowych. 

Sformułować można jedynie podstawowy warunek prawidłowego funkcjonowania rynku pra-

cy obszaru ZWP i zapewnienia wzrostu aktywności zawodowej jego mieszkańców. Jest nim 

przede wszystkim stworzenie warunków do powiększania i utrzymania kapitału we-

wnętrznego (krajowego) oraz przyciągania kapitału zewnętrznego (zagranicznego). 

                                                 
44

 Główny Urząd Statystyczny (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa. 

45
 M. Okólski, A. Fihel, Bilans demograficzny Polski w roku 2033, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-

Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom 

IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 239-290. 

46
 Zgodnie z polskim prawem - obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii mogą być 

zatrudnieni w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.  
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Rzecz w tym, iż kapitał, determinując procesy inwestycyjne, silnie wpływa na procesy rozwo-

jowe i kondycję gospodarki, a tym samym - wielkość zapotrzebowania na pracę. Kształtowa-

nie atrakcyjności inwestycyjnej każdego regionu wymaga zaś przede wszystkim 
47

: 

 rozwoju infrastruktury transportowej (połączeń drogowych, kolejowych) i lotniczych; 

 działań promocyjnych na poziomie jednostek podstawowych podziału administracyjnego, 

 w ramach polityki intraregionalnej - wypracowania sytemu marketingu terytorialnego 

miast i powiatów regionu, 

 usprawnienie procesów decyzyjnych wydawania pozwoleń na budowę, 

 działania udostępniające potencjalnie wolne tereny do zainwestowania w gminach, w tym 

tereny pozyskane przez rewitalizację,  

 wykształcanie obszarów metropolitalnych - biegunów wzrostu. 

5. Czynnikiem, który bez wątpienia wpływa korzystnie na tworzenie i utrzymanie miejsc pra-

cy, i który w średnim okresie wydaje się być zagwarantowany, jest napływ kapitału w po-

staci środków z budżetu Unii Europejskiej. Jak wiadomo - Polska jest obecnie i w średnim 

okresie będzie nadal beneficjentem tychże środków, które przyczyniają się do powiększania i 

utrzymania kapitału wewnętrznego (krajowego) oraz przyciągania kapitału zewnętrznego 

(zagranicznego). Wpływają również (pośrednio lub bezpośrednio) na tworzenie i utrzymywa-

nie miejsc pracy, zmniejszenie zróżnicowań przestrzennych sytuacji na rynku pracy, poprawę 

jakości zasobów ludzkich, poprawę funkcjonowania rynku pracy i jego instytucji, aktywizację 

bezrobotnych itp. Dla rynku pracy obszaru ZWP znaczenie środków funduszy unijnych uza-

leżnione jest od kierunków i sposobów ich alokacji. Błędy w tej dziedzinie mogą doprowa-

dzić do tego, iż skala korzyści w postaci nowych miejsc pracy może być niższa od oczekiwa-

nej. Jest przy tym oczywiste, iż dostęp do funduszy UE nie stanowi sam w sobie gwarancji 

poprawy sytuacji gospodarczej w ogóle, a na rynku pracy w szczególności. Powodzenie zale-

ży od wiedzy i umiejętności władzy i administracji, tak rządowej jak i samorządowej oraz od 

aktywności i zaangażowania społeczeństwa. Wiele też zależy od aktywności ostatecznych 

beneficjentów pomocy i tego, czy będą oni w stanie wykorzystać dostępne wsparcie. Środki z 

UE są katalizatorem rozwoju, ale same w sobie na pewno go nie powodują. 

Niewiadoma jest oczywiście skala napływu środków unijnych w przyszłości. Należy jednak 

domniemywać, iż ulegną one zmniejszeniu. Do takich przewidywań skłaniają dwie przesłan-

ki. Po pierwsze, należy liczyć się z kolejnym rozszerzeniem UE o nowych członków, którzy 

będą partycypować w wykorzystaniu środków wspólnotowych. Po drugie zaś - procesy kon-

wergencji najprawdopodobniej doprowadzą do sytuacji, w której polska gospodarka i polskie 

społeczeństwo nie będą wymagały tak dużego wsparcia finansowego, jak obecnie. W końcu 

nie można wykluczyć, iż w długim okresie Polska stanie się płatnikiem netto budżetu UE. 

6. Znacznie bardziej niepewne są rokowania dotyczące zmian napływu/odpływu kapitału w 

postaci inwestycji bezpośrednich. W obszarze decyzji inwestycyjnych pod rozwagę zarzą-

dów przedsiębiorstw (tak krajowych jak i zagranicznych) brane są różnorodne kryteria, 

uwzględniające założenia ich strategii. Podmioty gospodarcze w decyzjach alokacyjnych kie-

rują się kryteriami ekonomicznymi – umiejscawiają produkcję tam, gdzie są niskie podatki, 

niewysokie koszty pracy, a z kolei nie ma uciążliwych, licznych i zmiennych przepisów funk-

cjonowania, rozrośniętej administracji słowem tam, gdzie istnieje (szeroko rozumiany) życz-

liwy klimat dla inwestorów. W szczególności brane są pod uwagę również cechy rynku pracy 

(wielkość i struktura podaży pracy, stopa bezrobocia, jakość kapitału ludzkiego) oraz cechy 

siły roboczej w różnych krajach, a przede wszystkim jej cena i produktywność. Dla przykładu 

                                                 
47

 Zob. np. T. Kudłacz, Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań forsight’ingu, w: A. Prusek red. 

Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Gospo-

darki i Zarządzania, Kraków 2009, s. 31-46. 
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- obserwowany w Polsce wzrost kosztów pracy powoduje, iż obserwuje się malejącą jej 

atrakcyjność dla branż najbardziej pracochłonnych, bazujących na niskich płacach. Jednocze-

śnie wiele przesłanek wskazuje na to, iż wzrastać będzie znaczenie nastawionej na eksport 

produkcji średnio zaawansowanej technologicznie oraz masowej produkcji standardowych 

wyrobów przemysłowych i artykułów spożywczych
48

. 

Przewidywania co do przyszłej skali napływu kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich i 

jego wpływu na tworzenie miejsc pracy tak w Polsce, jak i na obszarze ZWP są niezwykle 

trudne. Bardzo ostrożnie zatem rzecz formułując - w dającej się przewidzieć przyszłości moż-

na oczekiwać wzrostu jednostkowych kosztów pracy, zniechęcającego na ogół inwestorów do 

ekspansji na obszarze naszego kraju. Jeżeli jednak wzrostowi temu towarzyszył będzie wzrost 

produktywności i jakości pracy, obniżanie podatków oraz uproszczenia warunków prowadze-

nia działalności gospodarczej - to (ceteris paribus) napływ inwestycji bezpośrednich będzie 

miał miejsce dalej, a w ślad za nim - obserwowany będzie stały wzrost zapotrzebowania na 

pracę. Trzeba pamiętać również, iż w średnim okresie nastąpi włączenie Polski do Unii Go-

spodarczej i Walutowej (strefy EURO). Jest to czynnik zwiększający bezpieczeństwo inwe-

storów. Dla inwestorów ulokowanych w Polsce oraz dla inwestorów rozpatrujących możli-

wość nowej lokalizacji oznaczać to będzie wyeliminowanie ryzyka kursowego i obniżenie 

kosztów transakcyjnych, czyli zachętę do ekspansji 

7. Przyjęty w Polsce dla sfery regulacji rynku pracy zdecentralizowany model rządowo-

samorządowy zapewnia respektowanie zasady subsydiarności, będącej jedną z podstawo-

wych zasad ustrojowych Unii Europejskiej. Jako taki jest korzystny, pozwala bowiem na po-

dejmowanie decyzji o sposobie realizacji aktywnej polityki rynku pracy przez organy lokalne 

– samorządowe, które są w stanie najszybciej i najtrafniej identyfikować niedostosowania 

występujące na lokalnych rynkach pracy i na nie reagować.  

Ocenić także można, iż mechanizm alokacji środków ALMP między regiony NUTS2 i NU-

TS4 sprzyja kierowaniu środków do regionów o najwyższych potrzebach, charakteryzujących 

się niekorzystną sytuacją na rynku pracy. Ze względu na konieczność zamieszczania w odpo-

wiednim algorytmie również wskaźników dotyczących efektywności działań aktywizacyj-

nych, sprzyja również motywowaniu lokalnych służb zatrudnienia do podejmowania efek-

tywnych instrumentów ALMP. 

Korzystnym rozwiązaniem jest również uczestnictwo instytucji dialogu społecznego, jakim są 

rady zatrudnienia w tworzeniu i realizacji polityki rynku pracy na wszystkich szczeblach de-

cyzyjnych. 

System ten ma jednak pewną ułomność z punktu widzenia potrzeb obszaru ZWP. Nie daje 

mianowicie prawnych i instytucjonalnych rozwiązań i instrumentów umożliwiających koor-

dynację działań podejmowanych w ramach polityki rynku pracy w skali większej niż woje-

wództwo, a mniejszej niż cały kraj.  

8. Obowiązujące obecnie regulacje prawne ograniczają rzeczywistą rolę i udział w polity-

ce rynku pracy organów zatrudnienia szczebla wojewódzkiego, a zwłaszcza wojewódz-

kich urzędów pracy. A stało się tak w wyniku nowelizacji ustawy o promocji … dokonanej w 

grudniu 2008 r.
49

, na mocy której zlikwidowano możliwość opracowywania programów re-

gionalnych tworzonych w województwach, współfinansowanych ze środków FP. Programy 
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 Zob. B. Domański, Mechanizm terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych w: K. Saganowski, M. 

Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 471-500. 
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 Ustawa z 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33).  
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regionalne mogły składać się z: projektów lokalnych lub inicjatyw samorządu województwa, 

a ich podstawowym celem było rozwiązywanie problemów regionalnego rynku pracy.  

Nowelizacja w miejsce programów regionalnych wprowadziła możliwość opracowywania i 

realizacji przez jeden lub więcej powiatowych urzędów pracy programów specjalnych oraz - 

na wniosek marszałka województwa lub starosty powiatu - programów pilotażowych. Jedyne 

znajdujące się obecnie w gestii samorządu województwa programy pilotażowe nie dają jed-

nak takich możliwości reakcji na problemy regionalnych rynków pracy, jak programy regio-

nalne. Ich istotą jest bowiem wdrażanie nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy bezro-

botnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań o cha-

rakterze systemowym.  

Trzeba przy tym podkreślić, iż dla programów regionalnych nie są substytutem doskonałym 

Regionalne Programy Operacyjne czy projekty realizowane na szczeblu wojewódzkim w ra-

mach regionalnego komponentu PO KL, współfinansowane ze funduszy europejskich. Niedo-

skonałość zastąpienia wynika z uwarunkowań proceduralnych. Mianowicie na skutek konkur-

sowego trybu przyznawania środków wydłuża się czas reakcji na problemy pojawiające się na 

rynku pracy, co zmniejsza trafność i skuteczność działań podejmowanych w skali regionalne-

go rynku pracy.  

Jednocześnie trzeba dodać, iż - jak wynika z innych badań
50

 - zainteresowanie powiatowych 

urzędów pracy opracowywaniem i realizacją programów specjalnych jest niewielkie. Wynika 

to przede wszystkim z nadmiernego obciążenia ich różnorodnymi zadaniami, mocno utrud-

niającego przygotowywanie lokalnych czy ponadlokalnych programów. 

Należałoby zatem rozważyć przywrócenie możliwości opracowywania i realizacji programów 

regionalnych, współfinansowanych ze środków FP. Rozwiązanie to powinno wzmocnić zna-

czenie samorządu wojewódzkiego w polityce rynku pracy. 

9. Rozwiązania przyjęte w prawie polskim generalnie sprzyjają elastyczności zatrudnie-

nia, zwłaszcza poprzez wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia. Nieco inaczej ocena ta 

będzie wyglądała, jeżeli weźmie się pod uwagę punkt widzenia stron umów o pracę, a 

zwłaszcza pracowników. Zatrudnienie w formach nietypowych traktowane jest przez nich 

często (i nie bez powodu) jako gorsze, niegwarantujące zaspokojenia indywidualnych aspira-

cji materialnych i pozamaterialnych. Pracownicy zatem na ogół nie są skłonni świadczyć pra-

cę w formach nietypowych, nie akceptując ich jako sposobu zwiększenia elastyczności za-

trudnienia. Dla ograniczenia tych oporów i zachowania zasady równego traktowania należy 

dążyć do egzekwowania zapewnienia pracownikom „nietypowym” takich samych warunków 

zatrudnienia, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w systemie tradycyjnym. Powin-

na być przy tym bezwzględnie respektowana zasada dobrowolności podejmowania pracy nie-

typowej. Stosowanie nietypowych form zatrudnienia powinno być zawsze uzasadnione 

względami racjonalnymi; nie powinny być nadużywane przez pracodawców w celu redukcji 

ich zobowiązań, innymi słowy nie może być przejawem dyktatu silniejszych nad słabszymi. 

Więcej kontrowersji budzi stopień prawnej ochrony zatrudnienia, będący na poziomie śred-

nim zbliżonym do analogicznego w krajach OECD, ale kontestowany przez pracodawców, na 

co wskazują wyniki badań. 

10. Ważną rolę w obszarze tworzenia miejsc pracy na obszarze ZWP odgrywać powinno sa-

mozatrudnienie. Należy zatem poszukiwać rozwiązań służących poprawie warunków po-

dejmowania i wykonywania pracy na własny rachunek, a tym samym skłonności do samoza-
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 Zob. E. Kryńska (red.) Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-
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trudnienia. Jak wykazały specjalne badania, poprawie warunków podejmowania i wykony-

wania pracy na własny rachunek, a tym samym skłonności do samozatrudnienia służyć po-

winny następujące działania: 

 poprawa klimatu towarzyszącego działalności prowadzonej na własny rachunek, 

 pomoc w procesie powstawania i na pierwszych etapach prowadzenia działalności na wła-

sny rachunek, 

 poprawa dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej 

prowadzonej na własny rachunek, 

 uproszczenie procedury związanej z procesem podejmowania pracy na własny rachunek, 

 obniżenie stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
51

 

3. Uwarunkowania wewnętrzne funkcjonowania rynku pracy na obszarze 

ZWP 

3.1. Uwarunkowania organizacyjne 

Zgodnie z ustawą o promocji… , na obszarze ZWP w odniesieniu do sfery regulacji rynku 

pracy mamy do czynienia z instytucjami rynku pracy przez nią zdefiniowanymi (patrz p. 2.3 

niniejszej ekspertyzy). Należą do nich w szczególności publiczne służby zatrudnienia, których 

organizacja jest ściśle związana z podziałem administracyjnym. Na obszarze ZWP do orga-

nów zatrudnienia należą: wojewodowie oraz marszałkowie wchodzących w jego skład woje-

wództw oraz starostowie wchodzących w jego skład powiatów wraz z powiatowymi i woje-

wódzkimi urzędami pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone tą 

ustawą o promocji… 

Do najważniejszych zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy: 

 określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich 

w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regional-

nego planu działań na rzecz zatrudnienia; 

 podział posiadanych środków FP, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych 

w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrud-

nienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; 

 opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monito-

ringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych; 

 współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej poli-

tyki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich; 

 programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu EFS
52

. 

Do głównych zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: 

 opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

 pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu ak-

tywizacji lokalnego rynku pracy; 

 udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośred-

nictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy; 
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 E. Kryńska, Praca na własny rachunek w polskiej gospodarce. Wnioski i rekomendacje, w: E. Kryńska (red.) 

Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007, s. 

233-239. 
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 W okresie programowania 2007-2013 wojewódzkie urzędy pracy są odpowiedzialne w poszczególnych woje-

wództwach za wdrażanie komponentu regionalnego PO KL. 
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 udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy 

oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową; 

 rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie i wypłacanie zasił-

ków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia; 

 inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 

 opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficyto-

wych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby po-

wiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia; 

 inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie 

problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn doty-

czących zakładu pracy; 

 współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia  

oraz wykorzystania środków FP; 

 współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informa-

cji o usługach rynku pracy; 

 współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług 

rynku pracy. 

Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad reali-

zacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub 

powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty. 

Zgodnie z ustawą o promocji … polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne, 

oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy 

jest działalność rad zatrudnienia, podejmowana na szczeblu centralnym (Naczelna Rada Za-

trudnienia), województwa (wojewódzkie rady zatrudnienia) i powiatu (powiatowe rady za-

trudnienia). 

Na obszarze ZWP funkcjonuje pięć wojewódzkich urzędów pracy (WUP). W regionie pół-

nocno-zachodnim są to:  

 WUP w Szczecinie, jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomor-

skiego, posiadająca filią w Koszalinie; 

 WUP w Poznaniu - jednostka organizacyjna samorządu województwa wielkopolskiego, 

posiadająca cztery Oddziały Zamiejscowe (w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile)  

W regionie południowo-zachodnim są to: 

 WUP w Wałbrzychu - jednostka organizacyjna samorządu województwa dolnośląskiego, 

posiadająca trzy filie (we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy);  

 WUP w Opolu - jednostka organizacyjna samorządu województwa opolskiego; 

 WUP w Zielonej Górze - jednostka organizacyjna samorządu województwa lubuskiego, 

posiadający Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.  

Na obszarze ZWP w 2011 r. działało 99 powiatowych urzędów pracy (PUP) (50 w regionie 

północno-zachodnim, a 49 w regionie południowo-zachodnim) oraz 51 filii PUP (odpowied-

nio: 17 i 34)
53

. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego jest 19 PUP (w Białogardzie, Choszcznie, 

Drawsku-Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie, 

Kołobrzegu, Myśliborzu, Policach, Pyrzycach, Starogardzie Szczecińskim, Szczecinie, Szcze-

cinku, Wałczu, Łobezie, Świdwinie, Świnoujściu) oraz 14 filii PUP (w Barlinku, Barwicach, 

Chojnie, Czaplinku, Darłowie, Dęblinie, Dębnie, Kaliszu Pomorskim, Lipianach, Nowogar-
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dzie, Polanowie, Połczynie Zdrój, Resku i Wolinie). 

W województwie wielkopolskim jest 31 PUP (w Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gosty-

niu, Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Koninie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, 

Lesznie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach Wlkp., Ostrowie Wlkp., Ostrzeszo-

wie, Pile, Pleszewie, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Słupcy, Turku, Wolsztynie, Wrześni, 

Wągrowcu, Złotowie, Śremie, Środzie Wlkp. oraz trzy filie PUP (w Trzciance, Wieleniu, Wy-

rzysku). 

W województwie dolnośląskim jest 27 PUP (w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Górze, Głogo-

wie, Jaworze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Kubaniu, Lubinie, 

Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Sławnie, Trzebnicy, 

Wałbrzychu, Wołowie, Wrocławiu, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Złotoryi, Środzie Ślą-

skiej, Świdnicy) oraz 17 filii (w Bielawie, Bierutowie, Boguszów-Gorcach, Bystrzycy Kłodz-

kiej, Brzegu Dolnym, Chojnowie, Głuszycy, Mieroszowie, Nowej Rudzie, Przemkowie, 

Strzegomiu, Sycowie, Twardogórze, Wałbrzychu, Ziębicach, Świebodzicach i Żmigrodzie). 

W województwie opolskim jest 11 PUP (w Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie Koźlu, 

Kluczborku, Krapkowicach, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opol-

skich) oraz 7 filii PUP (w Grodkowie, Głuchołazach, Kamienniku, Niemodlinie, Otmucho-

wie, Paczkowie i Praszce). 

W województwie lubuskim jest 11 PUP (w Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, Między-

rzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Zielonej 

Górze, Żaganiu i Żarach) oraz 10 filii (w Drezdenku, Gubinie, Kostrzynie n/Odrą, Kożucho-

wie, Lubsku, Nowogrodzie Bobrzańskim, Skwierzynie, Sulechowie, Szprotawie i Wschowej). 

W każdym województwie obszaru ZWP funkcjonuje wojewódzka rada zatrudnienia, będąca 

organem opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pra-

cy, a w każdym powiecie - powiatowa rada zatrudnienia, będąca organem opiniodawczo-

doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Ich działanie reguluje ustawa o pro-

mocji zatrudnienia … oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 

2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
54

.  

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez marszałka wo-

jewództwa spośród działających na terenie województwa: 

1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu 

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu 

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych, 

4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, 

5. przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej 

Polskiej Akademii Nauk 

6. przedstawiciel wojewody. 

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę powiatu 

spośród działających na terenie powiatu : 

1. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy 

o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;  

2. terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu 
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ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;  

3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych,  

4. jednostek samorządu terytorialnego;  

5. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.  

Na szczególną uwagę zasługują jednostki powołane poprzez projekty realizowane w ramach 

PO KL, jakimi są obserwatoria rynku pracy. Są to jednostki prowadzone przez wojewódz-

kie urzędy pracy, których zadaniem jest prowadzenie badań i analiz, poruszających bieżące 

problemy rynku pracy na terenie województw.  

3.2. Uwarunkowania programowe 

Ustawa o promocji … zobowiązuje samorządy województw do określania i koordynowania 

regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej poli-

tyki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz za-

trudnienia. Samorządy województw przygotowują zatem corocznie regionalne plany działań 

na rzecz zatrudnienia, określające priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymaga-

jących wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego 

oraz partnerów społecznych. Plany takie opracowywane są na podstawie Krajowego Planu 

Działań na rzecz Zatrudnienia, z uwzględnieniem zapisów strategii rozwoju województw 

oraz strategii wojewódzkich w zakresie polityki społecznej. W ZWP plany działań na rzecz 

zatrudnienia przygotowywane są od 2005 r. Opracowywane są (również corocznie) sprawoz-

dania z realizacji tych planów w poszczególnych latach. Dokumenty te są przyjmowane 

uchwałą zarządu województwa. 

W jednostkach samorządowych nie ma ustawowego obowiązku przygotowywania planów 

czy programów dotyczących rynku pracy odnoszących się do średniego czy długiego okresu. 

Mimo tego, dokumenty takie został opracowane: 

 w województwie wielkopolskim - Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopol-

skiego na lata 2007 – 2013, będąca uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Wiel-

kopolskiego do 2020 roku, obejmująca swoim zasięgiem działania związane z zasobami 

ludzkimi w Wielkopolsce. Dokument ten przyjęty został przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego Uchwałą nr VIII/69/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r. Zawiera on m. in. dia-

gnozę sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim, analizę SWOT, strategicz-

ne wyzwania zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego w regionie, priorytety i podstawo-

we typy działań oraz informacje na temat jej realizacji.
55

 Przygotowano również Raport z 

realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 do 

końca 2009 r. 

 w województwie lubuskim - przyjęta przez Sejmik województwa lubuskiego Lubuska 

Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020, stanowiąca uszczegółowienie celów Strategii 

Rozwoju Województwa Lubuskiego. Struktura tego dokumentu opiera się na zapisach 

ustawy o rozwoju regionalnym i zawiera: diagnozę sytuacji na lubuskim rynku pracy, pro-

gnozę trendów rozwojowych, cele strategiczne i kierunki interwencji, system realizacji i 

ramy finansowe oraz monitoring i wskaźniki realizacji.56 

3.3. Konkluzje 

1. Organizacyjne i programowe uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy na obszarze 

                                                 
55

 Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013, Poznań, styczeń 2007. 

56
 Lubuska Strategia zatrudnienia na lata 2011-2020, Załącznik do Uchwały Nr VI/41/11 Sejmiku Wojewódz-

twa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011 roku.  
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ZWP są zdeterminowane obowiązującymi w całym kraju rozwiązaniami prawnymi. Rozwią-

zania te nie sprzyjają koordynacji działań podejmowanych wobec rynku pracy nie tylko w 

skali ponadwojewódzkiej, ale także w skali poszczególnych województw. W istocie w sferze 

regulacji rynku pracy mamy bowiem do czynienia z 99 ośrodkami decyzyjnymi oraz pięcio-

ma ośrodkami koordynacyjnymi, niewyposażonymi w narzędzia rzeczywistej koordynacji.  

2. Formułowanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludz-

kich dokonywać się ma w istocie jedynie w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy po-

przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Plany te w 

praktyce stanowią mniej lub bardziej wierną kalkę planu krajowego
57

, dostosowaną do specy-

fiki poszczególnych wojewódzkich rynków pracy. Ich przygotowywanie nie przyczynia się 

do wzmocnienia współpracy między ZWP, ponieważ koncentrują się one na zagadnieniach 

związanych z obszarem konkretnego województwa, słabo lub w ogóle nie nawiązując do 

możliwości podjęcia i zharmonizowania działań o charakterze ponadwojewódzkim. 

3. Regionalne plany działań na rzecz zatrudnienia przygotowywane w ZWP opracowywane są 

na rok. Jedynie w dwóch województwach przygotowano strategie zatrudnienia obejmujące 

horyzont średniookresowy. Koncentracja na problemach i zadaniach bieżących nie sprzyja zaś 

działaniom wyprzedzającym, opartym na analizach prawdopodobnego rozwoju zjawisk w 

dającej się przewidzieć przyszłości, determinujących sytuację na rynkach pracy. Prowadzi to 

do sformułowania wniosku o potrzebie przygotowywania dla rynku pracy obszaru ZWP do-

kumentów programowych obejmujących średni lub/i długi okres (5-10 lat). 

4. Rynek pracy na obszarze ZWP podlega - jak dotychczas - analizom i badaniom w skali 

wojewódzkiej i powiatowej, co również nie sprzyja jakiejkolwiek koordynacji o charakterze 

regionalnym i makroregionalnym. Należałoby zatem stworzyć ponadregionalny ośrodek mo-

nitorowania i analiz rynku pracy obszaru ZWP. 

4. Stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne zasobów pracy na obszarze 

ZWP 

4.1. Ludność według grup ekonomicznych 

Analizując strukturę ludności według grup ekonomicznych widać niewielkie zróżnicowanie w 

przekroju regionów (NUTS1), jak i analizowanych województw. Zróżnicowanie to między 

poszczególnymi jednostkami terytorialnymi wynosiło w okresie 1999-2010 maksymalnie 2-3 

pp. Istotne jest jednak, iż następują zmiany tej struktury. We wszystkich regionach oraz anali-

zowanych województwach udział ludności w wieku produkcyjnym (dla kobiet 15-59 lat, dla 

mężczyzn 15-64 lata) między rokiem 1999 a 2010 wzrósł o ok. 2 pp. (w regionie północno-

zachodnim z 66% do 69%, a w regionie południowo-zachodnim z 67% do 69%). Równocze-

śnie spadł udział osób w wieku przedprodukcyjnym o ok. 4-5 pp. (tab. A10 – A12). W regio-

nie południowo-zachodnim udział ten jest najniższy w Polsce (dla NUTS1) i w 2010 r. wyno-

sił 14%. Natomiast na poziomie NUTS2 największy spadek w tym okresie zanotowano w 

województwie opolskim o 7 pp., z 20% na 13%. Była to najniższa wartość wśród pięciu wo-

jewództw w 2010 r., a najwyższy odsetek zanotowano w województwie wielkopolskim 

(16%). W rezultacie, wzrósł odsetek osób w wieku poprodukcyjnym o 2-3 pp.  

                                                 
57

 Obecnie jest to Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2009-2011, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa luty 2009 r. 
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Wykres 6. Struktura ludności według grup ekonomicznych w 2010 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Równie niewielkie zróżnicowanie na poziomie NUTS1 i NUTS2 występuje w strukturze lud-

ności w wieku produkcyjnym w ujęciu osób w wieku mobilnym i niemobilnym, przy istot-

nym spadku udziału osób w wieku mobilnym w latach 1999-2010 – o 5-6 p.p., do 64% w 

przypadku regionu północno-zachodniego i 63% w regionie południowo-zachodniej (region 

południowo-zachodni od 2007 r. notuje w grupie mężczyzn najwyższy odsetek osób w wieku 

niemobilnym w porównaniu do pozostałych regionów). W województwach najwyższy odse-

tek osób w wieku mobilnym w 2010 r. zanotowano w wielkopolskim (65,4%), a najniższy w 

dolnośląskim (62,7%) i zachodniopomorskim (62,8%) (tab. A13). 

Analiza dynamiki zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym wskazuje, że w końcu lat 90. 

wszystkie analizowane regiony i województwa (poza wielkopolskim) notowały jej spadek. 

W latach 2000-2005 nastąpiło odwrócenie trendu i notowane były wzrosty (największe tempa 

wzrostu liczby ludności występowały w regionie północno-zachodnim, a na poziomie NUTS2 

w województwie wielkopolskim). Pierwszym regionem, w którym w XXI w. zanotowano 

kurczenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym był region południowo-zachodni (ujem-

na dynamika zanotowana w 2006 r. w województwie opolskim), w 2009 r. taka sytuacja wy-

stępowała już we wszystkich regionach, a w 2010 r. we wszystkich analizowanych woje-

wództwach (w 2009 r. jedynie w województwie wielkopolskim zanotowano niewielki 

wzrost
58

). Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym w całej Polsce, w tym regionach 

północno-zachodnim i południowo-zachodnim, był konsekwencją spadku liczby kobiet w tej 

grupie wiekowej – w latach 2000-2010 wśród mężczyzn nadal notowano niewielkie i maleją-

ce przyrosty. Wyjątek stanowiło województwo opolskie, w którym ujemną dynamikę liczby 

mężczyzn w wieku produkcyjnym zanotowano w latach 2006-2008 (tab. A14). 

Przytoczone dane wskazują na problem, z jakim borykają się gospodarki wysoko rozwinięte –

starzenia się społeczeństw, które będzie miało istotne konsekwencje dla krajowych jak i re-

gionalnych rynków pracy
59

. Symptomy tego zjawiska widać w całej Polsce, a także w anali-

                                                 
58

 Województwo wielkopolskie jest specyficzne wśród analizowanych województw, gdyż jako jedyne notowało 

w latach 1999-2009 dodatnią dynamikę liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

59
 W przypadku ZWP zmniejszanie się liczby ludności, w tym ludności w wieku produkcyjnym jest efektem nie 
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zowanych regionach. Potwierdzają to również prognozy ludności opracowane przez Główny 

Urząd Statystyczny. GUS szacuje, że do 2035 r. liczba ludności w Polsce zmniejszy się w 

porównaniu do 2007 r. o 2,223 mln osób (o 5,6%), a 90% spadku przypadnie na obszary 

miejskie. W analizowanych regionach najgorszej sytuacji należy spodziewać się w wojewódz-

twie opolskim. Według szacunków GUS do 2035 r. liczba ludności ogółem spadnie tam o 

niemal ¼ (23,5%). W opolskim notowane też będą największe spadki liczby ludności w wie-

ku przedprodukcyjnym i produkcyjnym (o, odpowiednio, 35% i 24% w porównaniu do 2007 

r.)
60

. W pozostałych województwach skala zmniejszenia się liczebności tych dwóch grup bę-

dzie podobna (o 20-25%), za wyjątkiem województwa wielkopolskiego, gdzie prognozowany 

spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym ma wynieść 9,5%. Natomiast najmniejszy 

przyrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym prognozowany jest dla województwa 

opolskiego (o 52,6%) i dolnośląskiego (o 55,8%), w pozostałych przekroczy on 70%. 

Poza kurczeniem się zasobów ludności w wieku produkcyjnym w perspektywie długookre-

sowej, ważkim problemem z punktu widzenia rynku pracy będą prognozowane zmiany w 

strukturze ludności w wieku produkcyjnym. Prognozy GUS wskazują bowiem jednoznacznie, 

że po niewielkim wzroście udziału osób w wieku mobilnym w ogóle ludności w wieku pro-

dukcyjnym do 2020 r. (wyjątek stanowi województwo opolskie, w którym prognozuje się 

spadek tego udziału w 2020 r. o 2,1 pp.), w 2035 r. udział ten wyniesie 53,1% w wojewódz-

twie wielkopolskim, 52,2% w lubuskim, 51,9% w zachodniopomorskim, 51% w dolnoślą-

skim i 50,6% w opolskim. W rezultacie w regionie południowo-zachodnim w 2035 r. niemal-

że połowa osób w wieku produkcyjnym będzie zaliczać się do kategorii osób niemobilnych, 

co niewątpliwie w znacznym stopniu będzie utrudniało osiąganie celów zatrudnieniowych. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż nie jest to cecha charakterystyczna dla obszaru ZWP, gdyż 

podobna sytuacja będzie miała miejsce w całym kraju. 

4.2. Aktywność zawodowa ludności i stopa zatrudnienia 

Procesy demograficzne w znacznym stopniu będą determinowały możliwość osiągnięcia ce-

lów europejskiej polityki zatrudnienia i wskaźników określonych w Strategii Europa 2020. 

Podniesienie aktywności zawodowej ludności jest jednym z podstawowych wyzwań, przed 

jakim stoi Polska i polski rynek pracy w horyzoncie średniookresowym
61

. Będzie to zadanie o 

tyle trudne, że dotychczasowe wyniki Polski, jak i obszaru ZWP odbiegają in minus od sta-

wianych celów, jak również od średnich wyników dla UE. 

Wartość współczynnika aktywności zawodowej (15-64 lat) w 2009 r. w analizowanych regio-

nach była poniżej średniej dla Polski i wyniosła dla regionu północno-zachodniego 63,5%, a 

dla regionu południowo-zachodniego 64,4%. I chociaż na poziomie województw zróżnico-

wanie wartości współczynnika aktywności zawodowej nie przekracza 4 pp., to jednak pewne 

cechy charakterystyczne dla poszczególnych województw są zauważalne. W 2009 r. w po-

równaniu z 1999 r. współczynnik aktywności zawodowej dla UE wzrósł o 2,9 pp., podczas 

gdy w Polsce spadł o 1,1 pp., w regionie południowo-zachodnim o 1,0 pp., natomiast w re-

gionie północno-zachodnim o 2,2 pp. W tym ostatnim przypadku za ten znaczącą gorszy wy-

                                                                                                                                                         
tylko procesów demograficznych, ale również proces migracyjnych, włączając w to zarobkowe emigracje zagra-

niczne mieszkańców, które opisane są w kolejnych częściach ekspertyzy.  

60
 W prognozach GUS wiek przedprodukcyjny to 0-17 lat, natomiast wiek produkcyjny 18-59/64. 

61
 Jest to wyzwanie wskazywane w wielu opracowaniach strategicznych – m.in. w Raporcie Polska 2030. Wy-

zwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009; Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-

2011, Warszawa 2010, ekspertyzie przygotowanej na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015: 

E. Kryńska, Ł. Arendt (2010), Rynek pracy – wyzwania strategiczne, 

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek_pracy_uzupelnion

a_24012011.pdf, dostęp 28.07.2011 r. 

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek_pracy_uzupelniona_24012011.pdf
http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek_pracy_uzupelniona_24012011.pdf
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nik odpowiada województwo zachodniopomorskie, gdzie spadek ten wyniósł aż 5,9 pp.
62

, 

podczas gdy w wielkopolskim był to 1 pp., a w lubuskim wartość współczynnika w porówna-

niu do 1999 r. nie uległa zmianie. Na tle analizowanych województw pozytywnie wyróżnia 

się województwo opolskie, które jako jedyne zanotowało wzrost wartości współczynnika ak-

tywności zawodowej w tym okresie o 0,5 pp. (tab. A15). 

Wnioski, jakie płyną z analizy współczynnika aktywności zawodowej w poszczególnych 

przedziałach wiekowych są następujące (tab. A15): 

 w grupie 15-24 lata poza województwem lubuskim i zachodniopomorskim pozostałe uzy-

skują wyniki lepsze niż średnia dla Polski, ale poniżej średniej dla UE – najlepsze woje-

wództwo wielkopolskie uzyskało w 2009 r. wynik 38,8%, o 4,9 pp. poniżej średniej UE; 

 w grupie 25-34 oraz 35-44 lata co prawda uzyskane wartości w 2009 r. są poniżej średniej 

krajowej, ale województwo dolnośląskie uzyskało wynik lepszy o 0,3 pp. od średniej UE; 

 w grupie 45-54 lata od 2006 r. najniższe wartości współczynnika aktywności zawodowej 

notuje się w województwie lubuskim (o 3,9 pp. poniżej średniej krajowej) 

 w grupie 55-64 lata lepsze wyniki notowane są w regionie południowo-zachodnim, za 

sprawą województwa dolnośląskiego, które jako jedyne uzyskuje rezultaty powyżej śred-

niej krajowej, przy czym nadal jest to wynik o wiele gorszy (w 2009r. o 12,3 pp.) od śred-

niej UE. 

 natomiast w grupie 65+ to właśnie wynik województwa dolnośląskiego powoduje, iż re-

zultat dla regionu południowo-zachodniego jest gorszy niż regionu północno-zachodniego. 

Wszelkie działania mające na celu podnoszenie aktywności zawodowej ludności województw 

Polski zachodniej powinny kłaść duży nacisk na aktywizację kobiet. Jak bowiem wskazują 

wyniki analizy aktywności zawodowej według płci, różnice w wartości współczynnika ak-

tywności (15-64) między mężczyznami a kobietami są wyższe w analizowanych wojewódz-

twach od średniej krajowej i UE. Największe różnice w tym zakresie notowane są w woje-

wództwach wielkopolskim (17,5 pp. w 2009 r.) i opolskim (16,4 pp. w 2009 r.), w pozosta-

łych przypadkach mieściły się w granicach 14-15 pp.. Województwo wielkopolskie wyróżnia 

się na tle pozostałych analizowanych województw również tym, że zanotowano w nim naj-

większy wzrost różnicy współczynnika aktywności zawodowej między mężczyznami a kobie-

tami między 1999 r. a 2009 r. (4,7 pp.). W tym samym okresie w krajach UE różnica ta 

zmniejszyła się o 4,7 pp., a wśród analizowanych województw podobną tendencję zanotowa-

no jedynie w województwie lubuskim i opolskim (tab. A16). Wyniki te wskazują na słabość 

trzech spośród ZWP, gdzie doszło do zwiększenia rozwarstwienia aktywności zawodowej 

między mężczyznami i kobietami. 

Antycypując zmiany w systemie emerytalnym polegające m.in. na podnoszeniu wieku emery-

talnego, trzeba powiedzieć, że ta droga do zwiększania aktywności zawodowej kobiet może 

okazać się, ceteris paribus, mało skuteczna, gdyż aktywność zawodowa kobiet w grupie wie-

kowej 55-64 w analizowanych województwach jest relatywnie niska, co oznacza, iż trzeba 

będzie włożyć dużo wysiłku w zachęcenie kobiet do pozostania na rynku pracy dłużej. Skalę 

problemu najlepiej obrazuje porównanie wskaźnika aktywności kobiet w województwach do 

średniej wartości dla UE. Otóż w 2009 r. dla UE wyniósł on 40,2%, podczas gdy jedynie w 

województwie dolnośląskim i zachodniopomorskim przekroczył poziom 20% o, odpowied-

nio, 3,2 pp. i 0,1 pp. Widać więc, że aktywność kobiet w wieku 55-64 lata jest w analizowa-

nych województwach o połowę mniejsza niż w UE (tab. A17). 

Relatywnie niska aktywność zawodowa Polaków skutkuje niskimi wartościami stopy zatrud-

                                                 
62

 Ten wynik spowodowany był znaczącym spadkiem współczynnika aktywności kobiet, który zmniejszył się o 

7,53 pp., podczas gdy w przypadku mężczyzn spadek wyniósł 4,16 pp. 
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nienia. W 2009 r. jedynie w województwie wielkopolskim stopa zatrudnienia przekroczyła 

średnią krajową (60,2%), natomiast najgorszy wynik zanotowano w województwie zachod-

niopomorskim (54,9%) – niemal 10 pp. poniżej UE. Rozpatrując stopę zatrudnienia w woje-

wództwach Polski zachodniej przez pryzmat celów Strategii Lizbońskiej należy stwierdzić, iż 

dla tych regionów przyjęte cele były nierealne. Jakkolwiek UE nie osiągnęła tych celów, to w 

ZWP stopień rozbieżności między nimi a uzyskanym w 2010 r. rezultatem był znaczący i w 

wielu przypadkach przekraczał 10 pp., a w odniesieniu do grupy wiekowej 55-64 nawet do-

chodził do niemal 20 pp. (tab. 3). 

 Tabela 3. Stopień osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej w 2010 r. (stopa zatrudnienia) 

Wyszczególnienie Kategoria 

15-64 ogółem 15-64 Kobiety 55-64 

Cel 70,0 60,0 50,0 

Unia Europejska 64,2 58,2 46,3 

Polska 59,3 53,0 34,0 

Region Północno-Zachodni 58,2 51,0 32,2 

Wielkopolskie 60,7 52,2 33,9 

Zachodniopomorskie 53,7 48,3 30,6 

Lubuskie 57,2 51,4 30,4 

Region Południowo-Zachodni 58,0 51,7 32,7 

Dolnośląskie 57,8 52,2 33,0 

Opolskie 58,5 50,3 31,7 

Źródło: dane Eurostatu i Banku Danych Lokalnych 

Warto jednak dodać, iż w porównaniu do 1999 r. w 2010 r. we wszystkich analizowanych 

województwach, za wyjątkiem zachodniopomorskiego, stopa zatrudnienia wzrosła bardziej, 

niż średnio w UE (największe wzrosty zanotowano w województwie lubuskim i opolskim, 

odpowiednio o 10,2% i 6,9%). W województwie zachodniopomorskim zanotowano natomiast 

spadek stopy zatrudnienia w tym okresie (z 53,8% do 53,7%).  

Zmiany w wartościach stóp zatrudnienia (15-64) w latach 1999-2009 na obszarze ZWP nie 

odbiegały od trendu krajowego – po okresie spadku w latach 1999-2002/2003 zanotowano 

tendencję wzrostową w okresie 2004-2007, a następnie okres stabilizacji (2008-2009). Wy-

stąpiły natomiast różnice między poszczególnymi województwami. W całym analizowanym 

okresie województwo wielkopolskie zawsze notowało najwyższe wartości stopy zatrudnienia, 

na drugim miejscu plasowało się województwo opolskie, które znacznie zmniejszyło dystans 

do wielkopolskiego w porównaniu do 1999 r.. Województwo lubuskie, które zanotowało naj-

gorszy wynik w 1999 r. od 2005 r. weszło na dość dynamiczną ścieżkę wzrostu. Natomiast 

województwo zachodniopomorskie od 2005 r. zaczęło osiągać najniższe wartości stopy za-

trudnienia wśród ZWP (wykres 7).  

Zróżnicowanie stóp zatrudnienia między województwami zmienia się w zależności od grup 

wiekowych. W grupie 15-24 lata w 2009 r. wartości powyżej średniej krajowej uzyskały wo-

jewództwa wielkopolskie (31,9%, jedynie 3,2 pp. poniżej średniej UE), opolskie i dolnoślą-

skie, natomiast najgorsze wyniki zanotowano w województwie lubuskim (24,7%) i zachod-

niopomorskim (22,8%, o ponad 9 pp. mniej niż w wielkopolskim!) (tab. A18). Z kolei w gru-

pie 55-64 lata jedynie województwo dolnośląskie uzyskało w 2009 r. rezultat powyżej śred-

niej krajowej (odpowiednio 34% i 32,3%), podczas gdy pozostałe województwa oscylowały 

na poziomie 30%. Gorsza sytuacja występuje w przypadku grupy 65+, gdzie w 2009 r. stopa 

zatrudnienia dla Polski i UE była identyczna (4,7%), a wszystkie ZWP zanotowały niższe 

wartości (tab. A18). 
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Wykres 7. Stopa zatrudnienia (15-64) w ZWP i UE w latach 1999-2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych Eurostatu 

Słabość rynku pracy w części ZWP uwidacznia się podczas analizowania rozmiarów luki za-

trudnienia między mężczyznami a kobietami. Po pierwsze, luka ta w województwach wielko-

polskim i opolskim w 2009 r. była znaczącą wyższa niż średnia dla Polski i UE, po drugie, 

podczas gdy w latach 1999-2009 luka ta w UE zmniejszyła się o 6,1 pp., podobny trend wy-

stąpił tylko w województwie lubuskim (spadek o 3,6 p.p.) i opolskim (o 3,4%), natomiast w 

pozostałych województwach luka zatrudnieniowa zwiększyła się – w województwie wielko-

polskim aż o 4,7 p.p. (tab. A19).  

Przedstawione tendencje, a także analiza wartości i zmian stóp zatrudnienia dla kategorii wie-

kowej 20-64 w ZWP sprawiają, iż cel sformułowany w strategii Europa 2020, tj. wzrost do 

2020 r. stopy zatrudnienia osób w wieku 20-64 do co najmniej 75%, dzięki zwiększeniu licz-

by pracujących kobiet i osób starszych oraz lepszej integracji migrantów na rynku pracy, nie 

będzie prosty do osiągnięcia. Osiągnięcie celu zapisanego w Krajowym Programie Reform 

EUROPA 2020 tj. stopy zatrudnienia na poziomie 71% również nie jest oczywiste. Dla zobra-

zowania skali problemu oraz wskazania, że wyniki wszelkich prognoz zależą w dużej mierze 

od przyjętych założeń, przeprowadzono symulację dochodzenia do wartości referencyjnych w 

dwóch wariantach (75% i 71%), w każdym przypadku rozważając dwa scenariusze – pesymi-

styczny i optymistyczny. Symulacje przeprowadzono przy następujących założeniach: 

 Za rok bazowy przyjęto 2010; 

 Roczne stopy wzrostu (dla okresów przeszłych jak i dla przyszłości) wyznaczono meto-

dą procentu składanego ze wzoru: , gdzie ER0 – wartość stopy za-

trudnienia w okresie początkowym, ERn – docelowa wartość stopy zatrudnienia , r – 

roczna stopa wzrostu wskaźnika zatrudnienia, n – liczba lat. Przyjęto założenie, że stopy 

wzrostu były/będą kształtowały się na identycznym poziomie w każdym roku (nie 

przewiduje się fluktuacji stopy w analizowanych okresach); 

 W scenariuszu pesymistycznym przyjęto, że w kolejnych latach stopa zatrudnienia bę-

dzie zmieniała się w tempie, jakie zanotowano w latach 1999-2010; a w scenariuszu 

optymistycznym w tempie z lat 2004-2010 (okres, w którym notowano w zasadzie je-

dynie wzrosty lub stabilizację wartości stopy zatrudnienia na obszarze ZWP). 

W scenariuszu pesymistycznym, w obu wariantach, żadne z województw nie osiągnie celu 
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zatrudnieniowego w zakładanym czasie (województwo wielkopolskie nigdy nie będzie w 

stanie tego zrobić, ze względu na to, że oszacowany średni roczny wzrost stopy zatrudnienia 

był ujemny) co wynika z tego, iż oszacowane tempo wzrostu stopy zatrudnienia jest poniżej 

tempa wymaganego, które w wariancie I waha się od 1,3% rocznie w przypadku wojewódz-

twa wielkopolskiego do 2,39% w województwie zachodniopomorskim, natomiast w warian-

cie II, odpowiednio od 0,75% do 1,83% (tab. 4 i tab. 5).  

W wariancie pesymistycznym cel zatrudnieniowy jako pierwsze osiągną województwa lubu-

skie (w wariancie I w 2042 r., w II – w 2033 r.) i opolskie (odpowiednio w 2045 r. i 2034 r.), 

czyli ponad 20 lat później niż się zakłada w Strategii Europa 2020. Natomiast okres, w któ-

rym województwo zachodniopomorskie osiągnąć powinno cel zatrudnieniowy w wariancie I i 

II przy założeniach przyjętych dla scenariusza pesymistycznego wykracza znacznie poza ho-

ryzont analizowany w literaturze science fiction. Jeśli więc w kolejnej dekadzie będziemy 

mieli do czynienia z fluktuacjami stopy zatrudnienia i okresami spadku jej poziomu, należy 

jasno stwierdzić, iż cele wyznaczone w Strategii Europa 2020 i Krajowym Programie Reform 

EUROPA 2020 na obszarze ZWP nie zostaną osiągnięte. 

Natomiast przy założeniach przyjętych w scenariuszu optymistycznym wymagane roczne 

stopy wzrostu wskaźnika zatrudnienia są niższe a stopy prognozowane wyższe niż w scena-

riuszu pesymistycznym. W rezultacie jedynie w województwie zachodniopomorskim różnica 

między prognozowanym a wymaganym tempem wzrostu wskaźnika zatrudnienia jest ujemna, 

i tylko to województwo nie osiąga założonych celów zatrudnieniowych do 2020 r. w obu wa-

riantach. Najszybciej cele te w wariancie I zostaną osiągnięte na Dolnym Śląsku (2016 r.), 

następnie w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej (w 2018 r.), a województwo opolskie dojdzie 

do planowanego poziomu dokładnie w 2020 r. Natomiast w wariancie II Wielkopolska i Dol-

ny Śląsk podzielą się palmą pierwszeństwa w 2015 r., w 2016 r. dołączy do nich wojewódz-

two lubuskie, a rok później opolskie (tab. 4 i 5). 

Tabela 4. Scenariusze dochodzenia do stopy zatrudnienia na poziomie 75% (wariant I) 

Region 

Stopa 

zatrud-

nienia 

2010 

Wariant I - cel "75%" 

Dystans 

do poko-

nania (w 

p.p.) 

Średni 

wzrost 

roczny 

1999-

2010 

Średni 

wzrost 

roczny 

2004-

2010 

Wymaga-

na średnia 

roczna 

stopa 

wzrostu 

dla osią-

gnięcia 

celu w 

2020 

Różnica 

między 

średnią 

stopą 

1999-

2010 a 

stopą 

wymaga-

ną (w 

p.p.) 

Różnica 

między 

średnią 

stopą 

2004-

2010 a 

stopą 

wymaga-

ną (w 

p.p.) 

Rok, w 

którym 

cel zo-

stanie 

osiągnię-

ty przy 

średnim 

wzroście 

1999-

2010 

Rok, w 

którym 

cel zo-

stanie 

osiągnię-

ty przy 

średnim 

wzroście 

2004-

2010 

Polska 64,6 10,4 0,16% 2,02% 1,50% -1,35 0,51 2106 2018 

Region Północno-

Zachodni 63,4 11,6 0,07% 1,94% 1,69% -1,62 0,24 2244 2019 

Wielkopolskie 65,9 9,1 -0,10% 1,83% 1,30% -1,40 0,53 . 2018 

Zachodniopomorskie 59,2 15,8 0,03% 1,77% 2,39% -2,36 -0,63 2779 2024 

Lubuskie 62,0 13 0,61% 2,55% 1,92% -1,31 0,63 2042 2018 

Region Południowo-

Zachodni 62,8 12,2 0,23% 2,84% 1,79% -1,56 1,04 2086 2017 

Dolnośląskie 62,6 12,4 0,15% 3,11% 1,82% -1,68 1,28 2134 2016 

Opolskie 63,4 11,6 0,49% 1,88% 1,69% -1,21 0,18 2045 2020 

Źródło: szacunki własne na bazie danych Eurostatu 
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Tabela 5. Scenariusze dochodzenia do stopy zatrudnienia na poziomie 71% (wariant II) 

Region 

Stopa 

zatrud-

nienia 

2010 

Wariant II - cel "71%" 

Dystans 

do poko-

nania (w 

p.p.) 

Średni 

wzrost 

roczny 

1999-

2010 

Średni 

wzrost 

roczny 

2004-

2010 

Wymaga-

na średnia 

roczna 

stopa 

wzrostu 

dla osią-

gnięcia 

celu w 

2020 

Różnica 

między 

średnią 

stopą 

1999-

2010 a 

stopą 

wymaga-

ną (w 

p.p.) 

Różnica 

między 

średnią 

stopą 

2004-

2010 a 

stopą 

wymaga-

ną (w 

p.p.) 

Rok, w 

którym 

cel zo-

stanie 

osiągnię-

ty przy 

średnim 

wzroście 

1999-

2010 

Rok, w 

którym 

cel zo-

stanie 

osiągnię-

ty przy 

średnim 

wzroście 

2004-

2010 

Polska 64,6 6,4 0,16% 2,02% 0,95% -0,79 1,07 2071 2015 

Region Północno-

Zachodni 63,4 7,6 0,07% 1,94% 1,14% -1,07 0,80 2168 2016 

Wielkopolskie 65,9 5,1 -0,10% 1,83% 0,75% -0,84 1,08 . 2015 

Zachodniopomorskie 59,2 11,8 0,03% 1,77% 1,83% -1,80 -0,07 2601 2021 

Lubuskie 62,0 9,0 0,61% 2,55% 1,36% -0,76 1,19 2033 2016 

Region Południowo-

Zachodni 62,8 8,2 0,23% 2,84% 1,23% -1,00 1,60 2063 2015 

Dolnośląskie 62,6 8,4 0,15% 3,11% 1,27% -1,12 1,84 2096 2015 

Opolskie 63,4 7,6 0,49% 1,88% 1,14% -0,65 0,74 2034 2017 

Źródło: szacunki własne na bazie danych Eurostatu 

Te dwa scenariusze stanowią skrajne przypadki możliwego rozwoju sytuacji na rynkach pracy 

ZWP. Bardziej prawdopodobny wydaje się natomiast scenariusz pośredni, w którym można 

założyć, że z jednej strony relatywnie wysokie tempa wzrostu stóp zatrudnienia notowane w 

latach 2004-2010 nie utrzymają się do roku 2020 r., a z drugiej strony, że spadki notowane na 

początku XXI w. nie powtórzą się z takim natężeniem. 

4.3. Konkluzje 

Istotną determinantą podażowej strony rynku pracy są procesy demograficzne, które zgodnie 

z prognozami, będą czynnikiem utrudniającym osiąganie celów Strategii Europa 2020 i Euro-

pejskiej Strategii Zatrudnienia. Na obszarze ZWP zróżnicowanie w strukturze ludności we-

dług ekonomicznych grup wieku jest niewielkie i, z pewnymi wyjątkami, kierunki zmian były 

i będą następowały w podobnym kierunku we wszystkich województwach. Społeczeństwo 

ZWP zaczyna się starzeć i choć w ostatnich latach zanotowano niewielki wzrost udziału lud-

ności w wieku produkcyjnym, niedługo ten trend się odwróci. Już teraz widać negatywne 

zmiany w obrębie grupy osób w wieku produkcyjnym, ponieważ spada udział osób w wieku 

mobilnym na rzecz osób w wieku niemobilnym. Zgodnie z prognozami GUS w perspektywie 

do 2020 r. udział ludności w wieku mobilnym w ludności w wieku produkcyjnym, za wyjąt-

kiem województwa opolskiego, wzrośnie, natomiast do 2035 r. będzie spadał do poziomu 

niewiele przekraczającego 50%. Jest to czynnik egzogeniczny, który musi być brany pod 

uwagę w polityce rynku pracy na obszarze ZWP. 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym już się zmniejsza w województwie opolskim, na do-

datek to właśnie w tym województwie prognozowany jest największy spadek liczby ludności 

ogółem do 2035 r. Spadkowi liczby ludności w wieku przeprodukcyjnym i produkcyjnym 

będzie towarzyszył wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (nawet o 70%), co bę-

dzie stanowiło istotne obciążenie dla stabilności systemu zabezpieczenia społecznego. 

Biorąc pod uwagę projekcje dotyczące procesów migracyjnych (opisane w 7 części eksperty-

zy), czyli prognozowany wzrost popytu na pracę Polaków po otwarciu niemieckiego i au-

striackiego rynku pracy, który niewiele, ale zwiększy skalę odpływu za granicę ludności z 

obszaru ZWP oraz silny potencjał przyciągania zasobów pracy do regionu centralnego 
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(zwłaszcza do województwa mazowieckiego), można spodziewać się, że zasoby pracy na 

obszarze ZWP będą się zmniejszały nieco szybciej niż średnia dla Polski. 

Aktywność zawodowa na obszarze ZWP w perspektywie 1999-2009 (za wyjątkiem woje-

wództwa opolskiego) zmniejszyła się, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. 

Największe różnice w aktywności zawodowej między kobietami i mężczyznami występują w 

Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. Dla całego obszaru ZWP charakterystyczna jest bardzo 

niska aktywność zawodowa kobiet w wieku 55-64 lata. 

Przy malejącej aktywności zawodowej, w okresie 1999-2009 wzrosła stopa zatrudnienia (za 

wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego), przy czym przez cały ten czas utrzymywa-

ła się na obszarze ZWP poniżej średniej krajowej – jedynie w Wielkopolsce była powyżej tej 

wartości. Pozytywne zmiany są zauważalne w województwie dolnośląskim, które znacznie 

zmniejszyło dystans w zakresie stopy zatrudnienia do wielkopolskiego. Najgorzej na tle ZWP 

wypada województwo zachodniopomorskie, które od 2005 r. weszło na ścieżkę zmian stopy 

zatrudnienia znajdującą się poniżej poziomów pozostałych województw. Luka zatrudnienio-

wa między kobietami i mężczyznami zwiększyła się w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w 

województwie zachodniopomorskim.  

Przy trudnej sytuacji demograficznej (obecnej i prognozowanej) w województwie opolskim 

nastąpiła poprawa wskaźników zatrudnieniowych. Relatywnie najlepsza sytuacja w zakresie 

podaży pracy na obszarze ZWP występuje w województwie wielkopolskim, natomiast z naj-

większymi problemami, obecnie i prawdopodobnie w przyszłości, będzie borykało się woje-

wództwo zachodniopomorskie. W kontekście Strategii Europa 2020 należy przyjąć, że ścież-

ka dochodzenia do celu zatrudnieniowego będzie podążała, zgodnie z założeniami scenariusza 

pośredniego, wzdłuż trendów z lat 2008-2010, co oznacza, że rzeczywiste tempa wzrostu 

wskaźnika zatrudnienia będą prawdopodobnie, przy zróżnicowaniu międzywojewódzkim, 

nieco niższe niż tempo wymagane. W rezultacie, prawdopodobnie żadne z ZWP do 2020 r. 

nie osiągnie poziomu stopy zatrudnienia równego 75%, natomiast największe szanse na prze-

kroczenie 71% mają województwa: wielkopolskie (ze względu na najmniejszy dystans do 

pokonania) oraz opolskie i lubuskie (ze względu na znaczne potencjały wzrostu zanotowane 

w ostatnim 10 latach). 

Aby ten scenariusz się urzeczywistnił, niezbędne będzie podjęcie działań pobudzających 

zdolność do zatrudnienia, szczególnie w najmłodszych grupach wiekowych oraz wśród osób 

w wieku niemobilnym. W tym kontekście istotne jest zwiększenie liczby młodych osób, które 

łączą naukę z praktyką zawodową – jak bowiem pokazują wyniki badań, zdobywanie do-

świadczenia w trakcie nauki znacznie zwiększa szansę takich osób na utrzymanie lub znale-

zienie zatrudnienia po ukończeniu kształcenia. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do 

osób studiujących w szkołach wyższych. Z kolei zdolność do zatrudnienia w starszych gru-

pach wiekowych powinna rosnąć w związku ze zmianami systemowymi (ograniczenie dostę-

pu do wcześniejszych emerytur), ale musi być wspierana programami regionalnymi i lokal-

nymi dostosowanymi do specyfiki rynków pracy. 

5. Stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne popytu na pracę na rynku 

pracy na obszarze ZWP 

5.1. Pracujący i popyt na pracę  

Popyt na pracę na obszarze ZWP charakteryzuje się znacznie większym zróżnicowaniem na 

poziomie NUTS1 niż w przypadku podaży pracy. Największy popyt generowany jest w wo-

jewództwach wielkopolskim i dolnośląskim, co jest związane z ich wielkością, natomiast na 

poziomie NUTS1 - w regionie północno-zachodnim (w 2010 r. był o 771 tys. wyższy niż w 

regionie południowo-zachodnim). 
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Duże różnice występują między regionami i województwami jeśli chodzi o zmiany w liczbie 

pracujących w latach 1999-2010. W tym okresie liczba pracujących w Polsce wzrosła o 8,2%, 

w regionie północno-zachodnim o 3,5%, podczas gdy w regionie południowo-zachodnim 

spadła o 0,2% (było to wynikiem spadku popytu na pracę w województwie opolskim o 5,6%, 

którego nie był w stanie zrównoważyć 0,8% wzrost w województwie dolnośląskim). Wzrost 

popytu na pracę w regionie północno-zachodnim wygenerowany został przede wszystkim w 

województwie lubuskim (wzrost o 13,7%), mniejszy wzrost zanotowano również w woje-

wództwie wielkopolskim (o 4,4%), natomiast w województwie zachodniopomorskim zano-

towano spadek o 4,7% (tab. A20). W analizowanym okresie wzrost liczby pracujących powy-

żej średniej krajowej zanotowało jedynie województwo lubuskie. 

Zmiany te cechowała różna specyfika. W województwie lubuskim najwyższe tempo spadku 

popytu na pracę zanotowano w 2000 r. (o niemal 11%). W województwie dolnośląskim było 

podobnie (spadek o 12,9%), przy czym ta tendencja utrzymała się również w 2001, kiedy 

tempo spadku wyniosło 10,4%. W województwie wielkopolskim największe tempa spadku 

popytu na pracę zanotowano w 2001 r. (o 9,2%), a w opolskim w 2002 r. (o 8,7%). General-

nie okresy spadku popytu na pracę w analizowanych województwach przypadły na lata 1999-

2003 i odpowiadały tendencjom krajowym oraz światowym (wpływ kryzysu rosyjskiego). Od 

2004 r. niemal wszystkie województwa powróciły na ścieżkę wzrostową w popycie na pracę 

– okres ten zakończyło nadejście światowego kryzysu finansowego. Jego skutki najszybciej 

odczuły województwa regionu północno-zachodniego, przy czym nawet wewnątrz tego re-

gionu dało się zauważyć zróżnicowane reakcje. Największą dynamikę spadku popytu zano-

towano w województwie lubuskim już w 2008 r. (5%) i tendencja ta utrzymała się jeszcze w 

2009 r. (spadek o 2,2%), podczas gdy w województwie wielkopolskim ujemne tempa wzrostu 

zanotowano w tych samych latach, ale były one znacznie niższe. Z kolei w województwie 

zachodniopomorskim spadek popytu na pracę nastąpił dopiero w 2010 r., kiedy w lubuskim i 

wielkopolskim stopy wzrostu przekroczyły 6%. Najmniej skutki kryzysu światowego, w wy-

miarze zmian w popycie na pracę, były odczuwane w regionie południowo-zachodnim (na 

poziomie NUTS1 spadek o 0,2% zanotowano jedynie w 2009 r.), gdzie województwo dolno-

śląskie zanotowało ujemną dynamikę 0,3% w 2009 r.
63

, a województwo opolskie w 2010 r. (o 

3,5% ) (tab. A21).  

Porównując zmiany liczby pracujących i potencjalnych zasobów pracy między rokiem 1999 a 

2010, bez szczegółowego analizowania struktury popytu na pracę i zakładając niewielkie 

zmiany w poziomie aktywności zawodowej, można wskazać te województwa, które w hory-

zoncie krótko i średniookresowym mogą borykać się z problemem braku równowagi między 

popytem a podażą pracy. Względnie stabilnej sytuacji można spodziewać się w wojewódz-

twach wielkopolskim i dolnośląskim, gdzie przyrost ludności w wieku produkcyjnym był 

porównywalny do wzrostu popytu na pracę
64

. Z kolei w województwach zachodniopomor-

skim i opolskim można spodziewać się nadwyżki podaży pracy (w pierwszym przypadku 

spadek liczby pracujących w analizowanym okresie nastąpił przy równoległym wzroście licz-

by osób w wieku produkcyjnym, podczas gdy w drugim przypadku spadek liczby pracujących 

był znacznie większy niż spadek liczby osób w wieku produkcyjnym). Natomiast w woje-

wództwie lubuskim przy większym wzroście popytu na pracę niż potencjalnej podaży pracy 

można spodziewać się nierównowagi o charakterze nadwyżki popytu. 

                                                 
63

 Największy spadek popytu na pracę w 2009 r. na Dolnym Śląsku zauważalny był w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych produkujących na eksport, które najbardziej odczuły skutki światowego kryzysu. 

64
 Chociaż przy przyjęciu założenia, że po krótkookresowym spadku zapotrzebowania na pracę w perspektywie 

średniookresowej popyt na pracę w województwie dolnośląskim będzie stabilnie rósł, co może skutkować wy-

stąpieniem deficytu zasobów pracy na tym regionalnym rynku pracy.  
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Skala zróżnicowania struktury pracujących zależna od tego, w jakim wymiarze prowadzi się 

analizy tej struktury na obszarze ZWP. 

Struktura pracujących w ZWP według płci charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem na 

poziomie NUTS1 i NUTS2, jak również dużą stabilnością struktury w czasie. Mężczyźni, w 

zależności od województwa, stanowili w 2010 r. od 54 do 57% ogółu pracujących. 

Niewielkie zróżnicowanie między województwami występuję również w strukturze według 

wieku (wyjątkiem jest jedynie udział pracujących w wieku 15-29 w województwie zachod-

niopomorskim, który w 2010 r. wyniósł 19%, podczas gdy w pozostałych województwach 

kształtował się na poziomie 23-26%), przy czym widoczna jest tendencja do zmniejszania się 

udziału osób w wieku 40-49 lat wśród pracujących o ok. 10 pp. i wzrostu udziału osób w 

wieku 50+. Jest to konsekwencja zmian w strukturze ludności według wieku (tab. A22). 

Zróżnicowanie przestrzenne na poziomie NUTS2 uwidacznia się natomiast w ujęciu miasto-

wieś. Przy niewielkim spadku udziału pracujących w miastach w latach 1999-2010 na całym 

obszarze ZWP, najwyższe udziały notowane są w województwach zachodniopomorskim i 

dolnośląskim (w 2010 r. 72%), nieco niższy występuje w lubuskim (68%), a najniższe w 

opolskim (57%) i wielkopolskim (55%) (tab. A23). 

W strukturze pracujących według poziomu wykształcenia, przy niewielkim zróżnicowaniu na 

poziomie NUTS1 i NUTS2, widoczny jest znaczący wzrost udziału osób z wykształceniem 

wyższym wśród pracujących do 25-28% (praktycznie we wszystkich województwach ich 

udział między 1999 r. a 2010 r. podwoił się), który nastąpił kosztem osób z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym i niższym (6-8% pracujących w 2010 r.) (tab. A24). Wskazuje 

to jednoznacznie na zachodzące zmiany w strukturze popytu na pracę, które są związane z 

ogólnymi tendencjami społeczno-gospodarczymi w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie po-

stęp technologiczny prowadzi do wzrostu popytu na osoby o wysokich kwalifikacjach. 

ZWP różnią się również strukturą popytu na pracę w układzie sektorów ekonomicznych. 

Strukturę pracujących najbardziej zbliżoną do wzorca dla gospodarek wysoko rozwiniętych w 

2010 r. miało województwo zachodniopomorskie (udział pracujących w usługach wyniósł 

62%, a w rolnictwie 8%) i dolnośląskie (odpowiednio 60% i 6%), a najbardziej odbiegającą 

od tegoż wzorca województwo wielkopolskie (odpowiednio 51% i 15%) i opolskie (odpo-

wiednio 52% i 12%) (wykres 8).  

 

Wykres 8. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w 2010 r. 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W latach 1999-2010 widać w analizowanych województwach powolny proces serwicyzacji 

gospodarek. Niemal we wszystkich województwach doszło do spadku udziału pracujących w 

rolnictwie (najwięcej w woj. wielkopolskim – o 5 pp., w woj. lubuskim udział się nie zmienił) 

przy czym proces ten nie przebiegał równomiernie – charakteryzował się fluktuacją udziałów 

w poszczególnych latach. Większą stabilnością w czasie wykazywał się udział pracujących w 

przemyśle – tu praktycznie wartości z 2010 r. odpowiadały wynikom z 1999 r. W rezultacie 

tych zmian we wszystkich województwach (za wyjątkiem opolskiego, gdzie pozostał bez 

zmian) wzrósł udział pracujących w usługach. W województwie lubuskim było to wynikiem 

spadku udziału pracujących w przemyśle, w województwie wielkopolskim i dolnośląskim – 

spadkiem udziału pracujących w rolnictwie, natomiast w województwie zachodniopomorskim 

– w obu tych sektorach (tab. A25). We wszystkich województwach to właśnie w sektorze 

usług zanotowano najwyższy wzrost (w przypadku województwa opolskiego najniższy spa-

dek) zatrudnienia w 2010 r. w porównaniu do 1999 r. 

Zmiany w strukturze zatrudnienia nie pozostają bez wpływu na zapotrzebowanie na pracę w 

wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Dla równoważenia lokalnych i regionalnych rynków 

pracy istotne znaczenie ma więc prognozowanie zmian w popycie na pracę. Bez tej wiedzy 

jakiekolwiek działania wyprzedzające mają niewielkie szanse powodzenia. Ze względu na 

brak ogólnopolskiego systemu prognozowania popytu na pracę z komponentem regionalnym 

(patrz ramka) w Polsce, w tym na obszarze ZWP, bazuje się na różnych źródłach danych i 

metodach wyznaczania przyszłego zapotrzebowania na pracę.  

Prognozowanie popytu na pracę 

Obecnie w Polsce nie ma zintegrowanego systemu prognozowania rynku pracy na poziomie krajowym 

czy regionalnym. Funkcjonujący w okresie listopad 2004 – marzec 2006r. System Prognozowania 

Popytu na Pracę (SPPP), opracowany w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, wraz z przenie-

sieniem go do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przestał działać. System bazował na banku 

danych, zasilanym danymi GUS, OECD, bankiem danych makroekonomicznych modeli serii “W” 

opracowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Umożliwiał prognozowanie kwartalne w różnych przekro-

jach (grup zawodowych, płci, poziomu wykształcenia, sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, wo-

jewództw, itp.) przy użyciu różnych metod analitycznych (m.in. wygładzania wykładniczego, modeli 

trendu, VAR, modeli autoregresji). SPPP był dostępny na stronie www.sppp.gov.pl administrowanej 

przez Ministerstwo i umożliwiał użytkownikowi zdalne generowanie wielowariantowych prognoz.  

Przez wiele lat sytuacja była niejasna - SPPP został zapisany w Planie Informatyzacji Państwa na lata 

2007-2010 jako jeden z sektorowych projektów teleinformatycznych skierowanych do realizacji w 

ramach projektu współfinansowanego z European Regional Development Fund. Jednak do 2010 r. 

żadne realne działania mające na celu przywrócenie funkcjonowania SPPP, czy zbudowania nowego 

systemu prognostycznego, nie zostały wdrożone. Sytuacja zmieniła się dopiero w 2011 r. – wybrano 

wykonawcę nowego systemu prognozowania popytu na pracę.  

Często analizuje się tylko sytuację ex post określając listę zawodów kluczowych dla danego 

rynku, lub bazując na analizach prowadzonych przez Publiczne Służby Zatrudnienia – listę 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analizy popytu na pracę prowadzone są, z różnym 

powodzeniem, często w ramach projektów badawczych realizowanych przez regionalne Ob-

serwatoria Rynku Pracy. Z analiz tych płynie zróżnicowany obraz zapotrzebowania poszcze-

gólnych rynków pracy w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Na Dolnym Śląsku progno-

zuje się, że popyt na pracę w horyzoncie kilku najbliższych lat będzie rósł, co wynika z zało-

żenia, iż kluczowe branże w okresie średnim, a branże strategiczne w okresie długim powinny 

utrzymywać trend wzrostowy. Stabilny popyt na specjalistów zgłaszają przedsiębiorstwa 

działające w branżach usługowych. I chociaż obecnie na dolnośląskim rynku pracy mamy do 

czynienia z nadwyżką specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania, to według prognoz 

przewiduje się wzrost popytu w tej kategorii pracowników. Projekcje potwierdzają również 

http://www.sppp.gov.pl/
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rosnący popyt na informatyków, szczególnie takich, którzy dysponują znajomością zagadnień 

ekonomicznych i finansowych. W perspektywie długookresowej (po 2020 r.) zgodnie z pro-

gnozami, można spodziewać się spadku popytu na pracę w branżach przemysłowych (szcze-

gólnie tych, które będą bazowały na tradycyjnych technologiach), który powinien zostać za-

stąpiony rosnącym popytem w rozwijających się branżach usługowych
65

. 

W Wielkopolsce przewiduje się, że istotny wpływ na regionalny rynek pracy będzie miał 

przemysł motoryzacyjny (a konkretnie jego „część produkcyjna”). Prognozy opracowane na 

podstawie badań przedsiębiorstw z tej branży wskazują, że w średniookresowej perspektywie 

wzrost zatrudnienia wyniesie 8,5% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 18,5% w firmach 

małych, a w dużych blisko 35% (60% dużych przedsiębiorstw zadeklarowało chęć zwiększe-

nia zatrudnienia)
66

. 

Popyt na poszczególne zawody, nawet te zaliczane do najbardziej popularnych, charakteryzu-

je się zróżnicowaniem przestrzennym w obrębie województw. Przykładowo w województwie 

zachodniopomorskim dla Szczecina i Koszalina duże znaczenie mają pracownicy zaliczani do 

grupy średniego personelu do spraw biznesu i administracji oraz specjalistów do spraw eko-

nomicznych i zarządzania. Przedsiębiorcy z terenów przygranicznych częściej poszukują kie-

rowców i operatorów pojazdów oraz robotników budowlanych, natomiast firmy z terenów 

nadmorskich – sprzedawców i pracowników usług osobistych
67

. Na podstawie badań prowa-

dzonych wśród zachodniopomorskich pracodawców oszacowano, że w pięcioletniej perspek-

tywie na obszarze województwa zostanie zatrudnionych ponad 250 tys. osób. Sami autorzy tej 

prognozy przyznają, że jest ona mało prawdopodobna – oznaczałoby to bowiem wzrost liczby 

pracujących o ok. 25% w okresie 5 lat, co jest niespotykanym fenomenem. Jeśli jednak pro-

gnoza sprawdziłaby się, województwo zachodniopomorskie będzie borykało się z dużym 

problemem niedostatecznej podaży pracy w wymiarze ilościowym, a także prawdopodobnie 

jakościowym
68

. 

W popycie na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym dla wszystkich ZWP można 

wyodrębnić kilka wspólnych cech charakterystycznych. Po pierwsze, na najwyższe stanowi-

ska kierownicze w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym zatrudniani są przede 

wszystkim obcokrajowcy, natomiast Polacy zajmują stanowiska menadżerów niższego szcze-

bla. Po drugie, generalnie wszyscy pracodawcy określając cechy poszukiwanego pracownika 

zwracają szczególną uwagę na doświadczenie, umiejętności praktyczne oraz umiejętności 

miękkie. Po trzecie, wśród zawodów kluczowych na obszarze ZWP wymienia się bardzo czę-

sto kierowców (autobusów i samochodów ciężarowych), sprzedawców, kucharzy, ślusarzy. 

Są to zawody, które nie wymagają od kandydatów kończenia studiów wyższych, a raczej so-

lidnego przygotowania na poziomie zasadniczej bądź średniej szkoły zawodowej. Pracodaw-

cy sygnalizują natomiast, że coraz trudniej jest im znaleźć na lokalnym rynku pracy osoby z 

odpowiednim przygotowaniem zawodowym – popyt na te kategorie pracowników pozostaje 

często niezaspokojony, równocześnie osoby kończące studia wyższe mają coraz większe 

trudności ze znalezieniem pracy, szczególnie po kierunkach humanistycznych, gdzie rynek 
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 Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy, AGERON, Warszawa 2010. 

66
 Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju. Raport z badania, 

2009. www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/przemysl_motorniczy.pdf, dostęp 20.07.2011r. 

67
 Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim, Zachodniopomorskie 

Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Szczecin 2010. 

68
 Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie 

oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych, Zachodniopo-

morskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Szczecin 2011. 

http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/przemysl_motorniczy.pdf
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jest już nasycony od kilku lat
69

.  

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans kapitału ludzkiego w Polsce w 2010 r. 

wynika, że największa skala niezaspokojonego popytu w ujęciu zawodów, na pierwszym po-

ziomie ISCO, na obszarze ZWP występuje w grupie specjalistów, a w regionie północno-

zachodnim również w grupie technicy i średni personel. Niedobory pracowników zanotowano 

także w grupach wyższych urzędników i kierowników, robotników przemysłowych i rze-

mieślników oraz operatorów i monterów maszyn. Natomiast nadwyżka kandydatów do pracy 

wystąpiła w grupach pracowników przy pracach prostych, pracowników usług i sprzedawców 

oraz pracowników biurowych (tab. 6). 

Tabela 6. Bilans podaży i popytu pracowników według wielkich grup zawodowych* 

Grupa zawodowa Region północno-zachodni Region południowo-zachodni 

Wyżsi urzędnicy i kierownicy -3,9 -0,9 

Specjaliści -15,6 -15,3 

Technicy i inny średni personel -11,3 -1,4 

Pracownicy biurowi 4,0 8,2 

Pracownicy usług i sprzedawcy 16,3 4,0 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy -0,6 -1,5 

Operatorzy i monterzy maszyn -4,0 -1,0 

Pracownicy przy pracach prostych 15,2 7,8 

*różnica odsetka ludzi szukających pracy w tym zawodzie i odsetka pracodawców deklarujących poszukiwanie 

pracowników w danym zawodzie w  wielkich grupach zawodowych według ISCO-08. Wartości ujemne ozna-

czają niedobór kandydatów do pracy, a dodatnie – nadmiar. 

Źródło: Bilans kapitału ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 

117. 

Na poziomie dużych grup zawodowych największa skala niedoboru pracowników na terenie 

obu regionów występuje wśród średniego personelu ds. biznesu i administracji, specjalistów 

ds. zdrowia oraz robotników budowlanych i pokrewnych. Natomiast w regionie północno-

zachodnim brakuje również specjalistów ds. ekonomii i zarządzania oraz specjalistów ds. 

technologii informacyjno-komunikacyjnych
70

. 

Ważnym „źródłem” popytu na pracę w województwach Polski zachodniej są specjalne strefy 

ekonomiczne (SSE), których funkcjonowanie w Polsce zapewnione jest do 2020 r. Co istotne, 

poziom zatrudnienia na terenach SSE jest relatywnie mniej podatny na wahania koniunktural-

ne niż poza strefami
71

. Na obszarze ZWP działają: Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekono-

miczna Małej Przedsiębiorczości (dolnośląskie i wielkopolskie), Kostrzyńsko-słubicka Spe-

cjalna Strefa Ekonomiczna (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), Legnicka Spe-

cjalna Strefa Ekonomiczna (dolnośląskie), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (dolno-

śląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie). Poza tym na obszarze ZWP swoje podstrefy mają: 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice (opolskie), Katowicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna (opolskie), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (wielkopolskie), Słupska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna (wielkopolskie i zachodniopomorskie) i Pomorska Specjalna Strefa Eko-

nomiczna (zachodniopomorskie). 

Specjalne strefy ekonomiczne na terenie ZWP, podobnie jak w pozostałych regionach Polski, 

charakteryzują się znacznym rozproszeniem, jeśli chodzi o obszar ich działalności (co spro-

wadza się do funkcjonowania wielu podstref w ramach danej SSE) – normalną praktyką jest 
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prowadzenie działalności stref równocześnie w więcej niż jednym województwie. I chociaż 

zarządzanie taka strukturą może sprawiać pewne trudności, z punktu widzenia lokalnych ryn-

ków pracy, takie rozproszenie jest pozytywną cechą, gdyż kreuje lokalne centra zatrudnienia. 

Z badań prowadzonych w powiecie wałbrzyskim wynika, że SSE ma kluczowe znaczenie dla 

lokalnego rynku pracy – w 2010 r. powstało w niej ponad 2,5 tys. miejsc pracy, a na terenie 

powiatu wałbrzyskiego, zdaniem aktorów lokalnego rynku pracy, poza firmami działającymi 

z strefie praktycznie brak jest prężnie rozwijających się przedsiębiorstw
72

. Z najnowszych 

danych wynika, że napływ inwestycji (w wymiarze wartościowym) do SSE będzie w 2011 r. 

znacznie większy niż w poprzednim, a największe inwestycje w skali kraju planowane są w 

strefie kostrzyńsko-słubickiej (ponad 890 mln zł) katowickiej, tarnobrzeskiej i wałbrzyskiej 

(niemal 405 mln zł). W wyniku tych inwestycji najwięcej miejsc pracy ma powstać w strefie 

legnickiej (1129), a w kostrzyńsko-słubickiej blisko 400
73

.  

Obok SSE istotny z punktu widzenia popytu na pracę (a właściwie jego stabilizacji w okre-

sach spowolnienia gospodarczego) jest rozwój klastrów – sieci składających się z niezależ-

nych przedsiębiorstw, instytucji tworzących i dostarczających wiedzę, instytucji pośredniczą-

cych i klientów, który prowadzi do wzmocnienia połączeń lokalnego i regionalnego biznesu z 

ośrodkami centralnymi, co jest równie istotne w kontekście usieciowienia obszaru ZWP
74

. Jak 

wykazały wyniki analizy benchmarkingowej przeprowadzonej na wybranej grupie klastrów 

działających w Polsce, w tym w ZWP, średni wzrost liczby zatrudnionych w przedsiębior-

stwach działających w ramach klastrów był w ostatnich dwóch latach ponad trzykrotnie wyż-

szy niż w gospodarce Polski. I chociaż nie wynika to z faktu przynależności do klastra, a ra-

czej z tego, że klaster skupia firmy działające w branżach innowacyjnych i rozwojowych
75

, w 

perspektywie do 2020 r. na obszarze ZWP należy spodziewać się wzrostu udziału popytu na 

pracę generowanego w klastrach, w stosunku do popytu ogółem
76

. 

5.2. Elastyczność zatrudnienia w kontekście flexicurity 

Dla analiz popytu na pracę w kontekście wdrażania koncepcji flexicurity na polskim rynku 

pracy, w tym na rynkach pracy ZWP, istotnym zagadnieniem jest wykorzystanie nietypowych 

form zatrudnienia w podmiotach gospodarczych. Niestety brak jest źródeł, które pozwalały na 

kompleksową analizę komparatywną i ocenę stosowania poszczególnych atypowych form 

zatrudnienia na poziomie regionalnym, czy wojewódzkim. Przy takich ograniczeniach anali-

zie poddane zostały te formy nietypowe, dla których istnieją dostępne źródła danych. Posłu-

żono się również wynikami badań prowadzonych w tym obszarze w ZWP, mimo iż nie po-

zawalają one niestety na analizy porównawcze. 

Pierwszą z poddanych analizie nietypowych form zatrudnienia jest praca w niepełnym wy-

miarze czasu pracy, która daje większe możliwości niż standardowe zatrudnienie na łączenie 

życia zawodowego z życiem prywatnym. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które opieku-
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ją się osobami zależnymi (dziećmi, osobami niepełnosprawnymi, czy starszymi), tym bar-

dziej, że system opieki instytucjonalnej w Polsce jest rozwinięty znacznie gorzej niż w wyso-

ko rozwiniętych krajach UE. Analiza danych dla ZWP w zakresie struktury pracujących w 

podziale na osoby pracujące w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracujących w niepełnym 

wymiarze pozwala na wyciągnięcie dwóch istotnych wniosków. Po pierwsze, udział pracują-

cych w pełnym wymiarze czasu pracy w ogóle pracujących był stabilny w latach 1999-2010 i 

wynosił 90-94% w zależności od roku i województwa. Widać więc, iż z tego rodzaju ela-

styczności korzysta niewiele osób. Co więcej, nadejście światowego kryzysu finansowego nie 

spowodowało dostosowań w strukturze pracujących w tym wymiarze. Po drugie, z porówna-

nia odsetka osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu w przekroju płci wynika, że w 

grupie kobiet jest on średnio dwukrotnie wyższy niż wśród mężczyzn (tab. A26). 

Kolejną nietypową formą zatrudnienia jest samozatrudnienie. Ta forma budzi wiele kontro-

wersji, w związku z tym, iż niektóre przedsiębiorstwa wymuszały na swoich pracownikach 

otwieranie własnej działalności gospodarczej i świadczenia poprzedniemu pracodawcy usług 

jako podmiot gospodarczy, a nie pracownik. Oczywiście nadużycia zdarzają się zawsze (do-

tyczy to nie tylko samozatrudnienia, ale również innych form zatrudnienia), dlatego też nie 

należy postrzegać samozatrudnienia jako gorszej opcji w stosunku do standardowej umowy o 

pracę na czas nieokreślony, a jedną z możliwości stanowiących element flexicurity. Co istot-

ne, jest to jedna z bardziej promowanych przez publiczne służby zatrudnienia form aktywiza-

cji osób bezrobotnych – jednym z instrumentów polityki rynku pracy są bowiem bezzwrotne 

dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, a instrument ten charakteryzuje się 100% 

efektywnością zatrudnieniową. Popularność samozatrudnienia, chociaż w Polsce nadal więk-

sza niż w krajach UE, zmniejszyła się w ostatnich latach – szczyt popularności mierzony licz-

bą osób wykonujących pracę w tej formie na obszarze ZWP przypadł na przełom XX i XXI 

w. (wykres 9). Następnie we wszystkich województwach liczba samozatrudnionych podlegała 

fluktuacjom, przy czym przeważały tendencje spadkowe.  

 

Wykres 9. Liczba samozatrudniowych na obszarze ZWP w latach 1999-2010. 

Źródło: dane Eurostatu. 

Jedynie w województwie lubuskim liczba samozatrudnionych w 2010 r. wzrosła w stosunku 

do 1999 r. (o 37,3%), podczas gdy w pozostałych województwach zanotowano spadki od 3 do 

18%. Natomiast w ostatnich dwóch latach widać lekkie wzrosty w liczbie samozatrudnio-

nych, co może być efektem wpływu kryzysu światowego na rynek pracy ZWP. W latach 

1990-2010 zmieniał się również udział samozatrudnionych wśród pracujących ogółem. W 
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Wielkopolsce spadł z 23% do 19%, na Dolnym Śląsku z 19% do 15%, a w województwie 

opolskim z 16% do 15%. W województwie zachodniopomorskim po niewielkich wahaniach 

powrócił w 2010 r. do poziomu z 1999 r. (17%), natomiast w województwie lubuskim nie-

znacznie wzrósł (z 13% do 14%, przy czym maksymalnie wynosił 18% w 2001 r.). Poza 

Wielkopolską udział samozatrudniownych w ogóle pracujących w 2010 r. był poniżej średniej 

krajowej, a w regionie południowo-wschodnim ukształtował się na poziomie średniej UE 

(tab. A27). 

Z dostępnych wyników badań dotyczących stosowania różnych nietypowych form zatrudnie-

nia (poza omówionymi powyżej) wynika, że ich wykorzystanie na obszarze ZWP jest zróżni-

cowane. W województwie dolnośląskim około 20% przedsiębiorstw w ogóle nie stosuje nie-

typowych form zatrudnienia. Te, które je stosują najczęściej sięgają po umowy cywilno-

prawne (około 40% wykorzystuje umowy o dzieło i umowy zlecenia), 22% firm korzystało z 

pracowników tymczasowych, a 14% stosowało zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. Przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku rzadko sięgają po telepracę (6% badanych), przy 

czym widać, że jest ona częściej wykorzystywana w firmach zlokalizowanych we Wrocławiu 

(10% badanej populacji)
77

. 

Z kolei z badań przeprowadzonych w województwie wielkopolskim wynika, że ponad 81% 

przedsiębiorstw nie korzysta z możliwości, jakie dają nietypowe formy zatrudnienia
78

. Rezul-

tat ten jest jednak mało wiarygodny, gdyż z innych ogólnopolskich badań dotyczących tej 

problematyki wynika, że odsetek ten jest znacznie mniejszy (porównywalny z wynikiem uzy-

skanym w badaniu na Dolnym Śląsku). Te rozbieżności wynikają prawdopodobnie z tego, że 

w badaniu przyjęto niepoprawną definicję nietypowych (elastycznych) form zatrudnienia. Nie 

można więc na podstawie tego badania wnioskować o skali wykorzystania elastycznych form 

zatrudnienia w Wielkopolsce.  

5.3. Konkluzje 

Popyt na pracę na obszarze ZWP charakteryzuje się większym zróżnicowaniem przestrzen-

nym niż zasoby pracy. Popyt, mierzony liczbą pracujących w gospodarce ZWP, po okresie 

spowolnienia gospodarczego z przełomu XX i XXI w., powrócił w 2004 r. na ścieżkę wzro-

stową, przy czym nadejście światowego kryzysu finansowego spowodowało spłaszczenie tej 

ścieżki w latach 2008-2010 - skutki najszybciej odczuły województwa regionu północno-

zachodniego, chociaż reakcja była zróżnicowana. W 2010 r. w porównaniu do 1999 r. popyt 

na pracę wzrósł w województwie lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim, a w zachodnio-

pomorskim i opolskim zmalał.  

Zmienia się struktura popytu na pracę i pracujących. Wśród pracujących rośnie udział osób 

powyżej 40 roku życia, co jest konsekwencją zmian demograficznych. Rośnie także popyt na 

pracę wysoko specjalistyczną, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Ma to związek z 

następującą stopniowo serwicyzacją gospodarek obszaru ZWP. Strukturę zatrudnienia najbar-

dziej zbliżoną do wzorca gospodarek wysoko rozwiniętych mają województwa zachodnio-

pomorskie i dolnośląskie. Najwięcej do nadrobienia w tym zakresie ma natomiast wielkopol-

skie i opolskie. Przy rosnącym popycie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rynek 

pracy nadal zgłasza duży (niezaspokojony) popyt na pracowników z wykształceniem zawo-

dowym (zasadniczym i średnim). 
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W perspektywie krótkookresowej, zakładając stabilizację na światowych rynkach, w 

szczególności europejskich, a następnie powolny wzrost gospodarczy, należy spodziewać 

się powolnego wzrostu popytu na pracę w ZWP. Istotne znaczenie dla skali tego wzrostu 

będzie miała przede wszystkim sytuacja na rynku niemieckim. Skalę tę można prognozować, 

przyjmując założenie, że zmiany popytu na pracę będą zbliżone do tych, jakie były notowane 

w poszczególnych województwach w latach 2005-2010, przy czym w miarę wzrostu popytu 

jego tempo będzie malało. Przy przyjęciu takiego założenia do 2020 r. popyt na pracę powi-

nien zwiększyć się w województwie lubuskim o około 15%, wielkopolskim o 13%, zachod-

niopomorskim o 8%, dolnośląskim o ponad 20%, a w opolskim o około 9%.  

Równocześnie należy spodziewać się kontynuacji procesu serwicyzacji gospodarek ZWP 

i wzrostu popytu w sektorze usług, przy czym procesy te będą następowały z większym 

nasileniem w województwie wielkopolskim i opolskim. W rezultacie będzie rósł popyt na 

specjalistów, w tym specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania, przy czym będzie się on 

skupiał w dużych ośrodkach miejskich. Poszukiwani będą specjaliści legitymujący się wyso-

kimi kwalifikacjami i nie chodzi tu tylko o dyplom uczelni wyższej, ale realne kompetencje. 

Z tego powodu wzrośnie rola systemu kształcenia na poziomie wyższym, przy zmianie treści i 

programów kształcenia w kierunku dostosowania ich do zapotrzebowania zgłaszanego przez 

rynek pracy, a także rola kształcenia ustawicznego. Ponadto, poza kompetencjami typowo 

zawodowymi, pracodawcy będą zwracali coraz większą uwagę na umiejętności miękkie, w 

które system kształcenia powinien wyposażyć potencjalnych pracowników. 

W perspektywie średniookresowej do 2020 r. nadal duże znaczenie dla kreowania popytu na 

pracę będą miały specjalne strefy ekonomiczne, stanowiące swoiste lokalne centra zatrudnie-

nia na obszarze ZWP. Należy jednak zakładać, że ich znaczenie będzie malało w miarę zbli-

żania się do 2020 r. Natomiast powinno rosnąć znaczenie przedsiębiorstw skupionych w ra-

mach klastrów, które działając w najbardziej rozwojowych globalnie branżach powinny zgła-

szać coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. 

Te wszystkie procesy będą następowały równolegle ze wzrostem udziału osób w wieku nie-

mobilnym w strukturze pracujących. Będzie to wymagało od przedsiębiorstw zmiany podej-

ścia do zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż zasoby pracy na lokalnym rynku pracy w mło-

dym wieku będą się zmniejszały i alternatywą dla zatrudnienia bądź utrzymania w zatrudnie-

niu pracowników ze starszych grup wiekowych będzie import zasobów pracy, głównie z Azji. 

Na znaczeniu zyska więc age management oraz nietypowe formy zatrudnienia, zwłaszcza 

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W kontekście wdrażania koncepcji flexicurity na obszarze ZWP należy podkreślić, że dotych-

czasowe doświadczenia wskazują, ich wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia, jako 

jednego z filaru flexicurity, jak na razie nie przyniosło rezultatów zgodnych z założeniami 

teoretycznymi. Po pierwsze, nie nastąpiło dostosowanie struktury zatrudnienia w odpowiedzi 

na skutki światowego kryzysu finansowego poprzez zwiększenie udziału pracujących w nie-

pełnym wymiarze czasu, a przynajmniej nie widać tego w danych statystycznych. Po drugie, 

większy udział kobiet pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy może wskazywać nie 

tyle na większą elastyczność, ile na segmentację rynku pracy, która może prowadzić do dys-

kryminacji na rynku pracy. Tak więc, na obszarze ZWP stosowanie nietypowych form za-

trudnienia w niewielkim stopniu poprawia elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy.  

6. Stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne nierównowagi na rynku 

pracy na obszarze ZWP 

Skalę i charakter nierównowagi na rynkach pracy (globalnych, regionalnych czy lokalnych) 

określa się przede wszystkim na podstawie analizy danych o bezrobociu i syntetycznego 
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miernika nierównowagi, jakim jest stopa bezrobocia.  

6.1. Analiza nierównowagi na podstawie danych Labour Force Survey 

Tendencje w zmianach liczby osób bezrobotnych (na podstawie danych Eurostatu, dla osób w 

wieku 15+) w latach 2000-2009 były podobne we wszystkich ZWP, przy czym występowały 

różnice w skali tych zmian. W okresie 2000-2002 liczba bezrobotnych rosła (za wyjątkiem 

zachodniopomorskiego, gdzie w 2000 r. zanotowano ujemną dynamikę rzędu 10%) z roku na 

rok coraz wolniej. W 2000 r. w najgorszej sytuacji znalazło się województwo wielkopolskie i 

dolnośląskie, gdzie w stosunku do 1999 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o, odpowied-

nio, 57% i 43%. Od 2003 r. do 2008 r. praktycznie cały czas, za wyjątkiem pojedynczych 

epizodów, notowano spadek liczby bezrobotnych, a największe tempa spadków wystąpiły w 

latach 2007-2008 (dochodziły nawet do 37% rocznie). W 2009 r. trend się odwrócił i liczba 

bezrobotnych wzrosła – najbardziej odczuły to województwa opolskie i lubuskie gdzie roczne 

tempo wzrostu w tym roku wyniosło, odpowiednio, 60% i 50%. To właśnie te dwa woje-

wództwa na obszarze ZWP zareagowały najostrzej, w wymiarze zmiany liczby bezrobotnych, 

na skutki kryzysu światowego. Na poziomie NUTS3 widać wyraźnie, że niektóre podregiony 

są bardziej wrażliwe na zmiany w koniunkturze – wśród takich podregionów można wymie-

nić m. Poznań, czy m. Wrocław (tab. A28 i A29). 

W regionie północno-zachodnim jedynie w Wielkopolsce stopa bezrobocia w latach 1999-

2009 kształtowała się poniżej średniej krajowej (nierównowaga rynku pracy na poziomie 

NUTS2 była więc w przypadku Wielkopolski mniejsza niż w pozostałych województwach 

regionu). Na poziomie NUTS3 największe nierównowagi notowano w podregionach pilskim i 

konińskim i kaliskim, przy czym w latach 2006-2007 bardzo duża nierównowaga wystąpiła w 

regionie m. Poznania. W województwie zachodniopomorskim stopa bezrobocia była zawsze 

powyżej średniej krajowej (w 1999 r. nawet o 7,5 pp.), tym niemniej różnica ta malała. Naj-

wyższe wartości stopy bezrobocia do 2005 r. notowano w podregionie stargardzkim, w latach 

2006-2007 w m. Szczecin, a od 2008 r. w podregionie koszalińskim. Natomiast w wojewódz-

twie lubuskim wyjątkowo w 2008 r. stopa bezrobocia spadła poniżej średniej dla Polski, a 

większa skala nierównowagi występowała w podregionie zielonogórskim.  

W podregionie południowo-zachodnim mieliśmy do czynienia z permanentnie większą nie-

równowagą na Dolnym Śląsku (stopa bezrobocia powyżej średniej krajowej), podczas gdy w 

województwie opolskim stopa bezrobocia utrzymywała się niemalże w całym okresie 1999-

2009 poniżej średniej dla Polski. Najgorsza sytuacja na Dolnym Śląsku występowała przez 

długi czas w regionie wałbrzyskim, który nadal notuje wysoki poziom stopy bezrobocia, na-

tomiast od 2006 r. sytuacja relatywnie pogorszyła się w podregionie legnicko-głogowskim i 

jeleniogórskim. W województwie opolskim nierównowaga na rynku pracy zawsze była więk-

sza w podregionie nyskim (tab. A30).  

Generalnie należy stwierdzić, że odchylenie stopy bezrobocia w poszczególnych ZWP od 

poziomu średniego dla kraju w latach 1999-2009 zmniejszyło się, co wskazywałoby na za-

chodzące procesy konwergencji międzywojewódzkiej w tym zakresie.  

Analiza stóp bezrobocia według płci na poziomie województw wykazuje, że luka bezrobocia 

była największa w latach 1999-2009 w Wielkopolsce i w 2009 r. wyniosła 3,6, co oznacza, że 

stopa bezrobocia kobiet była w tym roku o 3,6 pp. wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. 

Podobny charakter ma luka bezrobocia w województwie zachodniopomorskim dolnośląskim i 

opolskim, przy czym jej skala jest znacznie mniejsza. Jedynym województwem, w którym w 

2009 r. stopa bezrobocia mężczyzn była wyższa niż kobiet jest województwo lubuskie. Sytu-

ację taką na poziomie NUTS2 zanotowano w lubuskim również w 2004 r., a także w woje-

wództwie dolnośląskim w latach 2002-2003. Natomiast na poziomie NUTS3 w podregionach 

m. Poznań (2002), koszalińskim (2004 i 2006), stargardzkim (2001-2002), m. Szczecin (2009 



57 

 

r.), m. Wrocław (2002-2006 i 2009), jeleniogórskim (1999-2004, 2006, 2009), legnicko-

głogowskim (2006), wałbrzyskim (2002-2003) i wrocławskim (2002) (tab. A33).  

Pewną specyfikę daje się również zauważyć w sferze bezrobocia młodzieży (osoby poniżej 25 

roku życia, w bazie Eurostatu definiowani jako osób w wieku 15-24). Cechą charakterystycz-

ną wszystkich rynków pracy jest to, iż zawsze stopa bezrobocia młodzieży jest większa niż 

stopa bezrobocia dla całej populacji. Oczywiste jest, że osoby, które po raz pierwszy wchodzą 

na rynek pracy mają trudniejsze zadanie niż osoby już na nim będące, chociażby dlatego, że w 

większości przypadków nie dysponują doświadczeniem zawodowym, które jest jednym z 

ważniejszych cech poszukiwanych przez pracodawców u swoich potencjalnych pracowników. 

Od lat w krajach europejskich, przy powolnej tendencji wzrostowej, stopa bezrobocia mło-

dzieży jest około dwukrotnie wyższa niż stopa bezrobocia ogółem, w Polsce w ostatnich la-

tach 2,5krotnie wyższa. Można powiedzieć, że po prostu takie są zależności – problem poja-

wia się, gdy stopa bezrobocia młodzieży rośnie do poziomu 40%.  

Analizując dane na temat stopy bezrobocia młodzieży można stwierdzić, że w latach 1999-

2009 część ZWP przebyło długą drogę. Do województw tych należy zaliczyć zachodniopo-

morskie, gdzie stopa bezrobocia młodzieży w 1999 r. wynosiła 53,1%, a w 2002 r. 54,6%, by 

do 2009 r. obniżyć się do 24,5%, oraz lubuskie i dolnośląskie, w których również stopy bez-

robocia młodzieży przekraczały 50% (odpowiednio 50,1% i 50,2% w 2002 r.). Na poziomie 

NUTS3 sytuacja wyglądała jeszcze gorzej – w 2002 r. w podregionie stargardzkim stopa bez-

robocia młodzieży wyniosła 70,2%, w wałbrzyskim 58,4%, a w nyskim 59%. W porównaniu 

do tych wielkości, statystyki dla 2009 r. są znacznie lepsze. Do podregionów, w których bez-

robocie młodzieży w 2009 r. należało do najniższych na obszarze ZWP (mierzone jak stosu-

nek stopy bezrobocia młodzieży do stopy bezrobocia ogółem) należy zaliczyć podregion wał-

brzyski, miasto Poznań, nyski i stargardzki
79

. Natomiast najwyższe bezrobocie młodzieży 

występowało w podregionach legnicko-głogowskim, m. Szczecin, zielonogórskim, m. Wro-

cław i konińskim
80

 (tab. A34). 

6.2. Analiza nierównowagi na podstawie danych PSZ 

Przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz nierównowagi na lokalnych rynkach pracy 

ZWP wymaga sięgnięcia po dane gromadzone przez PSZ, gdyż tylko one pozwalają na anali-

zy nierównowagi rynku pracy na poziomie powiatu, wskazujące na występowanie znacznych 

różnic między lokalnymi rynkami pracy w obrębie województwa czy nawet podregionu. 

W podregionie gorzowskim w województwie lubuskim (15,6%) nierównowaga na lokalnym 

rynku pracy analizowana przez pryzmat stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2010 

największe rozmiary przyjmowała w powiecie strzelecko-drezdeneckim (24,9%) (zła sytuacja 

występuje również w powiatach międzyrzeckim (21,5%) i słubickim (18,8%))
81

. W 2008 r. 

była ponad pięciokrotnie wyższa niż w powiecie m. Gorzów Wielkopolskim, który charakte-

ryzował się najmniejszą skalą nierównowagi (7,8%). Podobna sytuacja występuje w podre-

gionie zielonogórskim, gdzie powiat m. Zielona Góra notował najniższe stopy bezrobocia 

(7,6%), a w grupie powiatów o najwyższej stopie bezrobocia znajdowały się powiaty kro-

śnieński (27,1%) (również ponad pięciokrotnie wyższa stopa bezrobocia w 2008 r. w porów-

naniu do m. Zielona Góra), nowosolski (26,1%) i żagański (26,6%). 

W województwie wielkopolskim (9,2%) najbardziej zrównoważone są lokalne rynki pracy 
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 Stosunek stopy bezrobocia młodzieży do stopy bezrobocia ogółem poniżej 200%. 
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 Stosunek stopy bezrobocia młodzieży do stopy bezrobocia ogółem powyżej 250% 

81
 W części dotyczącej analizy stóp bezrobocia rejestrowanego w nawiasach zostały podane wartości stóp bezro-

bocia dla danych obszarów za 2010 r., chyba, że będzie zaznaczone inaczej. 
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otaczające Poznań – są to powiaty poznański (3,6%) (w podregionie poznańskim) i m. Poznań 

(3,5%) (w podregionie m. Poznań). Natomiast do najmniej zrównoważonych rynków lokal-

nych należy zaliczyć: w podregionie pilskim – powiaty złotowski (19,2%) i wągrowiecki 

(18,9%), w podregionie konińskim – powiaty koniński (17,1%) i słupecki (16,4%), w podre-

gionie kaliskim – powiaty jarociński (14,9%), pleszewski (12,9%), w podregionie leszczyń-

skim powiat gostyński (12,5%), a w podregionie poznańskim powiat średzki (13,8%). 

W województwie zachodniopomorskim (17,4%) sytuacja jest mniej zróżnicowana w tym sen-

sie, że na poziomie NUTS3 zdecydowanie najniższą stopę bezrobocia notuje się w podregio-

nie m. Szczecin (9,6%), natomiast w pozostałych podregionach stopa bezrobocia jest znacznie 

wyższa, ale na podobnym poziomie. Powiaty o stopie bezrobocia najbardziej zbliżonej do 

miasta Szczecina to miasto Koszalin (10,7%), Świnoujście (11,2%) i powiat kołobrzeski 

(11,9%). Natomiast najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie występuje w powiatach: biało-

gardzkim (29,4%), drawskim (26,6%) i świdwińskim (27,1%) (podregion koszaliński), łobe-

skim (28,3%) i choszczeńskim (26,2%) (podregion stargardzki), kamieńskim (26,3%) i gry-

fińskim (21,9%) (podregion szczeciński). 

W województwie dolnośląskim (13,0%), podobnie jak w Wielkopolsce, najniższą stopą bez-

robocia charakteryzuje się stolica regionu (5,4%) i powiat wrocławski (5,3%), który ją otacza. 

Relatywnie dobra sytuacja występuje w podregionie legnicko-głogowskim
82

, gdzie w połowie 

powiatów stopa bezrobocia wyniosła poniżej 10% (lubiński, polkowicki, m. Legnica), chociaż 

jest też powiat górowski ze stopą bezrobocia na poziomie 27,4%. W podregionie jeleniogór-

skim jest gorzej – tu w większości powiatów w 2010r. stopa bezrobocia przekraczała 20%, a 

jedynie powiat miejski Jelenia Góra (10,7%) i zgorzelecki (12,8%) osiągają wyniki poniżej 

średniej dla województwa. W podregionie wałbrzyskim, który od lat negatywnie wyróżnia się 

na tle województwa, najgorsza sytuacja występuje w powiecie kłodzkim (24,5%). Natomiast 

w podregionie wrocławskim – powiat wołowski (21,5%). 

Z kolei w województwie opolskim (13,2%) pozytywnie wyróżniają się: Opole (6,3%) i po-

wiat oleski (8,7%) w podregionie opolskim oraz powiat kluczborski (14,8%) w podregionie 

nyskim. Natomiast w obrębie tych podregionów najwyższe stopy bezrobocia notowane są w, 

odpowiednio, powiecie głubczyckim i brzeskim (tab. A35). 

Uogólniając, można stwierdzić, że z pewnymi wyjątkami, najniższe stopy bezrobocia są no-

towane w miastach na prawach powiatu, które stanowią główne centra regionu/podregionów 

oraz w powiatach je otaczających.  

Zróżnicowanie międzyregionalne na obszarze ZWP występuje również w strukturze bezro-

botnych w różnych przekrojach. 

Najwyższy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzuje województwo wielko-

polskie, gdzie (poza Poznaniem) jedynie w podregionie pilskim udział ten nie przekracza 

50%, a najniższy – województwo dolnośląskie, z wyróżniającym się podregionem wrocław-

skim (59%). Relatywnie wysoki odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi notuje się w 

województwie opolskim (45%). Natomiast województwa lubuskie i zachodniopomorskie, 

przy identycznym odsetku różnią się wewnętrznym zróżnicowaniem przestrzennym – w lubu-

skim od 2009 r. w obu podregionach udziały bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie 

jest identyczny, natomiast w zachodniopomorskim, z wyłączeniem Szczecina, rozpiętość 

między podregionami wynosi 7 pp. (tab. A36). 

Na poziomie NUTS2 odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku praktycznie nie różnicuje 

ZWP, jedynie opolskie odbiega in minus, co wskazuje na bardziej stagnacyjny charakter bez-
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robocia na tym terenie. Natomiast na poziomie NUTS3 największe zróżnicowanie notowane 

jest w Wielkopolsce (różnica między podregionem konińskim a m. Poznań wyniosła w 2010 

r. 10 pp.) i w województwie zachodniopomorskim (9 pp. różnicy między m. Szczecin a pod-

regionem koszalińskim) (tab. A37).  

Podobnie, niewielkie zróżnicowanie między województwami występuje w zakresie odsetka 

bezrobotnych długotrwale. Co istotne, odsetek ten na całym obszarze ZWP w 2010 r. ukształ-

tował się poniżej średniej krajowej. Wysoki udział bezrobotnych długotrwale wskazuje na 

petryfikację bezrobocia na danym rynku pracy i niską mobilność bezrobotnych, co może 

skutkować narastaniem problemów społecznych i prowadzić do marginalizacji tych obsza-

rów. W latach 2003-2010 skala bezrobocia długotrwałego w poszczególnych województwach 

była największa w powiatach
83

: 

 strzelecko-drezdeneckim (40%), międzyrzeckim (39%) (podregion gorzowski), krośnień-

skim (44%), nowosolskim (41%) i żagańskim (39%) (podregion zielonogórski) – woje-

wództwo lubuskie; 

 kaliskim, krotoszyńskim i pleszewskim (po 42%) (podregion kaliski), kolskim (47%), słu-

peckim (45%) (podregion koniński), gostyńskim, międzychodzkim (po 37%) i rawickim 

(36%) (podregion leszczyński), wągrowieckim (40%), chodzieskim (38%) i czarnkowsko-

trzciankowskim (37%) (podregion pilski), średzkim (43%), szamotulskim (39%) i obor-

nickim (37%) (podregion poznański) – województwo wielkopolskie; 

 białogardzkim (44%), szczecineckim i m. Koszalin (po 42%) (podregion koszaliński), py-

rzyckim (44%), stargardzkim i łobeskim (po 40%) (podregion stargardzki), polickim 

(44%) gryfińskim (43%) i goleniowskim (42%) (podregion szczeciński) - województwo 

zachodniopomorskie; 

 zgorzeleckim i złotoryjskim (po 42%) (podregion jeleniogórski), polkowickim (42%), gó-

rowskim (38%), głogowskim i legnickim (po 37%) (podregion legnicko-głogowski), 

kłodzkim (44%) i dzierżoniowskim (43%) (podregion wałbrzyski), wrocławskim (49%), 

milickim (41%), trzebnickim i wołowskim (po 40%) (podregion wrocławski) – wojewódz-

two dolnośląskie; 

 brzeskim i namysłowskim (po 40%) (podregion nyski), głubczyckim (42%), opolskim 

(41%) i kędzierzyńsko-kozielskim (40%) (podregion opolski) – województwo opolskie. 

Na tle stolic regionu negatywnie wypada Wrocław, w którym średni odsetek długotrwale bez-

robotnych w latach 2003-2010 ukształtował się na poziomie 47% (tab. A38). 

Charakterystyczne dla stolic województw i otaczających je powiatów oraz innych dużych 

miast, które są ośrodkami akademickimi, jest ponadprzeciętnie wysoki odsetek osób z wy-

kształceniem wyższym w zasobie bezrobocia, przy równoczesnym ponadprzeciętnie niskim 

odsetku osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Jest to specyficzna cecha rynków 

pracy dużych miast, które z jednej strony zgłaszają relatywnie duży popyt na pracę wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów, a z drugiej strony na ich obszarze znaczna liczba osób w 

wieku produkcyjnym legitymuje się wykształceniem wyższym, przy czym lokalny rynek pra-

cy nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby wykształconych osób. Na pozostałych obsza-

rach ZWP struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia wykazuje się niewielkim 

zróżnicowaniem przestrzennym na poziomie NUTS2 i NUTS3 (tab. A39). 

Na całym obszarze ZWP wśród bezrobotnych przeważają kobiety – najbardziej w Wielkopol-

sce, gdzie w 2010 r. stanowiły 56% ogółu bezrobotnych. Zróżnicowanie przestrzenne w tym 

wymiarze struktury bezrobotnych na poziomie NUTS3 jest niewielkie w obrębie województw 
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– wśród podregionów odbiegających od średniej należy wymienić Poznań (51%), Szczecin 

(49%), podregion szczeciński (54%), jeleniogórski (49%) legnicko-głogowski (57%). Prze-

waga mężczyzn w zasobie bezrobocia występowała jedynie w Szczecinie i podregionie jele-

niogórskim. Jest to sytuacja, która rzadko ma miejsce również na poziomie NUTS4. W woje-

wództwie zachodniopomorskim była notowana, poza Szczecinem, w powiatach białogardz-

kim i kołobrzeskim, w województwie opolskim jedynie w powiecie nyskim, natomiast w wo-

jewództwie dolnośląskim w powiatach jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, lubań-

skim, lwóweckim, mieście Jelenia Góra (podregion jeleniogórski), dzierżoniowskim, kłodz-

kim, ząbkowickim (podregion wałbrzyski), strzelińskim i średzkim (podregion wrocławski) 

(tab. A40). 

Konsekwencją procesów demograficznych, związanych ze starzeniem się społeczeństwa i 

zasobów pracy, jest także starzenie się zasobu bezrobocia. Jest to proces widoczny w całej 

Polsce, w tym na obszarze ZWP, gdzie w 2010 r. (poza województwem wielkopolskim) zano-

towano wyższy niż przeciętnie dla Polski odsetek bezrobotnych powyżej 55 roku życia. Cha-

rakterystyczne dla wszystkich ZWP jest również to, że na obszarach miast stanowiących re-

gionalne centra rozwoju udział bezrobotnych powyżej 55 roku życia jest wyższy, a bezrobot-

nych do 24 roku życia niższy w porównaniu do średniej wojewódzkiej. W najgorszej sytuacji 

w 2010 r. znajdował się Wrocław i Koszalin, gdzie udział bezrobotnych 55+ wyniósł, odpo-

wiednio, 21 i 17% (tab. A41). 

6.3. Konkluzje 

Skala nierównowagi rynku pracy mierzona stopą bezrobocia na obszarze ZWP w ostatnim 

dziesięcioleciu była wyższa w regionie południowo-zachodnim, co nie zmienia faktu, że śred-

nia wartość stopy bezrobocia w obu regionach przewyższała stopę bezrobocia dla całego kra-

ju. Natomiast na poziomie NUTS2 mniejsza od krajowej skali nierównowagi występowała w 

województwie opolskim i wielkopolskim, gdzie rynek pracy był najbardziej zrównoważony w 

obrębie ZWP. Zauważalna jest również konwergencja wartości stóp bezrobocia notowanych 

w ZWP i zbliżanie się ich w ostatnich latach do średniego poziomu krajowego. Innymi słowy, 

w ostatnich 10 latach zróżnicowanie stóp bezrobocia na poziome NUTS2 zmniejszyło się. 

Różnice między województwami Polski zachodniej, poza skalą nierównowagi na rynkach 

pracy, występują również w charakterze i natężeniu tej nierównowagi. Praktycznie na całym 

obszarze ZWP bezrobocie dotyka bardziej kobiet niż mężczyzn. Na poziomie NUTS2 

przeważają one w zasobie bezrobotnych. Ponadto stopa bezrobocia kobiet była w latach 1999-

2009 wyższa niż mężczyzn, a luka bezrobocia osiągała największe rozmiary w województwie 

wielkopolskim
84

. Znaczna poprawa nastąpiła w zakresie bezrobocia młodzieży, szczególnie w 

województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim, gdzie stopa bezrobocia osób 

w wieku 15-24 lata zmniejszyła się o połowę. Należy jednak podkreślić, że nadal stopa bez-

robocia młodzieży jest 2,3-2,4 krotnie wyższa niż stopa bezrobocia w całej populacji. Rynek 

pracy nie jest w stanie wchłonąć młodych ludzi starających się znaleźć pracę. Z jednej strony 

brakuje miejsc pracy, które byłyby zgodne z ich wykształceniem (problem popytowy – go-

spodarka lokalna nie tworzy miejsc pracy, albo tworzy ich zbyt mało). Z drugiej strony struk-

tura kwalifikacyjno-zawodowa młodzieży nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu 

przez rynek pracy. Poprawę zanotowano również w zakresie bezrobocia długotrwałego – w 

ostatnim dziesięcioleciu udział bezrobotnych długotrwale w ogóle bezrobotnym się zmniej-

szył, ponadto był poniżej średniego poziomu dla Polski, co wskazuje, że w tym wymiarze 

nierównowaga rynku pracy jest nieco mniejsza niż w pozostałych regionach.  

W każdym z województw występują powiaty, w których od lat stopa bezrobocia znacznie 
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przekracza średnią krajową – tworzą one w krajobrazie regionalnym „wyspy bezrobocia”
85

. 

Nazwy tych powiatów są znane wśród polityków rynku pracy w całej Polsce – wystarczy 

wymienić takie powiaty jak łobeski, białogardzki, żagański, kłodzki. Rynki pracy na terenie 

tych powiatów charakteryzuje wieloletnia stagnacja oraz nakładanie się negatywnych cech 

bezrobocia (zazwyczaj w powiatach o wysokich stopach bezrobocia występuje również wy-

soki udział osób długotrwale bezrobotnych w ich zasobie). Właśnie ze względu na kumulację 

negatywnych cech na tych obszarach, ich aktywizacja jest niezwykle trudna.  

Wspólną cechą ZWP jest zróżnicowanie sytuacji między rynkami pracy stolic woje-

wództw i głównych ośrodków miejskich w podregionach, wraz z otaczającymi je powia-

tami, a rynkami pracy na pozostałych obszarach. Lokalne rynki pracy centrów regional-

nych charakteryzują się najniższymi stopami bezrobocia, przy równoczesnym ponadprzecięt-

nie wysokim odsetku osób z wykształceniem wyższym i ponadprzeciętnie niskim odsetku 

osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zasobie bezrobocia, a także wyższym niż 

średnia dla województwa udziałem osób w wieku 55 lat i powyżej w zasobie bezrobocia. 

ZWP muszą antycypować nadchodzące w przyszłości zmiany w strukturze bezrobotnych we-

dług wieku, charakteryzujące się wzrostem odsetka bezrobotnych w starszych grupach 

wieku w stosunku do ogółu populacji bezrobotnych. Specyfika tej grupy bezrobotnych (osoby 

w wieku niemobilnym, o niskiej skłonności do mobilności edukacyjnej i zawodowej) wyma-

gać będzie podejmowania specjalnych działań uwzględniających potrzeby tej grupy. Takie 

działania są już podejmowane, ale należy zakładać, że ich skala będzie coraz większa.  

Zmniejszanie skali nierównowagi na lokalnych i regionalnych rynkach pracy ZWP, nawet 

przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej, będzie wymagało prowadzenia przemyślanej i 

dobrze zaplanowanej polityki rynku pracy zakorzenionej w koncepcji flexicurity. Wymagać to 

będzie silnych instytucji rynku pracy, przede wszystkim na poziomie powiatu, blisko współ-

pracujących z instytucjami pomocy społecznej. Działalność tych dwóch typów instytucji ma 

za zadanie ograniczanie skali wykluczenia społecznego i często sprowadza się do udzielania 

wsparcia temu samemu klientowi – osobie bezrobotnej. Skuteczność tych działań mogłaby 

zostać zwiększona dzięki współpracy różnych aktorów rynku pracy w ramach partnerstw lo-

kalnych na rzecz zatrudnienia. Wydaje się, że na lokalnych rynkach pracy, które od wielu lat 

charakteryzuje stagnacja i wysoki stopień nierównowagi, jest to praktycznie jedyny sposób na 

ożywienie tego rynku. 

7. Wewnątrzregionalna i międzyregionalna mobilność siły roboczej i jej 

wpływ na zmiany stanu i zróżnicowanie przestrzenne rynku pracy na ob-

szarze ZWP 

7.1 Mobilność edukacyjna 

Mobilność edukacyjna jest elementem, który ułatwia zmniejszanie nierównowagi na rynku 

pracy w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym, bez konieczności zmiany miejsca zamiesz-

kania. Służy ona zwiększaniu spójności wewnętrznej, tak istotnej dla konkurencyjności i in-

nowacyjności gospodarek regionalnych.  

Porównując strukturę ludności w wieku 15-64 lata według wykształcenia w 1999 r. i 2009 r. 

na obszarze ZWP można wyciągnąć wniosek, iż mobilność edukacyjna jest relatywnie wyso-

ka, na co wskazuje znaczny wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym (abstrahując 

oczywiście od stopnia zbieżności ich kompetencji z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

rynek pracy). Niestety, mobilność edukacyjna osób w wieku produkcyjnym, które zakończyły 
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już proces kształcenia w systemie edukacji szkolnej i wkroczyły na rynek pracy jest stanow-

czo niewystarczająca. A biorąc pod uwagę globalne trendy i tempo zmian, które oddziałują na 

gospodarkę polską, w tym gospodarki ZWP, deprecjacja kapitału ludzkiego nabytego w trak-

cie nauki na różnych poziomach edukacji szkolnej następuje niezwykle szybko. Z tego powo-

du ciągłe podnoszenie swoich kompetencji poprzez udział w różnego rodzaju formach kształ-

cenia ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej. 

Kształcenie przez całe życie jest jednym z filarów koncepcji flexicurity, niezmiernie istotnym 

w polskich warunkach. To właśnie lifelong learning (LLL) został określony jako drugi, po 

aktywnej polityce rynku pracy, filar na bazie którego powinien być budowany polski model 

flexicurity
86

. Ta rekomendacja, sformułowana już niemal dwa lata temu dla polskiego rynku 

pracy, pozostaje nadal w mocy, szczególnie w odniesieniu do obszaru ZWP.  

Polska w porównaniu do innych krajów UE w zakresie kształcenia ustawicznego osiąga słabe 

wyniki - uczestnictwo dorosłych w kształceniu ustawicznym w Polsce jest znacznie niższe niż 

średnio w UE. I mimo, że odsetek Polaków w wieku 25-64 lata biorących udział w edukacji i 

szkoleniach wzrósł w porównaniu do 2001 r. o 1 pp. i wyniósł 5,3%, to w analizowanym 

okresie był około dwukrotnie niższy niż średni w UE (w 2010 r. stanowił 58% średniej UE). 

Z dostępnych danych (Eurostat publikuje dane na temat uczestniczenia w LLL na poziomie 

NUTS1 i NUTS2 dopiero od 2008 r.) wynika, że region północno-zachodni osiągał rezultaty 

poniżej średniej krajowej, za sprawą województw wielkopolskiego i lubuskiego, które w ca-

łym okresie 2008-2010 notowały gorsze wyniki od średniej. Na ich tle pozytywnie wyróżnia 

się województwo zachodniopomorskie, przy czym w tym przypadku notowano powolny spa-

dek odsetka dorosłych uczestniczących w kształceniu ustawicznym – w efekcie również w 

zachodniopomorskim odsetek ten był w 2010 r. niższy niż średnia dla Polski. Warto również 

podkreślić, iż w 2009 r. region północno-zachodni uzyskał najgorszy wynik na poziomie 

NUTS1, a w 2010 r. zajął ostatnie miejsce ex aequo z regionem wschodnim.  

 

Wykres 10. Odsetek osób w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu ustawicznym 

Źródło: dane Eurostatu 

Z kolei region południowo-zachodni w latach 2008-2010 uzyskiwał rezultaty powyżej śred-
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niej krajowej i plasował się na drugim miejscu za regionem centralnym. Od 2009 r. działo się 

to za sprawą województwa dolnośląskiego, w którym, jako jedynym na obszarze ZWP, noto-

wano trwałą tendencję do wzrostu odsetka osób w wieku 25-64 lata uczestniczących w 

kształceniu ustawicznym (wykres 10). 

7.2 Migracje wewnątrzregionalne 

Analizowanie mobilności przestrzennej w wymiarze wewnętrznym, rozumianym jako prze-

mieszczanie się ludności w obrębie danego obszaru (województwa, podregionu czy powiatu) 

napotyka na poważną barierę dostępności danych statystycznych. Dostępne dane pozwalają 

praktycznie jedynie na analizę migracji wewnątrzwojewódzkich, gdyż na niższych poziomach 

brak jest rozróżnienia czy migracja ma charakter wewnątrzwojewódzki, czy też nie. Tym 

niemniej w tej części ekspertyzy analizie poddane będą również migracje w skali powiatowej, 

gdyż wnoszą one istotne informacje o potencjale poszczególnych lokalnych rynków pracy. 

Na poziomie NUTS2 migracje wewnątrzwojewódzkie charakteryzuje niewielka skala – w 

2010 r. ludność, która przemieszczała się w obrębie poszczególnych województw stanowiła 

0,9%-1% ogółu ludności, relatywnie mniejszą skalę migracji zanotowano na Opolu (0,7%)
87

. 

Równocześnie procesy migracyjne charakteryzowała znaczna zmienność, szczególnie w re-

gionie południowo-zachodnim (w 2008 r. liczba ludności zmieniającej miejsce zamieszkania 

w obrębie województwa spadła o 15%, podczas gdy w 2006 r. wzrosła o 32%) i wojewódz-

twie zachodniopomorskim (spadek o 19% w 2008 r, przy 16% wzroście w 2002 r.). General-

nie, dane wskazują na falowanie procesów migracji wewnątrzwojewódzkich na obszarze 

ZWP (tab. A42). Przy istniejących fluktuacjach, w okresie 2000-2010 we wszystkich woje-

wództwach Polski zachodniej następował proces odpływu ludności z miast na wieś. Nie było 

to oczywiście wynikiem poprawy sytuacji na rynkach pracy obszarów wiejskich, a raczej mi-

gracji klasy średniej w celach osadniczych, przy podjęciu trudu dojazdów do pracy do więk-

szych miast i metropolii. Niestety ze względu na brak dostępnych danych na temat liczby 

ludności dojeżdżającej do pracy w ramach tego samego województwa, nie można zweryfiko-

wać tej hipotezy, ani wyznaczyć izochron na rynku pracy. 

Tym niemniej na występowanie tego zjawiska wskazuje analiza sald migracji międzypowia-

towych. Otóż we wszystkich województwach, za wyjątkiem dolnośląskiego, ujemnym saldom 

migracji z obszaru stolic województw towarzyszą dodatnie salda w graniczących z nimi pod-

regionami/powiatami (tab. A43). Strumienie migracji osiedleńczych kumulują się wokół 

większych ośrodków w województwach. Jest to kolejna obserwacja wskazująca na kluczową 

rolę lokalnych rynków pracy zlokalizowanych w i wokół dużych ośrodków miejskich, które 

wysysają kadry (szczególnie wysoko wykształcone, o dużym potencjalne rozwoju) ze słab-

szych, w szczególności peryferyjnych, lokalnych rynków pracy. Specyfika Dolnego Śląska 

(dodatnie saldo migracji we Wrocławiu oraz podregionie wrocławskim) potwierdza, że głów-

nymi ośrodkami zatrudnienia na obszarze ZWP są silne ośrodki miejskie. Jak pisze R. Jończy, 

na Dolnym Śląsku jedynym takim ośrodkiem jest Wrocław „co powoduje ciągły i jednokie-

runkowy drenaż wykształconej młodzieży do stolicy województwa, a stopniowe pustoszenie 

nie tylko obszarów peryferyjnych regionu, ale i miast małych i średnich, także byłych miast 

wojewódzkich jak Wałbrzych, Jelenia Góra i – w mniejszym stopniu – Legnica. Obszary re-

gionu są w ten sposób wysysane z jednostek wykształconych i przedsiębiorczych, a jednocze-

śnie trudno dopatrzyć się wyraźnych przejawów dyfuzji rozwoju aglomeracji Wrocławia na 

obszar reszty regionu”.
88
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Jak wynika z analiz, mobilność przestrzenna w wymiarze wewnątrzregionalnym na obszarze 

ZWP jest stosunkowo niewielka, a jej kierunki zwiększają polaryzację lokalnych rynków pra-

cy. Należy zakładać, że sytuacja ta nie ulegnie znacznej poprawie w najbliższej perspektywie, 

na co wskazują wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, studentów i absolwentów szkół. 

Młode pokolenie, które wchodzi lub niedługo wejdzie na rynek pracy, charakteryzuje się ni-

ską skłonnością do mobilności przestrzennej, a na dodatek w porównaniu do deklarowanej, 

rzeczywista skłonność jest niższa i po ukończeniu kształcenia znacząca większość absolwen-

tów poszukuje pracy na terenie powiatu swojego zamieszkania
89

.  

W województwie opolskim po ukończeniu edukacji pozostanie na terenie swojego powiatu i 

poszukiwanie pracy tylko tam zadeklarowała ¼ badanych studentów oraz niemal 1/3 uczniów 

szkół zawodowych. Wskazuje to, iż deklarowana skłonność do mobilność przestrzennej jest 

niższa wśród osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym niż wśród osób z 

wykształceniem wyższym. Pokazuje również, iż na lokalnym rynku pracy poza centrum go-

spodarczym regionu struktura popytu na pracę promuje osoby z wykształceniem zawodo-

wym. Tym niemniej również znaczy odsetek (niemal 43%) uczniów szkół zawodowych był 

zdania, że znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia na terenie powiatu będzie 

trudne (wśród studentów odsetek ten wyniósł prawie 59%). Około 20% respondentów stwier-

dziło, że pracę zgodną z wykształceniem łatwiej będzie im znaleźć poza swoim powiatem, ale 

w granicach województwa opolskiego, natomiast 38% studentów i 29% uczniów szkół zawo-

dowych było przekonanych, że będzie to łatwiejsze w województwach sąsiadujących z opol-

skim. Wśród studentów drugim preferowanym miastem, poza Opolem, jest Wrocław
90

. 

Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych w województwie zachodniopo-

morskim, gdzie około 1/3 badanych studentów i uczniów stwierdziła, iż nie wyobraża sobie 

zmiany miejsca zamieszkania. W grupie osób, które by się na taki krok zdecydowały 84% 

poszukiwałaby pracy w granicach województwa. Największy odsetek osób, które deklarowa-

ły, iż nie chcą zmieniać miejsca zamieszkania zanotowano w grupie studentów, co może być 

związane z tym, że już mieszkają w największych miastach województwa, gdzie sytuacja na 

rynku pracy jest lepsza niż na innych lokalnych rynkach i w związku z tym wyjazd pogorszy-

łby ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy
91

. 

7.3. Migracje międzywojewódzkie 

Analizując potencjał rozwojowy obszaru ZWP przez pryzmat migracji międzywojewódzkich 

należy stwierdzić, że jest on największy w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Województwo 

wielkopolskie jako jedyne z tego obszaru w okresie 1999-2010 notowało dodatnie, duże saldo 

migracji międzywojewódzkich na pobyt stały, co oznacza, że przez cały okres czynniki przy-

ciągające ludność na teren Wielkopolski (a są one silnie związane z czynnikami ekonomicz-

nymi, w tym sytuacją na rynku pracy) przeważały nad czynnikami wypychającymi. W ostat-

nich latach, po szczycie w 2007 r., można zauważyć powolny spadek dodatniego salda migra-

cji, ale nadal jest ono wyższe niż w przypadku województwa dolnośląskiego, które od 2006 r. 

notuje dodatnie i rosnące wartości. Natomiast w porównaniu z przełomem XX i XXI w. 

znacznie wzrosły ujemne wartości salda migracji w województwach opolskim i zachodnio-

pomorskim, które w analizowanej grupie województw charakteryzuj się najwyższymi saldami 
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ujemnymi (tab. A44).  

Do województwa lubuskiego przeprowadzają się przede wszystkim mieszkańcy wojewódz-

twa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, natomiast największe odpływy 

notowane są do Wielkopolski, na Dolny Śląsk i do województwa zachodniopomorskiego (na 

czwartym miejscu jest Mazowsze: 372 osoby w 2010 r.). Największe grupy migrantów przy-

bywają na pobyt stały do Wielkopolski z województwa kujawsko-pomorskiego, dolnośląskie-

go, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Z kolei największe strumienie mieszkańców Wiel-

kopolski przepływają na Dolny Śląsk, Mazowsze i do województwa kujawsko-pomorskiego. 

Ponadprzeciętne strumienie notuje się również w przypadku migracji do województw za-

chodniopomorskiego (767 osób w 2010 r.) i lubuskiego (617 osób w 2010 r.). Lubuskie i 

wielkopolskie, obok pomorskiego są tymi województwami, z których napływa największa 

liczba ludności do województwa zachodniopomorskiego. Kierunek największych odpływów 

jest niemal identyczny z tą różnicą, że na drugim miejscu plasuje się województwo mazo-

wieckie, które przesuwa pomorskie i lubuskie o jedną pozycję w dół. Do województwa dol-

nośląskiego każdego roku najwięcej osób przenosi się z województwa opolskiego, wielkopol-

skiego, a także śląskiego. Natomiast mieszkańcy Dolnego Śląska najczęściej przenoszą się do 

Wielkopolski, na Mazowsze oraz do województwa lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Z kolei 

w województwie opolskim przepływy ludności na pobyt stały kumulują się w obrębie woje-

wództwa dolnośląskiego i śląskiego, duże napływy notuje się z województwa łódzkiego, a 

odpływy na Mazowsze (tab. 7). 

Tabela 7. Województwa generujące największe napływy i odpływy do ZWP w 2010 r. 

Województwo Napływy Odpływy 

Lubuskie 1. Dolnośląskie 

2. Zachodniopomorskie 

3. Wielkopolskie 

1. Wielkopolskie 

2. Dolnośląskie 

3. Zachodniopomorskie 

Wielkopolskie 1. Kujawsko-pomorskie 

2. Dolnośląskie 

3. Zachodniopomorskie 

1. Dolnośląskie 

2. Mazowieckie 

3. Kujawsko-pomorskie 

Zachodniopomorskie 1. Wielkopolskie 

2. Pomorskie 

3. Lubuskie 

1. Wielkopolskie 

2. Mazowieckie 

3. Pomorskie 

Dolnośląskie 1. Opolskie 

2. Wielkopolskie 

3. Śląskie 

1. Wielkopolskie 

2. Mazowieckie 

3. Lubuskie 

Opolskie 1. Śląskie 

2. Dolnośląskie 

3. Łódzkie 

1. Dolnośląskie 

2. Śląskie 

3. Mazowieckie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych. 

Generalnie przepływy ludności na pobyt stały kumulują się obrębie graniczących ze sobą 

województw, w rezultacie największą mobilność przestrzenną międzywojewódzką na obsza-

rze ZWP notuje się między województwami Polski zachodniej. Odstępstwem od tej reguły 

jest województwo mazowieckie, które pojawia się jako to spoza ZWP i nie graniczące z nim, 

do którego najczęściej przenoszą się na stałe mieszkańcy obszaru ZWP. Zapewne migracje 

przesiedleńcze na Mazowsze kumulują się w Warszawie, która generuje bardzo duży popyt na 

pracę, szczególnie w segmencie wysoko wykwalifikowanych specjalistów.  

Dane dotyczące migracji ludności na pobyt stały opisują jedynie fragment rzeczywistych pro-

cesów migracyjnych, a na dodatek nie pokazują pełnej skali migracji na pobyt stały. Jest bo-

wiem grupa osób, które zmieniając miejsce stałego pobytu nie wypełnia obowiązku meldun-

kowego, w związku z czym nie są oni uwzględniani jako migranci w statystyce publicznej.  

Większy fragment procesów migracyjnych stanowią migracje czasowe. Analiza danych na 



66 

 

temat sald migracji na pobyt czasowy pokazuje nieco inny obraz niż dane o migracjach na 

pobyt stały. Po pierwsze, saldo migracji na pobyt czasowy jest wielokrotnie większe. Po dru-

gie, poza województwem lubuskim w okresie 1999-2009, na całym obszarze ZWP zanotowa-

no dodatnie saldo migracji. Oznacza to, że (poza województwem lubuskim) ZWP dysponują 

potencjałem, którzy przyciąga ludność z innych województw na pobyt czasowy. Można to 

wiązać zarówno z napływem osób młodych w celach edukacyjnych (przede wszystkim stu-

diowaniu na uznanych uczelniach wyższych) jak i w celach zarobkowych, w związku z za-

trudnieniem w nietypowych formach, między innymi na tzw. kontrakty, które z definicji mają 

charakter czasowy. Dla województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskie-

go charakterystyczna jest tendencja spadkowa w wielkości salda migracji czasowych, która w 

przypadku województwa zachodniopomorskiego była znacząca (spadek z 3753 osób w 1999 

r. do 1468 osób w 2009 r.). Jedynie w województwie opolskim występował stały trend wzro-

stowy. W liczbach bezwzględnych największe salda notowano w województwie wielkopol-

skim (tab. A45).  

Dla osób aktywnych zawodowo alternatywą dla migracji na pobyt stały lub czasowy związa-

nych z pracą są dojazdy do pracy poza miejsce zamieszkania. Dane Eurostatu (gromadzone na 

poziome NUTS2 dla Polski od 2004 r.) pozwalają ocenić skalę tego zjawiska w ujęciu mię-

dzyregionalnym – zawierają bowiem informacje o liczbie osób, które dojeżdżają do pracy do 

innego regionu NUTS2. Z analizy tych danych płyną trzy podstawowe wnioski odnośnie do-

jazdów międzywojewódzkich w obrębie Polski. Po pierwsze, największą liczbę ludności do-

jeżdżającej do pracy notuje się w województwie wielkopolskim (20,5 tys. w 2010 r.) i opol-

skim (20,4 tys.). Po drugie, przy fluktuacjach w latach 2004-2009 widoczna jest tendencja do 

wzrostu liczby osób dojeżdżających do pracy – z wyjątkiem Dolnego Śląska w pozostałych 

województwach liczba ta w 2009 r. była wyższa niż w 2004 r. (tab. A46). Wskazuje to na 

pozytywny trend w zakresie mobilności przestrzennej zasobów pracy, nie związanej ze zmia-

ną miejsca zatrudnienia. Po trzecie wreszcie, skala tej mobilności, mierzona liczbą osób do-

jeżdżających do pracy poza obszar województwa, w którym mieszkają, w stosunku do liczby 

osób pracujących na obszarze województwa, jest niewielka i nadal niższa niż w Unii Europej-

skiej. Dla UE wskaźnik ten w 2009 r. wyniósł 7%, podczas gdy w regionie północno-

zachodnim 1,9%, a w południowo-zachodnim 2,3%, przy średniej dla Polski na poziomie 

2,1%. Wartość wskaźnika jest istotnie zróżnicowana na poziomie NUTS2. Najniższe wartości 

zanotowano w województwach dolnośląskim (1,3%) i wielkopolskim (1,6%). Następne w 

kolejności były zachodniopomorskie (2,0%), lubuskie (2,8%) i opolskie (5,8%.) Zakładając, 

że tego typu mobilność przestrzenna warunkowana jest w dużej mierze sytuacją na lokalnym 

rynku pracy i pojawia się wtedy, gdy lokalny rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć podaży 

pracy, można przyjąć, iż większa skala dojazdów do pracy do innego województwa charakte-

ryzuje regiony o względnie złej sytuacji na rynku pracy. Idąc tym tokiem rozumowania, rela-

tywnie najgorsza sytuacja na lokalnych rynkach pracy z terenów graniczących z innymi wo-

jewództwami, występuje w opolskim i lubuskim, a relatywnie najlepsza – na Dolnym Śląsku i 

w Wielkopolsce. 

Analiza liczby osób dojeżdżających do pracy z ZWP do regionów NUTS2 leżących poza gra-

nicami Polski również wskazuje, że ich liczba znacznie wrosła w latach 2004-2009. W 2009 

r. najwięcej osób pracujących za granicą, ale mieszkających na obszarze ZWP zanotowano w 

województwie opolskim (13 tys.) i dolnośląskim (11,4 tys.), a najmniej – w lubuskim (4 tys.). 

Należy podkreślić, iż w województwie wielkopolskim, które nie jest województwem przygra-

nicznym, liczba osób dojeżdżających do pracy za granicą wzrosła ponad pięciokrotnie (więk-

szy wzrost zanotowano jedynie w województwie opolskim) (tab. A47). Analiza skali tego 

zjawiska, przy zastosowaniu identycznego miernika ja w przypadku dojazdów do innego wo-

jewództwa, wykazała, iż największa skala w 2009 r. ponownie wystąpiła w opolskim (3,7%), 
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a najmniejsza w Wielkopolsce (0,4%), co jest oczywistą konsekwencją lokalizacji. Stosun-

kowo duża skala dojazdów do pracy za granicę występowała w województwie zachodniopo-

morskim (1,5%), natomiast w lubuskim i dolnośląskim była identyczna (1%). 

7.4. Migracje zagraniczne 

Analizy procesów migracji zagranicznych są wielce utrudnione ze względu na dostępność 

danych statystycznych. Rejestrowe dane migracyjne za emigranta uznają osobę, która opusz-

cza na stałe kraj i wymeldowuje się z miejsca stałego pobytu w Polsce. Takie podejście po-

woduje, że wiele procesów migracji pozostaje poza dostępną statystyką i możliwością anali-

zy
92

 - wystarczy przypomnieć, że według oficjalnych statystyk migracyjnych w roku 2004 z 

Polski wyemigrowało niewiele ponad 19 tys. osób, niemal 2 tys. mniej niż w 2003 r. W ostat-

nich latach, a szczególnie po 1 maja 2004 r. większość wyjazdów Polaków za granicę ma cha-

rakter czasowy – jest to specyficzna kategoria migracji, nazwana „migracją niepełną”. Dla 

analiz procesów migracyjnych właśnie te „migracje niepełne” są najważniejsze. 

Aby osiągnąć cele ekspertyzy, analiza danych rejestrowych na temat migracji zagranicznych 

na podstawie Banku Danych Lokalnych musiała zostać uzupełniona o dostępne wyniki badań 

skupiających się na różnych typach i aspektach zagranicznych migracji na obszarze ZWP.  

Szczyt wyjazdów za granicę na pobyt stały z obszaru ZWP wystąpił w 2006 r., kiedy wymel-

dowało się najwięcej osób. W kolejnych latach liczba osób wyjeżdżających na stałe za grani-

cę stopniowo malała. Równocześnie, w porównaniu z 2004 r. do 2010 r. we wszystkich wo-

jewództwach, za wyjątkiem opolskiego, wzrosła liczba imigrantów na pobyt stały. W rezulta-

cie w 2009 r. i 2010 r. w porównaniu do lat poprzednich znaczącą spadło ujemne saldo mi-

gracji na pobyt stały w ZWP, w województwie zachodniopomorskim w tych latach zanoto-

wano saldo dodatnie, a w lubuskim sytuacja była praktycznie zbilansowana (tab. A48). 

Głównym kierunkiem emigracji na pobyt stały są kraje europejskie – jest to trwała tendencja, 

która nasiliła się po 2004 r. w związku ze wstąpieniem Polski do UE. Analizując salda migra-

cji zagranicznych, jedynie dla kierunków europejskich widać wyraźny, skokowy wzrost nie-

równowagi w latach 2006-2007 niemal we wszystkich ZWP, tylko w województwie opolskim 

ścieżki migracyjne zachowywały się stabilniej i wpływ przystąpienia Polski do UE był prak-

tycznie niezauważalny. Drugim najpopularniejszym kierunkiem emigracji jest Ameryka Pół-

nocna i Środkowa, a trzecim - Oceania. Są to te kontynenty, z którymi ZWP (poza wojewódz-

twem zachodniopomorskim w ostatnich latach) notowały ujemne salda migracji. Natomiast w 

przypadku Azji i Afryki saldo migracji jest dodatnie, ale niewielkie. Procesy migracyjne do i 

z Ameryki Południowej stanowią pojedyncze epizody (tab. A49). Na podstawie tych danych 

można wyciągnąć jedynie bardzo ogólne wnioski, niemniej przeprowadzona analiza pozwala 

stwierdzić, iż potwierdzają się założenie modelu push-pull – kierunek procesów migracyjnych 

przebiega od mniej do bardziej zamożnych gospodarek i społeczeństw. 

Obszar ZWP (poza województwem wielkopolskim) jest terenem, który ze względu na uwa-

runkowania społeczne, historyczne i geograficzne charakteryzuje się ponadprzeciętną dla Pol-

ski skalą zagranicznych migracji zarobkowych. Badania Warunki życiowe społeczeństwa pol-

skiego: problemy i strategie, zrealizowane przez CBOS w 2007 r. na reprezentatywnej próbie 

losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski (N=38866) wykazały, że w okresie 10 lat 

poprzedzających badanie za granicą pracował co dziesiąty Polak, a w momencie badania za 

granicą przebywało 0,9% respondentów. W układzie regionalnym największe odsetki emi-

grantów zanotowano w województwie opolskim (21,8%) i zachodniopomorskim (16,4%). Na 

Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim odsetek ten był wyższy niż średnia krajowa (od-
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powiednio, 13,1% i 12%), natomiast Wielkopolska znalazła się w grupie województw o naj-

niższej skłonności mieszkańców do wyjazdów zarobkowych za granicę (tab. 8). 

Tabela 8. Odsetek osób, które pracują lub pracowały w ciągu ostatnich 10 lat za granicą 

Województwo odsetek osób deklarujących, ze w ciągu 

ostatnich 10 lat pracowały za granicą 

odsetek osób deklarujących, że obecnie 

pracują za granicą 

OGÓŁEM 9,5 0,9 

Opolskie 19,6 2,2 

Podkarpackie 14,6 1,1 

Podlaskie 14,2 0,2 

Zachodniopomorskie 14,0 2,4 

Dolnośląskie 12,1 1,0 

Lubelskie 11,2 0,2 

Lubuskie 10,7 1,3 

Małopolskie 10,3 1,4 

Świętokrzyskie 10,2 0,2 

Kujawsko-pomorskie 10,1 0,9 

Warmińsko-mazurskie 8,2 0,9 

Pomorskie 7,4 1,1 

Mazowieckie 7,3 0,6 

Łódzkie 7,0 0,6 

Wielkopolskie 6,2 0,9 

Śląskie 5,9 0,9 

Źródło: Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań „Warunki życiowe społeczeń-

stwa polskiego: problemy i strategie”, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2008, s. 3. 

Istotny potencjał emigracyjny obszaru ZWP wykazały również badania obejmujące okres 

1999-2006 wykorzystujące bazę migrantów BAEL/OBM opracowaną przez Ośrodek Badań 

nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Polityka migracyjna jako 

instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia. W badaniu tym analizie podda-

no zjawisko selektywności migracji przedakcesyjnych i poakcesyjnych na poziomie ogólno-

polskim i regionalnym
93

. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż po 2004 r. ZWP, za wyjąt-

kiem opolskiego, zwiększyły swój udział w całkowitym odpływie ludności za granicę
94

, a 

także wzrosła w nich wartość współczynnika selektywności migracji. W województwie wiel-

kopolskim i lubuskim zmniejszyła się wartość ujemnej selektywności, województwa dolno-

śląskie i zachodniopomorskie z selektywności ujemnej po 2004 r. przeszły na selektywność 

dodatnią, co oznacza, że wyjeżdża z nich proporcjonalnie więcej mieszkańców w stosunku do 

potencjału populacyjnego. Mimo dużego spadku wartości wskaźnika selektywności, woje-

wództwo opolskie nadal pozostaje tym na obszarze ZWP, które ma największy potencjał mi-

gracyjny (tab. 9). 
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procesy migracyjne charakteryzowały się największą stabilnością właśnie w województwie opolskim. 
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Tabela 9. Udział województw w całkowitym odpływie ludności z Polski (w %) oraz współ-

czynniki selektywności migracji dla województw 

Województwo Przed 1 maja 2004 

r. 

Po 1 maja 2004 r. WSMreg przed 1 

maja 2004 r. 

WSMreg po 1 maja 

2004 r. 

OGÓŁEM 100 100 0,00 0,00 

Podkarpackie 14,2 13,2 1,69 1,48 

Małopolskie 15,1 10,6 0,88 0,29 

Dolnośląskie 7,3 9,4 -0,04 0,21 

Lubelskie 8,9 8,2 0,44 0,32 

Śląskie 5,4 6,7 -0,58 -0,47 

Mazowieckie 4,7 6,6 -0,63 -0,49 

Kujawsko-pomorskie 4,2 6,3 -0,23 0,16 

Wielkopolskie 4,3 5,7 -0,52 -0,35 

Świętokrzyskie 4,7 5,6 0,27 0,53 

Podlaskie 7,7 5,5 1,61 0,87 

Zachodniopomorskie 3,7 4,7 -0,12 0,12 

Łódzkie 3,6 4,3 -0,53 -0,43 

Pomorskie 3,9 4,3 -0,26 -0,17 

Warmińsko-mazurskie 3,3 3,4 -0,08 -0,06 

Opolskie 6,8 3,1 1,63 0,22 

Lubuskie 2,2 2,4 -0,28 -0,17 

Źródło: A. Mioduszewska (2008), Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności Ekono-

micznej Ludności, CMR Working Papers No. 36/94, Warszawa, s. 25. 

Analiza współczynników selektywności dla poszczególnych cech społeczno-demograficznych 

wykazała, że
95

: 

 spadł średni wiek emigrujących osób (za wyjątkiem województwa opolskiego); 

 wzrósł stopień maskulinizacji emigracji z Dolnego Śląska i województwa zachodniopo-

morskiego; 

 w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim wzrosła nadreprezentacja emi-

grantów z wykształceniem wyższym w strumieniu migrantów (zarówno przed jak i po 

2004 r. częściej za granicę wyjeżdżały osoby wysoko wykształcone); na Dolnym Śląsku 

ujemna selektywność w tym wymiarze zmieniła się w dodatnią, a w województwie lubu-

skim wystąpiła sytuacja odwrotna; natomiast w województwie opolskim niezależnie od 

okresu mieliśmy do czynienia z relatywnie mniejszą skalą emigracji osób z wykształce-

niem wyższym w stosunku do ogółu emigrantów. 

Uwarunkowania społeczno-historyczne sprawiły, że w województwie dolnośląskim najpopu-

larniejsze kierunki migracji to Niemcy i Czechy, szczególnie w powiatach przygranicznych. 

Do innych popularnych kierunków należą Wielka Brytania oraz, głównie w związku z praca-

mi sezonowymi, Francja i Holandia. Procesy migracyjne determinowane są przede wszystkim 

czynnikami natury ekonomicznej – złą sytuacją na lokalnym rynku pracy (trudności w znale-

zieniu zatrudnienia - czynnik wypychający) oraz lepszymi warunkami płacowymi w kraju 

docelowym (czynnik przyciągający). Okazuje się, że również aglomeracja wrocławska cza-

sami nie jest konkurencyjna, w wymiarze wynagrodzenia, w stosunku do przedsiębiorstw 

zlokalizowanych w Niemczech. Emigracja zarobkowa (głównie czasowa) dotyczy przede 

wszystkim osób młodych, wysoko wykształconych, które dysponują kwalifikacjami poszuki-

wanymi na rynkach pracy Europy Zachodniej. W rezultacie procesy migracji zarobkowych 

poprzez drenaż kadr negatywnie oddziałują na potencjał rozwojowy mniejszych miejscowości 
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i regionów wiejskich
96

. Na ten problem wskazuje również R. Jończy, przy czym rozważa go z 

punktu widzenia niedostosowania kwalifikacji młodzieży wchodzącej na rynek pracy w sto-

sunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców. Jego zdaniem, to istniejące nie-

dopasowanie w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym, skutkujące trudnościami w znalezie-

niu pracy może prowadzić do odpływu za granicę młodzieży niewidzącej dla siebie perspek-

tyw na obszarze Dolnego Śląska. Wyjeżdżać, także na stałe, będą przede wszystkim osoby o 

wysokich kwalifikacjach niezgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy
97

. 

Skala zagranicznych emigracji na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008 na poziomie gospo-

darstw domowych została oszacowana na 12% (co najmniej jedna osoba z tych gospodarstw 

przebywała za granicą w celach zarobkowych (86% emigrantów) lub edukacyjnych dłużej niż 

3 miesiące). Procesy emigracji dotyczyły częściej terenów wiejskich niż miast, a relatywnie 

najrzadziej na wyjazd za granicę decydowali się mieszańcy Wrocławia. Największą skalę 

migracji zanotowano w powiecie milickim (21,6%) trzebnickim (21,1%), kamiennogórskim 

(20,8%) oraz ząbkowickim (20%), a najniższą w powiatach: polkowickim (6,9%), wrocław-

skim ziemskim (8,4%), lubińskim, górowskim oraz wrocławskim grodzkim (po 8,5%). Gene-

ralnie, skala migracji jest skorelowana z sytuacją na rynku pracy mierzoną stopą bezrobocia – 

im wyższa stopa bezrobocia, tym więcej gospodarstw domowych uczestniczy w procesach 

migracyjnych. Dominują wyjazdy okresowe – w ponad połowie badanych gospodarstw do-

mowych emigranci powrócili już do Polski. Skłonność do powrotu jest wyższa w grupie osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym niż wśród osób z wykształce-

niem wyższym. W większości przypadków podejmowana za granicą praca była niezgodna z 

wyuczonym zawodem
98

. 

W województwie opolskim procesy migracji zarobkowych zalicza się wręcz do głównych 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Wskazuje się tu na dużą skalę migracji zarobkowej 

do krajów UE, „tradycje” migracyjne związane z możliwością zarobkowania w Niemczech 

przez znaczną część ludności na długo przed akcesją Polski do UE, „migracyjny” model życia 

(eurosieroctwo) oraz „styk” kulturowy ludności autochtonicznej i napływowej
99

. 

Deklarowana skłonność do migracji zagranicznych wśród mieszkańców województwa opol-

skiego jest wysoka. Około 10% młodzieży uczącej się na ostatnim roku w szkołach zawodo-

wych i wyższych deklarowało, podczas badań, zamiar podjęcia pracy za granicą po ukończe-

niu kształcenia, a wśród studentów Politechniki Opolskiej ten odsetek wyniósł aż 31%
100

. Z 

kolei w badaniach prowadzonych wśród osób bezrobotnych ponad połowa badanych (54,6%) 

zadeklarowała chęć wyjazdu za granicę gdyby była taka możliwość
101

. 

Deklaracje te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak wykazują analizy prowadzone 

na obszarze województwa opolskiego skala zagranicznej migracji zarobkowej jest bardzo 

duża – szacuje się, że około 100 tys. mieszkańców opolskiego podejmuje, w różnych for-

mach, pracę za granicą
102

. Z badań prowadzonych przez wiele lat przez R. Jończego wynika, 
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że za granicą przebywa praktycznie na stałe co najmniej 90 tys. mieszkańców województwa 

opolskiego, którzy nadal są zameldowani na pobyt stały w Polsce
103

 i tworzą „emigrację za-

wieszoną”
104

. Są to głównie autochtoniczni mieszkańcy Śląska (osoby pochodzenia śląskiego, 

które zgodnie z niemieckimi regulacjami prawnymi zachowały niemieckie obywatelstwo i 

dysponują możliwością jego potwierdzenia lub uzyskania). Jedne z nowszych badań tego Au-

tora przeprowadzone na obszarach wiejskich i wybranych miastach województwa opolskiego 

wykazały, iż za granicą pracuje około 15% mieszkańców wsi w wieku produkcyjnym oraz 

około 24% mieszkańców badanych miast. Występuje przy tym znaczne zróżnicowanie tych 

odsetków ze względu na przynależność narodowościową respondentów. Wśród osób posiada-

jących podwójne obywatelstwo wynosiły one, odpowiednio 21,9% i 37%, podczas gdy wśród 

osób posiadających jedynie obywatelstwo polskie, odpowiednio, 10,7% i 20,2%. Na podsta-

wie wyników badania oszacowano również, że skala nierejestrowanej emigracji zarobkowej 

na obszarze całego województwa opolskiego wyniosła około 105 tys., a całkowita liczba emi-

grantów około 115 tys., z czego, w układzie miasto-wieś 37 tys. to mieszkańcy terenów wiej-

skich, a 77 tys. – obszarów miejskich, natomiast w układzie przynależności narodowościowej 

33,7 tys. to ludność autochtoniczna, a 81,3 tys. to osoby posiadające jedynie polskie obywa-

telstwo. Co istotne, badania te pokazały, iż emigracja zarobkowa w województwie opolskim 

w coraz większym stopniu warunkowana jest czynnikami wypychającymi, w szczególności 

sytuacją na lokalnych rynkach pracy, chociaż nadal pełni rolę uzupełniającego źródła docho-

dów generowanych w Polsce.
105

 

Województwo wielkopolskie, chociaż nie jest województwem granicznym, również charakte-

ryzuje się znacznym potencjałem migracyjnym. Z badania przeprowadzonego wśród studen-

tów ostatnich lat studiujących w wielkopolskich szkołach wyższych wynika, że są oni grupą 

mobilną przestrzennie, jeśli chodzi o podejmowanie pracy poza granicami kraju – w trakcie 

studiów co najmniej jeden raz do pracy za granicą wyjechało 44% badanych, a zamiar prze-

niesienia się na stałe za granicę można szacować na 6-7% absolwentów (przy tendencji male-

jącej w ciągu najbliższych 5 lat). Na podstawie przeprowadzonych badań można również za-

kładać, że około 1/5 studentów i nieco mniej absolwentów w najbliższych latach przyjmie 

strategię adaptacyjną „ludzi na huśtawce” – będą regularnie pracować za granicą kilka mie-

sięcy w roku nie zrywając więzów z krajem. W perspektywie 5-10 lat grupa ta podzieli się 

ostatecznie na stałych emigrantów i tych, którzy powrócą na stałe do kraju
106

 . 

W województwie zachodniopomorskim przeprowadzono badania, z których wynika, iż mi-

granci wybierają jako docelowy kraj migracji głównie Wielką Brytanię, Niemcy i Norwegię. 

Migranci to najczęściej osoby w wieku 25-34 lata, legitymujący się głównie wykształceniem 

wyższym lub średnim, zaliczani najczęściej do grup specjaliści, osoby wolnych zawodów 

oraz technicy i średni personel. Dominują wyjazdy czasowe (średni okres przebywania za 

granica wynosił 20 miesięcy). Cechą charakterystyczną emigrantów z województwa zachod-

niopomorskiego
107

 jest to, że częściej niż w Polsce podejmują pracę poniżej kwalifikacji 
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(77% badanych) oraz w szarej strefie. Ponad połowa wykonuje pracę niezgodną ze swoim 

wykształceniem, nie wymagającą wysokich kwalifikacji. Prowadzi to do znacznej deprecjacji 

kapitału ludzkiego emigrantów, co będzie stanowić w przyszłości problem związany z reinte-

gracją reemigrantów z zachodniopomorskim rynkiem pracy. Istotnym wnioskiem z tych ba-

dań jest, iż w przyszłości nie należy spodziewać się znaczącego zmniejszenia skali wyjazdów 

zarobkowych za granicę, jak również fali powrotów mieszkańców województwa zachodnio-

pomorskiego obecnie przebywających za granicą
108

.  

7.5. Konkluzje  

Chociaż w ostatnim dziesięcioleciu znacząco wzrósł poziom wykształcenia zasobów pracy na 

obszarze ZWP przejawiający się w zwiększeniu udziału osób z wykształceniem wyższym, 

mobilność edukacyjna po opuszczeniu murów szkół i uczelni jest niska. Wpływa to nega-

tywne na zdolność do zatrudnienia zasobów pracy, które nie uzupełniają i nie rozwijają swo-

jej wiedzy i umiejętności w ślad za zmieniającymi się potrzebami gospodarki. Prowadzi to do 

deprecjacji kapitału ludzkiego i wolniejszych dostosowań na rynku pracy, skutkując wystę-

powaniem nierównowagi strukturalnej między podażą a popytem na pracę w wymiarze kwali-

fikacyjno-zawodowym. Skala problemu jest szczególnie duża w regionie północno-

zachodnim, który osiąga jedne z najgorszych wyników w Polsce w zakresie uczestniczenia 

osób 25-64 w kształceniu ustawicznym. Lepsza sytuacja występuje w regionie południowo-

zachodnim, ale dystans do nadrobienia, w stosunku do krajów UE jest nadal znaczący. Niski 

poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym na obszarze ZWP, podobnie jak w całej Pol-

sce, warunkowany jest z jednej strony nieodpowiednią dostępnością do instytucji edukacji 

ustawicznej, szczególnie na terenach wiejskich, a z drugiej strony (i to jest większy problem) 

niską skłonnością zasobów pracy do podnoszenia i zmiany kwalifikacji i małą aktywnością 

edukacyjną przedsiębiorstw (szczególnie mikro i małych). Zmiana tej sytuacji na obszarze 

ZWP wymaga, poza działaniami natury systemowej związanej z rozwijaniem sieci instytucji 

edukacji ustawicznej świadczących wysokiej jakości usługi, podjęcia działań prowadzących 

do zmiany nastawienia pracowników i pracodawców do kształcenia ustawicznego i uświada-

miana im roli kapitału ludzkiego w budowanej w kraju gospodarce opartej na wiedzy. Inteli-

gentny i zrównoważony rozwój na obszarze ZWP wymaga uwolnienia potencjału kształ-

cenia przez całe życie – jednego z filarów flexicurity. 

Mobilność przestrzenna w wymiarze wewnątrzregionalnym na obszarze ZWP jest sto-

sunkowo niewielka, a jej kierunki zwiększają polaryzację lokalnych rynków pracy. Strumie-

nie migracji kumulują się wokół dużych miast, stanowiących regionalne centra gospodarcze, 

co prowadzi do wzrostu nierównowagi na rynkach pracy powiatów notujących ujemne saldo 

migracji i ich dalszą peryferyzację.  

W wymiarze międzywojewódzkich migracji na pobyt stały potencjał obszaru ZWP jest zróż-

nicowany – najbardziej atrakcyjne osiedleńczo jest województwo wielkopolskie, które cha-

rakteryzowało się dodatnim saldem migracji w ostatnim dziesięcioleciu oraz dolnośląskie, 

które w ostatnich latach również notuje nadwyżkę imigrantów nad emigrantami. W porówna-

niu z przełomem XX i XXI w. znacznie wzrosły ujemne wartości salda migracji na pobyt 

stały w województwach opolskim i zachodniopomorskim. Przepływy ludności na pobyt stały 

kumulują się wokół graniczących ze sobą województw, głównie w obrębie ZWP, natomiast 

na tle pozostałych regionów wyróżnia się województwo mazowieckie, które od lat przyciąga 

na swój teren mieszkańców ZWP. Nieco inny obraz rysuje się na podstawie analizy migracji 

na pobyt czasowy, gdzie jedynie województwo lubuskie nie dysponuje wystarczającym po-
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tencjałem i notuje ujemne salda migracji. Skala dojazdów do pracy do innego województwa 

w ostatnich latach rośnie w obrębie ZWP, ale nadal jest niższa niż w średnia w UE.  

Mobilność przestrzenna na poziomie tak lokalnym jak i regionalnym, z punktu widzenia 

potrzeb rynku pracy ZWP, jest zbyt niska i należy zakładać, że sytuacja w tym zakresie 

nie ulegnie znaczącej poprawie w najbliższej perspektywie, gdyż młodzież wchodząca na 

rynek pracy charakteryzuje się niską rzeczywistą skłonnością do mobilności przestrzennej, 

mimo że deklarowana jest relatywnie wysoka. ZWP (zarówno na poziomie NUTS1 jak i NU-

TS2) nie tworzy wewnętrznie spójnego obszaru, którego specyfika zachęcałaby do mobilno-

ści. Procesy migracji kumulują się głównie w obrębie najbliższych powiatów i województw, 

ale nie ze względu na wysoki stopień usieciowienia, ale dlatego że odległość mierzona w ki-

lometrach jest mała, chociaż dojazd wcale nie musi być prosty. Jednym z paradoksów jest to, 

że mieszkańcy Szczecina, którzy przemieszczają się na Dolny Śląsk samochodem wybierają 

autostrady niemieckie, bo tak jest szybciej! Stan infrastruktury komunikacyjno-transportowej 

stanowi istotną barierę dla zwiększania mobilności przestrzennej na obszarze ZWP (zarówno 

w wymiarze lokalnym jak i międzywojewódzkim). Problemu nie rozwiązują nawet autostra-

dy, gdyż komunikacja między lokalnymi rynkami pracy odbywa się głównie drogami powia-

towymi i gminnymi. Temu zagadnieniu, rozpatrywanemu przez pryzmat rynku pracy, powin-

no się poświęcić szczególną uwagę w ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. 

Obszar ZWP charakteryzuje się ponadprzeciętnym w stosunku do średniej krajowej nasi-

leniem procesów zagranicznej emigracji zarobkowej, szczególnie w województwie opol-

skim i dolnośląskim. Województwo opolskie dodatkowo charakteryzuje nieco odmienna spe-

cyfika procesów emigracji zarobkowej – procesy te są bardziej stabilne w wymiarze ilościo-

wym, przy znacznej skali nierejestrowanej migracji osiedleńczej w grupie ludności autochto-

nicznej. Przystąpienie Polski do UE zmieniło obraz migracji zarobkowych mieszkańców 

ZWP. Wzrosła popularność Wielkiej Brytanii jako docelowego kierunku migracji, choć nadal 

dużą popularnością cieszą się Niemcy. Do pracy za granicę częściej zaczęły wyjeżdżać młode 

osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, które nie mogły znaleźć satysfakcjonującej 

pracy w kraju. W perspektywie krótkookresowej zmniejszyło to skalę nierównowagi na lo-

kalnych rynkach pracy obszaru ZWP, natomiast w perspektywie długookresowej należy spo-

dziewać się potencjalnego problemu z reintegracją reemigrantów w przyszłości. Większość 

emigrantów zarobkowych decydujących się na wyjazdy czasowe podejmuje za granicą pracę 

niezgodną ze swoim wykształceniem i poniżej posiadanych kwalifikacji. Prowadzić to będzie 

do przyspieszonej deprecjacji kapitału ludzkiego emigrantów, co, przy założeniu utrzymania 

tendencji zmian w strukturze popytu na pracę na obszarze ZWP, może skutkować trudno-

ściami ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy po powrocie z emigracji. 

Istotną rolę do odegrania będzie miał system kształcenia ustawicznego, który należy przygo-

tować do tego wyzwania. 

W perspektywie średniookresowej do 2020 r., przy utrzymującej się pozytywnej konfiguracji 

czynników przyciągających w krajach UE i przewadze czynników wypychających na niektó-

rych lokalnych rynkach pracy ZWP, należy spodziewać się utrzymywania ujemnego salda 

zagranicznych migracji zarobkowych, które w miarę konwergencji poziomu płac (wynika-

jącego z konwergencji poziomów wydajności pracy między Polską a krajami UE) i zamożno-

ści społeczeństwa, będzie malało. W związku z otwarciem niemieckiego i austriackiego ryn-

ku pracy w maju 2011 r. w początkowym okresie skala emigracji zarobkowej do tych krajów 

(głównie do Niemiec) może się nieco zwiększyć, ale będzie to tylko wzrost okresowy. Należy 

również pamiętać, że niemiecki rynek pracy pozostanie tym, który w największym stopniu 

będzie oddziaływał na gospodarkę i rynek pracy obszaru ZWP, z jednej strony generując po-

pyt na pracowników i warunkując emigrację zarobkową, a z drugiej oddziałując na popyt na 

pracę na obszarze ZWP poprzez kanał wymiany handlowej. 
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Podsumowując, procesy migracji wewnętrznych i zewnętrznych na obszarze ZWP w najbliż-

szych latach powinny przebiegać z podobnym natężeniem jak w latach ostatnich, przy stop-

niowo rosnącej liczbie osób powracających z emigracji zarobkowej i kumulowaniu się wyso-

ko wykwalifikowanych zasobów pracy w dużych ośrodkach miejskich. 

W odniesieniu do procesów migracyjnych wyzwaniem, przed jakim staje obszar ZWP jest 

potrzeba ograniczenia emigracji definitywnej poza region, zatrzymanie „drenażu mó-

zgów” oraz podtrzymanie związków migrantów i diaspory migracyjnej z regionem. 

8. Rola miast w kształtowaniu stanu rynku pracy Polski północno-

zachodniej 

8.1. Ośrodki miejskie a potencjał rozwojowy regionu 

Na obszarze ZWP znajduje się 341 miast
109

, w tym 13 miast na prawach powiatu: Szczecin, 

Koszalin, Świnoujście, Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wro-

cław, Legnica, Jelenia Góra i Opole. Za duże ośrodki miejskie należy uznać sześć spośród 

nich: Wrocław, Poznań, Szczecin, Opole, Gorzów Wlkp. i Zielona Górę. 

Wyniki badań wskazują na istotną rolę ośrodków miejskich w kształtowaniu potencjału i 

wpływaniu na procesy rozwoju regionalnego, determinującego popytową stronę rynku pracy. 

Przytoczmy jedne z nich, ponieważ wskazują one wyraźnie na znaczenie ośrodków miejskich 

w procesie rozwoju gospodarczego. W badaniu tym w oparciu o pięć wskaźników określają-

cych potencjał rozwojowy województw
110

 dokonano ich podziału na cztery grupy - od cha-

rakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem rozwoju, do cechujących się najniższym jego 

poziomem. W grupie pierwszej znalazło się województwo wielkopolskie i dolnośląskie, w 

grupie drugiej województwo zachodniopomorskie, w grupie trzeciej województwo lubuskie, 

zaś w grupie czwartej - województwo opolskie
111

. Z badania tego wynikają dwa podstawowe 

wnioski w odniesieniu do obszaru ZWP. Po pierwsze, jest on wewnętrznie zróżnicowany z 

punktu widzenia potencjału rozwojowego. Po drugie, na obszarze ZWP przodują te woje-

wództwa, w których występuje duży ośrodek miejski o charakterze metropolitalnym.  

Generalnie w Polsce obserwuje się zjawisko przesuwania aktywności gospodarczej z obsza-

rów słabiej rozwiniętych do tych, w których funkcjonuje duży ośrodek miejski pełniący funk-

cje swoistego bieguna wzrostu
112

. Ma to duże znaczenie dla popytowej strony rynku pracy, w 

której obszary metropolitalne odgrywają już i odgrywać będą coraz większą rolę. W odniesie-

niu do obszaru ZWP prowadzi to do wniosku, iż ma on obecnie - z punktu widzenia siły kre-

acji popytu na pracę - strukturę dwubiegunową, z wyraźnie wykształconymi centrami, jakimi 

                                                 
109

 W tym 173 miasta (z tego 7 na prawach powiatu) w regionie północno zachodnim (odpowiednio: 64, w tym 3 

w województwie zachodniopomorskim, 109 w tym 4 w województwie wielkopolskim) oraz 168 (z tego 6 na 

prawach powiatu) w regionie południowozachodnim (odpowiednio: 42 w tym 2 w województwie lubuskim, 91 

w tym 3 w województwie dolnośląskim i 35 w tym jedno w województwie opolskim (dane za 2010 r.). Źródło: 

GUS, Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl.  

110
 Wskaźniki przyjęte do określenia potencjału rozwojowego regionu to: 

 wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba pracujących na 1000 ,mieszkańców); 

 wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ,mieszkańców); 

 potencjał fiskalny (dochody własne gmin na 1 mieszkańca); 

 nakłady na B+R w relacji do PKB; 

 PKB na 1 mieszkańca regionu. 

111
 S. Korenik, Potencjał rozwojowy regionów Polski w 2006 r. Wybrane zagadnienia, w: A. Prusek (red.), Pro-

blemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Gospodarki i 

Zarządzania, Kraków 2009, s. 47-57. 

112
 Tamże. 

http://www.stat.gov.pl/
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są obszary metropolitalne Poznania i Wrocławia. 

8.2. Usieciowienie polskich miast 

Powtarzalność i trwałość powiązań między miastami skłania do identyfikacji nowych sposo-

bów badań ich zachowań przestrzennych przez pryzmat sieci (usieciowienia, ang. networ-

king). Intensywna współpraca (usieciowienie współpracy) może przyczynić się do wzmocnie-

nia mechanizmu rozwojowego miast, implikującego i rozprzestrzeniającego się na otaczające 

je obszary.  

Zakres i skala usieciowienia miast jest podstawą dokonywania różnych ocen. Posłużyły rów-

nież do oceny ich mechanizmu rozwojowego (rozumianego jako zmiany siły metropolitalnej) 

w Polsce w latach 2008-2010, co zawierają raporty NORDEA METROX
113

. Siła metropoli-

talna prowadzi bowiem do takich przekształceń miast, iż potrafią one nie tylko korzystać z 

własnych zasobów, ale też przyciągać kapitał, idee i ludzi z zewnątrz, wykorzystać te walory, 

a następnie wymieniać się nimi z innymi metropoliami. Jest to ocena relatywna, czyli doko-

nana w odniesieniu do lidera (w tym przypadku - Warszawy). Powstała ona w wyniku bada-

nia liczby połączeń między punktami sieci polskich miast.
114

 Wyniki oceny zawiera tab. 10. 

Tabela 10. Usieciowienie biznesowe i koncentracja procesów - ranking metropolitalności pol-

skich miast NORDEA METROX 

2008 2009 2010 

Warszawa 100,000 Warszawa 100,000 Warszawa 100,000 

Wrocław  15,143 Wrocław  15,98 Wrocław  16,02 

Kraków  14,976 Poznań 14,94 Poznań 13,22 

Poznań  14,600 Kraków 14,43 Kraków 12,98 

Trójmiasto  12,698 Trójmiasto  13,51 Trójmiasto  11,90 

Silesia  11,089 Silesia  12,06 Silesia  11,63 

Łódź  06,958 Łódź  6,04 Łódź  5,88 

Szczecin 0 06,336 Szczecin 5,23 Szczecin 4,22 

Lublin  05,479 Lublin  3,42 Rzeszów 4,16 

Białystok  04,172 Bydgoszcz  2,97 Lublin  4,13 

Rzeszów  03,882 Rzeszów 2,89 Bydgoszcz  3,44 

Olsztyn  03,798 Białystok  2,85 Olsztyn  2,91 

Bydgoszcz  03,653 Olsztyn  2,76 Białystok  2,73 

Kielce  03,262 Toruń 2,05 Kielce  2,00 

Opole  02,990 Kielce  1,62 Toruń 1,95 

Toruń  02,923 Opole  1,61 Zielona Góra 1,86 

Zielona Góra  02,697 Zielona Góra  1,42 Opole 1,78 

Gorzów Wlkp.  02,529 Gorzów Wlkp.  0.39 Gorzów Wlkp. 1,01 

Źródło: NORDEA, Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2008, Metropolia Po-

znań 2009: NORDEA, 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2009, Metropolia Poznań 

2010; NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox.2010, Metropolia Poznań, 2011. 

                                                 
113

 Ten fragment ekspertyzy powstał w oparciu o: NORDEA, Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Pol-

skich Nordea Metrox.2008, Metropolia Poznań 2009, NORDEA, 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich 

Nordea Metrox.2009, Metropolia Poznań 2010, NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea 

Metrox.2010, Metropolia Poznań, 2011. 

114
 Badanie usieciowienia zostało przeprowadzone zgodnie z logiką globalnych badań World City Network 

GaWC (Globalization and World Cities). Wzięto pod uwagę przedsiębiorstwa zaawansowanych usług bizneso-

wych, których decyzje lokalizacyjne wskazują na zapotrzebowanie na dany typ i standard usług w danym miej-

scu, a tym samym identyfikują węzły krajowej sieci miast. Są to przedsiębiorstwa z pierwszych pozycji swoich 

branżowych rankingów (publikowanych w Rzeczpospolitej, Home&Market oraz mediach branżowych): obsługi 

prawnej, konsultingu, reklamy (agencje ATL oraz domy mediowe), PR, bankowości, ubezpieczeń (w tym szcze-

gólnie ubezpieczeń należności), pośrednictwa nieruchomości, teleinformatyki. 
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Wyniki tej oceny są jednoznaczne: rangę metropolii w Polsce ma praktycznie jedynie War-

szawa. Badania wskazały, iż centrale sieciowych firm, podejmując decyzję o lokalizacji w 

Polsce, w siedmiu przypadkach na 10 wybierają Warszawę. Tabelę „drugiej ligi” otwiera 

Wrocław, uzupełnia Kraków i Poznań, a zamyka Trójmiasto i Silesia. W tych miastach mie-

ści się po kilka siedzib dużych firm oferujących zaawansowane usługi dla biznesu oraz me-

diów. W pozostałych miastach poziom sieciowości jest jeszcze o klasę niższy. Lokują się tam 

jedynie oddziały i to przede wszystkim banków i ubezpieczycieli, zajmujących się głownie 

obsługą ludności i lokalnych firm.
115

 

W ocenie cytowanego raportu, decyzje lokalizacyjne przemysłów usługowych wyższego rzę-

du były słabo zależne od działań samorządowych i nieuchwytnego klimatu miejsca. Najwięk-

szą rolę odegrała premia za bycie liderem. Warszawa służy w przepływie idei jako punkt 

przesiadkowy między Polską a resztą świata. Pozostałe miasta są tylko tłem, czasem wybija-

jąc się w jakiejś niszy. Słabość pozostałych miast w stosunku do Warszawy obrazuje najdo-

bitniej sytuacja w branży reklamowej, usług prawnych i obrotu nieruchomościami, gdzie 

praktycznie nie ma reprezentacji w postaci dużych firm lub nawet ich oddziałów. 

W 2009 r. Wrocław dostrzeżony został jako ważna lokalizacja przez globalne firmy pośred-

nictwa nieruchomościami oraz umocnił się w ubezpieczeniach i usługach prawnych. Trójmia-

sto zaczyna się specjalizować w teleinformatyce. Silesia i Poznań rozwinęły się nieznacznie, 

ale za to równomiernie, nie tracąc przy tym wielu oddziałów bankowych. 

W 2010 r. wszystkie metropolie oraz dwaj wyraźni challengerzy wszystkich edycji rankingu 

NORDEA METROX – Łodź i Szczecin – traciły do Warszawy coraz więcej. Miasta znajdu-

jące się na dole tabeli (między innymi Zielona Góra, Opole i Gorzów Wlkp.) w świetle kry-

terium usieciowienia biznesowego i koncentracji procesów generalnie zyskały, ale ze względu 

na niski poziom wskaźników można powiedzieć, iż usieciowienie polskich miast dotyczy 

tylko sześciu metropolii (w tym Wrocławia i Poznania). Dodać trzeba, iż w skali kraju naj-

lepiej po Warszawie usieciowiony jest Wrocław, a następnie Poznań. 

Szczecin to miasto, które nie tyle balansuje na granicy metropolizacji, co dobija się do grupy 

tworzących się metropolii. Ośrodek ten lekko stracił w okresie 2008-2010, ale zachował swo-

je miejsce w rankingu. Osłabienie metropolitalne Szczecina przełożyło się negatywnie na 

jego pozycję w sieci przepływów między miastami oraz istotność na mapie lokalizacji proce-

sów w Polsce. Prowadzi to do wniosku, że siła metropolitalna Szczecina spadła. 

Mapa powiązań sieciowych między polskimi miastami pokazuje prawdopodobny rozkład, 

geografię i siłę przepływu procesów biznesowych w Polsce. Jej analiza prowadzi do wniosku, 

iż dla usieciowienia biznesowego i koncentracji procesów decydujące znaczenie ma połącze-

nie każdego miasta z Warszawą
116

 (mapa 1). Porównanie ze składowymi siły metropolitalnej 

na polu usieciowienia (składowe: usieciowienie biznesowe i koncentracja procesów) pokazu-

je, że przynajmniej w czołówce polskich metropolii wynik usieciowienia w całym kraju jest 

skorelowany siłą powiązania z Warszawą.  

Nie ulega wątpliwości, iż - jak dotychczas - podstawowym biegunem wzrostu w Polsce jest 

Warszawa. Pozostałe metropolie bardziej zainteresowane są podłączeniem się pod niego niż 

połączeniami między sobą. Ale - jak oceniają realizatorzy badania NORDEA METROX - ten 

obraz może i prawdopodobnie będzie się zmieniał. Na zmiany w kierunku wzmocnienia prze-

                                                 
115

 Towarzyszy temu mechanizm dający się zaobserwować w czasie, polegający na rosnącym znaczeniu dużych 

ośrodków miejskich przy malejącym znaczeniu ośrodków mniejszych. 

116
 Największy paradoks zawiera się w połączeniach (fizycznych) lotniczych między polskimi miastami: ze 

Szczecina do Wrocławia można dolecieć jedynie przez Warszawę! 
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pływu biznesowego między miastami bez pośrednictwa Warszawy wpłynąć mogą dwa nieza-

leżne procesy:  

 rozwój sieci metropolitalnej i wzmocnienie wszystkich miast z czołówki w ogóle, oraz  

 ewolucja polskiej sieci miast od struktury centralnej do dualnej, co będzie najprawdopo-

dobniej oznaczało awans jednego (maksymalnie dwóch) z miast do pozycji alternatywy 

(względem Warszawy) bieguna wzrostu. Nie będzie to pozycja równowartościowa wzglę-

dem Warszawy, ale będzie istotnie wyższa niż którekolwiek z miast z pozycji 2-6 posiada 

obecnie. 

 

Mapa 1. Powiązania sieciowe miast polskich  

Źródło: NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich NORDEA METROX.2010, Metropolia Poznań, 

2011. 

W odniesieniu do obszaru ZWP trzeba dodać, iż obecne powiązania sieciowe między bada-

nymi tam sześcioma miastami są stosunkowo słabe. Dotyczy to zwłaszcza powiązań między 

miastami wysuniętymi najbardziej na zachód (Szczecinem, Gorzowem Wlkp. i Zieloną Gó-

rą) oraz Opolem a głównymi metropoliami obszaru ZWP, jakimi są Poznań i Wrocław. Do-

tyczy również słabości powiązań między tymi miastami (np. Szczecin- Gorzów Wlkp. czy 

Gorzów Wlkp.-Zielona Góra). 

Badanie NORDEA METROX i powstały na bazie jego wyników rankingi usieciowienia oraz 

mapa powiązań sieciowych między polskimi miastami nie ma charakteru arbitralnego, zmiana 

metodologii czy kryteriów oceny mogłaby przynieść inne rezultaty, ale tym bardziej warto je 

śledzić. 

Dla obszaru ZWP istotne znaczenie ma również bliskość Berlina, który staje się dużą metro-

polią o znaczeniu europejskim. Oddziaływanie tego miasta wzrosło wraz z rozszerzeniem UE 
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na wschód. Berlin zajmuje ważne miejsce w tak zwanym „europejskim bumerangu” - osi 

rozwoju od Budapesztu przez Wiedeń, Bratysławę, Pragę, Drezno, Wrocław, Berlin, Poznań 

do Szczecina i Trójmiasta. Bliskość Berlina to wielka szansa całego obszaru ZWP np. w wy-

korzystaniu walorów środowiska dla rozwoju różnorodnych form turystyki i wypoczynku. W 

opracowaniach studialnych zwraca się również uwagę na potrzebę tworzenia innych konfigu-

racji usieciowaniena, jak np. w trójkącie Drezno–Wrocław–Brno, dysponującym wystarcza-

jącym potencjałem, który mógłby wygenerować środkowoeuropejski „brainport”117 

8.3. Konkluzje 

1. W przyszłości na obszarze ZWP należy oczekiwać kontynuacji procesu pełnienia przez 

ośrodki miejskie funkcji swoistego bieguna wzrostu, przy czym role krajowych biegunów 

wzrostu mogą pełnić Wrocław i/lub Poznań. 

Rozwój o charakterze biegunowym, przy wzrastającej roli ośrodków miejskich, spowoduje 

najprawdopodobniej przesunięcia aktywności gospodarczej, a następnie zasobów i miejsc 

pracy z regionów słabiej rozwiniętych do tych, w których funkcjonują metropolie o 

większym lub mniejszej sile oddziaływania. Skupianie się miejsc pracy w obszarach metro-

politalnych rodzi potrzebę dostosowań po podażowej stronie rynku pracy, prowadzących do 

osiągnięcia spójności tak w samym obszarze ZWP, jak i z resztą kraju. Dostosowania te mogą 

postępować dwoma drogami. Droga pierwsza to zwiększanie skłonności i stymulacja mobil-

ności przestrzennej (migracji) zasobów pracy. Droga druga to wykorzystanie telepracy. 

2. Wywołanie (zwiększenie) przemieszczeń zasobów pracy jest wyzwaniem w kraju i regio-

nie, gdzie mobilność przestrzenna ludności jest mocno ograniczona, co jest spowodowane 

istniejącym obyczajem i praktyką społeczną oraz wysokimi kosztami przemieszczeń. Wyma-

ga to pobudzenia powstawania i funkcjonowania rynku mieszkań „pod wynajem”. Należałoby 

również oczekiwać rozwoju infrastruktury transportowej, skracającej czas codziennych do-

jazdów do pracy. Najważniejsze znacznie ma w tym przypadku szybki transport szynowy i 

rozgałęziona sieć połączeń kolejowych oraz gęsta, szybka i bezpieczna sieć połączeń drogo-

wych
118

. Ważna jest również rozbudowa infrastruktury umożliwiającej rozwój transportu lot-

niczego. 

3. W długim okresie zwiększeniu spójności rynku pracy obszaru ZWP sprzyjać powinien 

rozwój telepracy, która w pewnym zakresie jest substytutem migracji przestrzennych zaso-

bów pracy. Telepraca oznacza przeniesienie pracy do ludzi, zlecanie jej wykonawcy i przeka-

zywanie wyników jego pracy nie w bezpośrednim kontakcie ze zlecającym, ale przez łącza 

telefoniczne lub sieci komputerowe. Jest jedną z postaci pracy rozproszonej, zdecentralizo-

wanej, wykonywanej w dowolnym miejscu dzięki stałemu dostępowi do niezbędnych infor-

macji i zasobu wiedzy innych ludzi oraz do wielu środków produkcji, bez gromadzenia ich w 

jednym miejscu.
119

 Z punktu widzenia kształtowania się popytu na pracę ważne jest, iż tele-

praca ma szeroki zasięg. Szczególne znaczenie ma na obszarach słabo rozwiniętych, gdzie 

mogą być kierowane w ten sposób miejsca pracy z obszarów wysoko rozwiniętych. Warun-

kiem ich objęcia jest oczywiście dostęp (rozwój infrastruktury ICT) oraz umiejętność wyko-

rzystania nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (zwłaszcza In-

ternetu).  
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 Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011, zespół ekspertów Uczelni Vistula, 2011. 

118
 Infrastruktura drogowa na obszarze ZWP jest dość dobrze rozwinięta „w poziomie” i dość słabo „w pionie” 

(patrząc na mapę). Dochodzi do sytuacji, iż przemieszczający się samochodem ze Szczecina do Opola korzystają 

w lwiej części podroży z autostrad niemieckich. 

119
 J. M. Nilles, Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, War-

szawa 2003, s. 25-29. 



79 

 

4. Na obszarze ZWP równolegle występuje potrzeba aktywizacji obszarów peryferyjnych w 

stosunku do regionalnych biegunów wzrostu, jakimi są obecnie i - jak należy się spodziewać 

będą nadal - obszary metropolitalne, zwłaszcza Poznania i Wrocławia. Aktywizacja ta musi 

się dokonywać w ramach polityki regionalnej w sposób, który nie zahamuje procesów rozwo-

jowych obszarów metropolitalnych. Chodzi raczej o umożliwienie przełożenia efektów ich 

rozwoju na obszar całego regionu poprzez stworzenie obszarom peryferyjnym ZWP warun-

ków rozwoju opartego na czynnikach endogenicznych, a zwłaszcza na małych i średnich fir-

mach lokalnych
120

. 

9. Popyt na pracę w Niemczech oraz Czechach i jego wpływ na stan rynku 

pracy na obszarze ZWP 

9.1. Migracje przygraniczne 

Na rynki pracy ZWP oddziałują również rynki pracy sąsiadów - niemiecki i czeski, zwłaszcza 

okolic przygranicznych, ponieważ istniejące tam miejsca pracy znajdują się w izochronie mi-

gracji wahadłowej tygodniowej lub nawet (w szczególnych przypadkach) - codziennej. Tego 

rodzaju popyt na pracę generowany jest w niemieckich landach wschodnich (Meklemburgii, 

Brandenburgii, Saksonii oraz w Berlinie) i czeskich krajach północnych (libreckim, hradec-

kim, pardubickim, otmunieckim oraz morawsko-śląskim).  

W przypadku obu sąsiedzkich krajów czynnikami przyciągającymi (pull factors) migrantów z 

Polski są (oprócz bliskości geograficznej) oczekiwane korzyści materialne (wyższe niż w Pol-

sce wynagrodzenia oferowane są zwłaszcza w Niemczech, ale także i w Czechach), zapotrze-

bowanie na pracę cudzoziemców oraz - w przypadku Czech - bliskość językowa i kulturowa. 

Czynnikami wypychającymi (push factors) zaś - wysoka stopa bezrobocia, towarzyszący jej 

niski popyt na pracę oraz stosunkowo niskie dochody z pracy.  

Najogólniej mówiąc, obecnie w obu tych krajach występuje zapotrzebowanie na pracowni-

ków cudzoziemskich w trzech grupach zawodowych
121

: 

 niewykwalifikowanych, do świadczenia prac prostych (głównie w rolnictwie i ogrodnic-

twie, a także wykonywania usług porządkowych i niektórych opiekuńczych), 

 wykwalifikowanych (poszukiwani są fachowcy w różnych zawodach - ślusarze, spawacze, 

murarze, lakiernicy, konserwatorzy zabytków, mechanicy samochodowi, budowlańcy, ku-

charze, ale także wykwalifikowane osoby do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i cho-

rymi),  

 wysokiej klasy specjalistów, zwłaszcza branży IT i inżynierów oraz specjalistów z branży 

medycznej (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki). 

Rocznie w Republice Czeskiej pracuje ok. 14 tys. Polaków. Znajdują oni zatrudnienie przede 

wszystkim w regionach przygranicznych, głównie w górnictwie, hutnictwie, przemyśle moto-

ryzacyjnym, tekstylnym i budownictwie.  

Ustalenie liczby Polaków pracujących w Niemczech do 1 maja 2011 r. nie jest proste, ponie-

waż pracowali oni legalnie i w tzw. „szarej strefie”. Największą grupę pracujących legalnie 

stanowili pracownicy sezonowi, zatrudniani na ogół przy zbiorach owoców i warzyw (ok. 300 
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 Por. B. Domański, op. cit., zob. też S. Korenik, Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na 

progu XXI wieku, wyzwania dla polityki przestrzennej, w: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna, współczesne 

wyzwania, PWN, Warszawa 2007, s. 365-373. 
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http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=pl&acro=job&catId=482&parentCategory=482, dostęp 15 lipca 2011 

oraz Zatrudnienie Polaków w Niemczech. Stan prawny od 1. maja 2011 r., Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej 

w Republice Federalnej Niemiec, Berlin styczeń 2011. 
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tys. rocznie). Najliczniejszą grupę pracujących nielegalnie stanowiły osoby opiekujące się 

dziećmi i osobami starszymi, sprzątający oraz fachowcy w zawodach związanych z budow-

nictwem (murarze, malarze, lastrykarze itp.). Dość liczna była również zbiorowość pracują-

cych na własny rachunek, usytuowanych po polskiej stronie granicy i świadczących usługi na 

rzez firm niemieckich (np. usługi pralnicze dla hoteli niemieckich). Zauważono jednak, iż 

Polacy poszukujący pracy w Niemczech najchętniej „przeskakują” obszar wschodnich landów 

z uwagi na niższy poziom rozwoju gospodarczego i wyższe bezrobocie. Kierują się z reguły 

bowiem do landów zachodnich, a we wschodniej części Niemiec wybierają głównie aglome-

rację berlińską oraz większe ośrodki na granicy polsko-niemieckiej (Frankfurt n/Odrą, Görlit-

z). Zauważalny we wschodnich landach przy tym jest wzrost popytu na pracowników me-

dycznych (głównie lekarzy i pielęgniarek).
122

  

Emigracja zarobkowa mieszkańców obszaru ZWP stwarza tak szanse, jak i zagrożenia dla 

jego gospodarki jako całości. Do najważniejszych szans należy  

 poważny wpływ na zmniejszenie bezrobocia, 

 odciążenie finansów publicznych na skutek nie wypłacania zasiłków socjalnych, zasiłków 

dla bezrobotnych i innych świadczeń, 

 transfer kapitału,  

 wzrost popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego po uruchomieniu środków finansowych 

zarobionych za granicą, 

 przepływ doświadczeń z zakresu techniki i technologii wytwarzania oraz organizacji pra-

cy.  

Natomiast zagrożenia są następujące: 

 straty w zasobach ludzkich,  

 utrata nakładów ponoszonych na kształcenie,  

 drenaż mózgów (brain-drain), 

 tworzenie się niedoborów siły roboczej o określonych kwalifikacjach, prowadzące do nie-

równowagi w niektórych przestrzennych i zawodowych segmentach rynków pracy. 

9.2. Współpraca przygraniczna 

Niezależnie od niejednoznacznych skutków procesów migracyjnych, trzeba wyraźnie podkre-

ślić, iż są i będą one immanentną cechą gospodarki Wspólnoty Europejskiej, której filarem 

jest - jak wiadomo - swoboda przepływu osób. Nie ma zatem potrzeby ich osłabiania czy 

ograniczania, a jest potrzeba wykorzystania procesów migracyjnych dla wspólnego rozwią-

zywania problemów rynków pracy po obu stronach coraz bardziej symbolicznej granicy. Do-

świadczeń i dobrych praktyk z tego zakresu dostarcza funkcjonowanie sieci EURES
123

 w re-

gionach przygranicznych, mającej formę formalnych partnerstw EURES transgranicznych 

(zwanych EURES-T) lub nieformalnych partnerstw transgranicznych. 

Partnerstwa EURES-T ułatwiają przezwyciężanie problemów administracyjnych, prawnych, 

organizacyjnych w zakresie podejmowania pracy oraz zatrudniania pracowników na terenach 

przygranicznych. Przy wsparciu funduszy europejskich nawiązywana jest współpraca i reali-
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 S. Ciok, Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z Republiką Federalną 

Niemiec, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do koncepcji przestrzen-

nego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom III, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 

297-357. 
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 EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą 

mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego. EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, urzędów pracy (central-

nych, regionalnych i lokalnych) oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. 
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zowane są projekty, w których uczestniczą regionalne i lokalne urzędy pracy, związki zawo-

dowe i organizacje pracodawców. Nieformalne partnerstwa EURES-T, działają również na 

rzecz ułatwień w podejmowaniu pracy w obszarach przygranicznych. W większości przypad-

ków finansowane są one w ramach krajowych umów o grant EURES T (mapa 2).
124

 

 

Mapa 2. Współpraca EURES w zachodnich województwach w Polsce na poziomie transgra-

nicznym 

Źródło: EURES Polska, EURES przygraniczny, 

http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=5#odraoder, 

dostęp 21.6.2011 

Na terenie zachodnich województw Polski od 2007 r. funkcjonują dwa formalne partnerstwa 

EURES-:  

 TriRegio na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim, którego działania koordynowane są 

przez stronę niemiecką (Niemiecką Konfederację Związków Zawodowych Regionu Sak-

sonii). Ze strony polskiej działania Tri-Regio realizowane są przez Dolnośląski Woje-

wódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Obszar EURES-TriRegio obejmuje w Niemczech 

okręgi Dyrekcji Regionalnej Drezno (miasto na prawach powiatu Drezno i powiaty Budzi-

szyn, Miśnia, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) oraz Chemnitz: (miasto na pra-

wach powiatu Chemnitz i powiaty Mittelsachsen, Zwickau, Erzgebirgskreis, Vogtlandkre-

is), w Polsce podregiony jeleniogórski i wałbrzyski w województwie dolnośląskim, w 

Czechach kraje Karlowy Wary, Ustí nad Łabą i Liberec.
125

 

 T-Beskydy na pograniczu polsko-czesko-słowackim. którego działania koordynowane są 

przez stronę słowacką. Ze strony polskiej działania koordynowane są przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach oraz Opolu. Partnerstwo obejmuje: na terytorium Polski - mia-

sta: Bielsko-Biała i Jastrzębie Zdrój oraz powiaty: bielski, cieszyński, raciborski, wodzi-
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 EURES Polska, EURES przygraniczny, 

http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=5#odraoder, 

dostęp 21.6.2011 
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 Szerzej o działaniach EURES-TriRegio; EURES-TriRegio, http://www.eures-triregio.eu/. 

http://www.eures.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=5#odraoder
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sławski i żywiecki w województwie śląskim a także powiaty głubczycki, nyski i prudnicki 

w województwie opolskim, na terytorium Słowacji - okręgi Čadca, Kysucké Nové Mesto, 

Bytča, Ņilina, Námestovo i Tvrdońín, na terytorium Czech - okręgi Jeseník, Ńumperk, 

Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava miasto, Karviná, Frýdek Místek i Vsetín.
126

 

Na pograniczu polsko-niemieckim istnieje też nieformalne partnerstwo transgraniczne - OD-

RA-ODER koordynowane ze strony polskiej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i 

Zielonej Górze. Partnerstwo jest realizowane na terenie dwóch województw: lubuskie-

go (powiatowe urzędy pracy w Międzyrzeczu, Słubicach i Żaganiu oraz tereny Berlina i 

Brandenburgii) oraz zachodniopomorskiego (powiatowe urzędy pracy w Gryfinie, Policach i 

Świnoujściu oraz tereny Pomorza Przedniego, zwłaszcza teren działania Agentur fűr Arbeit w 

Neubrandenburgu, w tym Pasewalk). 
127

 

9.3. Konkluzje 

1. W średnim i długim okresie można oczekiwać spadku nasilenia emigracji zarobkowej 

tak z całej Polski, jak i obszaru ZWP oraz wzrostu migracji powrotnych, co będzie po-

średnim skutkiem procesu konwergencji gospodarek „starej’ i „nowej” Unii Europejskiej.  

Jednocześnie należy spodziewać się wzrostu liczby imigrantów z tzw. krajów trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii), dla których tak cała Polska, jak i 

obszar ZWP stawać się będzie coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania i świad-

czenia pracy. Wymaga to wypracowania i konsekwentnej realizacji takiej polityki migracyj-

nej, która pozwoli czerpać korzyści z napływu cudzoziemców, unikając jednocześnie proble-

mów związanych z ich integracją oraz wzrostu napięć społecznych wywołanych nadmierną 

(nieuczciwą) konkurencją na rynku pracy. Narzędziem do realizacji tego zadania powinien 

być sprawnie funkcjonujący system zezwoleń na pracę, zapewniający korzystny dla wszyst-

kich uczestników rynku. System ten powinien być tak skonstruowany, by - z jednej strony - 

zapobiec nieuczciwej konkurencji w stosunku do pracowników miejscowych, czyli zastępo-

waniu pracowników miejscowych migrantami, a - z drugiej strony - zapewnić płynny dopływ 

do zatrudnienia osób o poszukiwanych kwalifikacjach.  

Analiza światowych fal migracyjnych wskazuje na przepływy ludności od krajów „biednych” 

do krajów „bogatych”. Problemem perspektywicznym jest, po której stronie tego podziału 

świata i Europy pozostanie Polska, której obszar ZWP są integralną częścią. 

2. Skala wahadłowych (codziennych i weekendowych) migracji przygranicznych pozostanie 

pod wpływem dwóch głównych czynników, działających w odmiennych kierunkach.  

Pierwszym czynnikiem jest proces „doganiania” przez gospodarkę polską poziomu życia w 

krajach wysoko rozwiniętych UE. Zakładając, iż tempo jego będzie wysokie, generujące od-

powiednie tempo wzrostu wynagrodzeń oraz przyrostu liczby miejsc pracy - skłonność do 

migracji wahadłowych będzie się zmniejszać. Dotyczy to zwłaszcza obszaru Republiki Cze-

skiej. Uchylenie założenia o dynamicznie przebiegającym procesie „doganiania” - powoduje 

osłabienie tego wnioskowania.  

Czynnikiem drugim determinującym skalę migracji przygranicznych, działającym na rzecz 

wzmocnienia lub osłabienia spadku skłonności do migracji wahadłowych mieszkańców ob-

szaru ZWP będzie tempo rozwoju infrastruktury transportowej. Jej szybka poprawa wpłynie 

na zmniejszenie izochrony dojazdu do pracy, a tym samym - może spowodować podjęcie 

decyzji o pracy w regionie przygranicznym ościennego pastwa.  
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3. Niezależnie od rozwoju obu tych czynników należałoby zadbać o dalszą rozbudowę 

współpracy ZWP z ościennymi regionami w zakresie jak najlepszego wykorzystywania 

potencjału zasobów pracy, korzystnego dla obu stron. Wspólne działania regionów przygra-

nicznych ukierunkowane powinny być na wspieranie rozwoju sieci powiązań i współpracy 

podmiotów rynku pracy, a także na budowanie potencjału w zakresie kapitału ludzkiego, nie-

zależnie od narodowości. Powinno stać się to w szczególności poprzez rozwój formalnych lub 

nieformalnych partnerstw transgranicznych. Ważną rolę w tym zakresie mają także do ode-

grania środki otrzymywane z budżetu UE służące rozwojowi obszarów przygranicznych i 

wsparciu współpracy transgranicznej
128

 oraz działania podejmowane w ramach Euroregio-

nów
129

. 

10. Rynek edukacyjny a rynek pracy na obszarze Polski północnozachod-

niej - szanse i zagrożenia 

10.1. Edukacja a rynek pracy 

W Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego czytamy, iż: „Wyzwaniem stra-

tegicznym województwa zachodniopomorskiego jest dopasowanie oferty szkolnictwa zawo-

dowego w regionie do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy”
130

. Jest to wyzwanie o 

charakterze uniwersalnym w skali całego kraju, w tym ZWP. 

Dla rynku pracy największe znaczenie ma kształcenie zawodowe - zasadnicze, średnie oraz na 

poziomie wyższym. Pozostałe rodzaje i poziomy kształcenia stanowią jedynie bazę dla wyżej 

wymienionych i jako takie w niewielkim stopniu przekładają się na zdolność do zatrudnienia 

zasobów pracy. Na regionalnych rynkach pracy ZWP występuje niezaspokojony popyt na 

pracowników z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym, podczas 

gdy nasycenie osobami legitymującymi się wykształceniem wyższym, szczególnie w niektó-

rych grupach zawodowych, przekracza możliwości absorpcji na tych rynkach pracy. Stąd 

istotnym wyzwaniem dla ZWP jest wygenerowanie odpowiedniego potencjału kształcenia 

zawodowego. Jak podkreśla R. Jończy, powszechna dostępność do studiów wyższych, jaka 

miała miejsce w Polsce w ostatnich latach, skutkuje niedostosowaniami na rynku pracy ab-

solwentów powodowanymi z jednej strony tym, że zmiany w strukturze dostępnych miejsc 

pracy nie nadążają za zmianami preferencji zawodowych młodzieży, a z drugiej strony mło-

dzież wybiera zawody zgodnie z tym co chciałaby robić, a nie z tym co będzie mogła robić. 

To z kolei prowadzi do procesów dualizacji rynku pracy, widocznych w gospodarkach wyso-

ko rozwiniętych, charakteryzujących się nadwyżką podaży pracy w pierwotnym segmencie 

rynku pracy i jej niedoborem w segmencie wtórnym
131

. W statystkach rynku pracy ujawnia 

się to we wzroście stopy bezrobocia osób z wykształceniem wyższym, a na rynku pracy ro-

śnie skala zatrudnienia poniżej posiadanych kwalifikacji. 

Oczywiste jest, iż system edukacji zawsze z pewnym opóźnieniem reaguje na zmiany zacho-

dzące na rynku pracy nawet, jeśli instytucje edukacji starają się dostosować treści i programy 

kształcenia do potrzeb rynku pracy, bazując na dostępnych prognozach i projekcjach. Należy 
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 W okresie programowania 2007-2013 Polska otrzyma w ramach programów Europejskiej Współpracy Tery-

torialnej 558 mln zł, a 78,6% tych środków przeznaczono na współpracę transgraniczną. 
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pokreślić, że instytucje edukacyjne, czy inne instytucje rynku pracy nie mają łatwego dostępu 

do informacji na temat kształtowania się popytu na pracę w wymiarze kwalifikacyjno-

zawodowym, stąd nie jest łatwo podejmować działania o charakterze wyprzedzającym w za-

kresie dostosowania treści i programów kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy 

(patrz ramka Prognozy popytu na pracę w p. 5.1 opracowania). Wynika to ze specyfiki proce-

su kształcenia – wykształcenie kompetentnego pracownika po prostu trwa. W związku z tym 

łatwiej jest dostosować strukturę podaży pracy w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym do 

potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w perspektywie średniookresowej, gdy zmiany po-

pytu podążają wzdłuż pewnej ścieżki rozwojowej. Natomiast duże trudności pojawiają się w 

sytuacji, kiedy wzrost popytu na daną grupę zawodową jest skokowy i wynika z realizacji 

konkretnej inwestycji. Na ten problem wskazywano w województwie dolnośląskim, podkre-

ślając, iż w takich przypadkach próba dostosowania rynku edukacyjnego do zmiany w popy-

cie może prowadzić do skutków przeciwnych od zamierzonych. Instytucje edukacyjne stara-

jąc się zaspokoić nowo wykreowany popyt kształcą osoby w danym zawodzie, przy czym ze 

względu na okres kształcenia osoby te wchodzą na rynek pracy w momencie, kiedy popyt 

został już zaspokojony, co prowadzi do zwiększenia skali nierównowagi na rynku pracy
132

. 

10.2. Edukacja na poziomie zasadniczym i średnim 

Niestety, analiza stanu kształcenia zawodowego na poziomie zasadniczym i średnim na ob-

szarze ZWP wskazuje, że jego potencjał jest nieodpowiedni w stosunku do potrzeb rynku 

pracy. Co prawda, we wszystkich analizowanych województwach liczba zasadniczych szkół 

zawodowych w 2009 r. zwiększyła się w porównaniu do 2004 r. (o 10% w regionie północno-

zachodnim i 16% w południowo-zachodnim), to równocześnie liczba średnich szkół zawo-

dowych (z wyłączeniem szkół artystycznych) spadła o połowę (najmniej w województwie 

wielkopolskim: o 45%, najwięcej w województwie opolskim: o 60%), co w dużej mierze było 

spowodowane niesprawdzeniem się instytucji liceum profilowanego (tab. A50).  

W latach 2007-2008 zanotowano niewielkie przyrosty liczby uczniów w zasadniczych szko-

łach zawodowych (o 1-5% , za wyjątkiem województwa opolskiego, gdzie w 2007 r. wystąpił 

1% spadek). Tendencja ta wyhamowała jednak w 2009 r. – w województwach lubuskim, 

wielkopolskim i dolnośląskim liczba uczniów tych szkół utrzymała się na podobnym pozio-

mie jak rok wcześniej, natomiast w województwach opolskim i zachodniopomorskim zmniej-

szyła się (o, odpowiednio, 1% i 3%). Natomiast w przypadku średnich szkół zawodowych 

cały okres 2006-2009 charakteryzował się spadkiem liczby uczniów, wynoszącym od 5 do 

10% rocznie w zależności od roku i województwa. W rezultacie w 2009 r. w porównaniu do 

2005 r. liczba uczniów w tych szkołach zmniejszyła się o ponad ¼, a najmniejszy spadek za-

notowano w województwie opolskim (o 21%). Powolne zmniejszanie się roli szkolnictwa 

zawodowego widać również porównując udział osób uczących się w szkołach zawodowych i 

w szkołach ogólnokształcących (tab. A51 i A52). 

Spadek liczby uczniów w szkołach zawodowym można oczywiście powiązać ze zmniejsze-

niem się liczby tych szkół na przestrzeni lat. Natomiast o wiele istotniejszym powodem jest, 

obserwowana od pewnego czasu, niechęć młodzieży do podejmowania kształcenia zawodo-

wego, na korzyść kształcenia ogólnego, które ma następnie prowadzić do zdobycia wykształ-

cenia wyższego. Jest to trend ogólnopolski, występujący również na obszarze ZWP (w nieco 

większym natężeniu niż średnio w Polsce), który związany jest raczej z brakiem systemo-

wych rozwiązań w skali kraju niż ze specyfiką ZWP. Generalnie młodzież podejmując decy-

zję o wyborze ścieżki kariery zawodowej podąża za modą, zamiast bazować na rzetelnej in-
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formacji zawodowej, którą można uzyskać od doradców zawodowych. Problem polega jed-

nak na tym, że doradcy zawodowi nie trafiają do szkół, a jeśli już tam trafią, to młodzież, 

łącznie z rodzicami, nie przyjmuje informacji, że w polskiej gospodarce, w tym na obszarze 

ZWP, niezaspokojony popyt na pracowników występuje w segmencie osób z wykształceniem 

średnim zawodowym, a nie wyższym. Tu działania muszą być wielotorowe i obejmować 

większe wsparcie doradców zawodowych w momentach kluczowych dla wyboru ścieżki ka-

riery zawodowej, jak również działania prowadzące do zmiany świadomości młodzieży i jej 

rodziców w zakresie struktury popytu na pracę, w szczególności na lokalnych rynkach pracy. 

Potencjał szkół zawodowych na obszarze ZWP, w wymiarze ilościowym, w ostatnich latach 

zmniejszył się, co nie wpłynęło pozytywnie na dostosowanie kadr do potrzeb regionalnych 

rynków pracy. Dużym problemem jest również jakość kształcenia, jaką oferują te szkoły. Za 

miarę skuteczności kształcenia w szkołach zawodowych na poziomie średnim można uznać 

odsetek osób zdających egzamin dojrzałości. Wnioski z analizy w tym zakresie dla ZWP są 

niepokojące, przy czym nie odbiegają (niestety) od sytuacji w Polsce. Po pierwsze, odsetek 

osób, które zdają maturę był wyższy (o ok. 13-18 pp.) w liceach ogólnokształcących niż śred-

nich szkołach zawodowych, co wskazuje, że jakość kształcenia w tych drugich jest niższa. Po 

drugie, w latach 2002-2009 przy fluktuacjach odsetka absolwentów średnich szkół zawodo-

wych pozytywnie zweryfikowanych podczas egzaminu dojrzałości, widać tendencję do spad-

ku tegoż odsetka w czasie (wykres 11). Największy spadek między 2002 r. a 2009 r. zanoto-

wano w województwie zachodniopomorskim (o 17 pp.), a najmniejszy – w województwie 

dolnośląskim (wyniki identyczny w 2002 r. i 2009 r.). Województwo dolnośląskie można by 

w związku z tym podać za pozytywny przykład, gdyby nie to, że odsetek zdających maturę w 

średnich szkołach zawodowych w 2009 r. powrócił do poziomu z 2002 r. wynoszącego 75%, 

podczas gdy w latach 2005-2006 kształtował się poniżej 70%.  

 

Wykres 11. Odsetek osób, które zdały egzamin dojrzałości w ZWP w latach 1999-2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Na niezbyt dobrą jakość kształcenia szkolnictwa zawodowego w województwie dolnośląskim 

wskazują również wyniki badań prowadzonych wśród dolnośląskich pracodawców. Więk-

szość respondentów oceniła system kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku jako prze-

ciętny (29%) lub słaby (26%)
133

. Wśród najbardziej deficytowych kompetencji absolwentów 
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wymieniano praktyczne umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń – w rezultacie rzeczy-

wiste przygotowanie do wykonywania zawodu następuje już w przedsiębiorstwie w ramach 

szkoleń. Dolnośląscy przedsiębiorcy stwierdzili, iż w szkołach zawodowych na poziomie 

średnim brakuje doświadczonych nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz takich, którzy 

znaliby realia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, dzięki czemu mogliby przygoto-

wać młodzież do zadań, jakie w takich przedsiębiorstwach są stawiane pracownikom
134

. Zda-

niem pracodawców, zbyt mało osób kształci się w kierunkach technicznych, podczas gdy 

nadwyżki absolwentów występują na kierunkach ekonomiczno-biznesowych. 

W ostatniej Ocenie sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 

2009/2010 na rynku pracy podkreślono, że chociaż młodzież zaczyna dostrzegać korzyści z 

posiadania zawodu, to „Problemem pozostaje jednak niezmiennie niedopasowanie zawodów, 

w których kształci się na poziomie szkół zawodowych, do potrzeb rynku pracy”
135

. Mimo, że 

od kilku lat w Wielkopolsce notuje się permanentny niedobór specjalistów w zawodach tech-

nicznych, to absolwenci techników mają największe problemy ze znalezieniem pracy wśród 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Najczęściej wybieranym zawodem jest technik eko-

nomista, równocześnie każdego roku właśnie w tym zawodzie notuje się największą liczbę 

bezrobotnych. Pracodawcy wielkopolscy zgłaszają natomiast duże zapotrzebowanie na ab-

solwentów kierunków związanych z budownictwem i drogownictwem, podczas gdy absol-

wenci tych kierunków stanowią zdecydowaną mniejszość.  

10.3. Edukacja na poziomie wyższym 

W przeciwieństwie do szkolnictwa zawodowego na poziomie zasadniczym i średnim, w la-

tach 1999-2010 potencjał szkolnictwa wyższego na obszarze ZWP, w wymiarze ilościowym, 

wzrósł znacząco - liczba szkół wyższych w tym okresie zwiększyła się w Polsce o 64%, pod-

czas gdy w regionie północno-zachodnim o 75%, a w południowo-zachodnim o 69%. Na po-

ziomie województw najlepszym wynikiem w tym zakresie może poszczycić się opolskie, w 

którym liczba szkół wyższych podwoiła się i wyniosła 8. Tradycyjnie, pod względem liczby 

szkół wyższych w 2010 r. dominowały województwa wielkopolskie i dolnośląskie (odpo-

wiednio 39 i 38 szkół wyższych), podczas gdy województwa opolskie i lubuskie dysponowa-

ły najniższą liczbą szkół wyższych (odpowiednio 6 i 8). Między tymi ekstremami uplasowało 

się województwo zachodniopomorskie z 23 szkołami wyższymi (tab. A53). 

Co istotne, w województwie lubuskim i zachodniopomorskim w analizowanym okresie przy 

wzroście liczby szkół wyższych zanotowano spadek liczby studentów (o, odpowiednio, 9% i 

24% w stosunku do 1999 r.). Natomiast w pozostałych województwach wzrost liczby studen-

tów wyniósł: 41% w dolnośląskim i opolskim i 52% w wielkopolskim
136

. Można zatem 

stwierdzić, że w województwie lubuskim i zachodniopomorskim rynek edukacyjny na po-

ziomie wyższym charakteryzuje pewna stagnacja, podczas gdy pozostałe województwa moż-

na jeszcze uznać za „rozwojowe”. Wniosek ten potwierdza również analiza dynamiki liczby 

studentów i absolwentów w poszczególnych latach. Otóż w województwie zachodniopomor-

skim w latach 2000-2010 notowano, za wyjątkiem roku 2002 i 2004, ujemną dynamikę, w 

lubuskim coroczny spadek liczby studentów występuje od 2005 r. 

We wszystkich województwach w 2010 r. zanotowano spadek liczby studentów, co może 

wskazywać na początek trwałego spadkowego trendu w całej Polsce zachodniej, związanego 
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z procesami demograficznymi (wykres 12) (zgodnie z prognozami w ciągu nadchodzących 

pięciu lat liczba osób studiujących w polskich szkołach wyższych zmniejszy się o około po-

łowę). Należy przy tym zakładać, że spadek ten nie będzie rozłożony równomiernie na obsza-

rze ZWP. Większego spadku należy spodziewać się w województwach „grupy stagnacyjnej”. 

Ponadto, większe spadki będą dotykały szkół wyższych zlokalizowanych poza centrum go-

spodarczym regionów, a najmniejsze – uczelni o długoletniej renomie. Przykładowo, przy 

przewidywanym spadku liczby studentów w województwie dolnośląskim o około 40%, we 

Wrocławiu spadek nie powinien przekroczyć 7-12%
137

.  

 

Wykres 12. Liczba studentów szkół wyższych w ZWP w latach 1999-2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

Wszystkie województwa Polski zachodniej w latach 1999-2010 zanotowały wzrost liczby 

absolwentów szkół wyższych, przy czym w województwach „rozwojowych” wzrost był 

2,5krotny, podczas gdy w województwach „stagnacyjnych” wyniósł około 35%.  

Podobne wnioski w zakresie zróżnicowania potencjału szkół wyższych między analizowany-

mi województwami płyną z porównania liczby studentów szkół wyższych przypadających na 

10 tys. ludności – województwa „stagnacyjne” jako jedyne zanotowały spadki w tym zakresie 

między 1999 r. a 2010 r. (zachodniopomorskie o 7%, a lubuskie o 18%). Największą liczbę 

studentów na 10 tys. mieszkańców w wieku 19-24 lata w 2010 r. zanotowano w wojewódz-

twie dolnośląskim (6888, jako jedyne osiągnęło wynik powyżej średni dla Polski), a najniższą 

w lubuskim (2899), przy czym województwo zachodniopomorskie (4801) w tym zakresie 

osiągnęło lepsze wyniki niż województwo opolskie (4245) (tab. A54). 

Należy jednak zauważyć, że nawet w województwach zaliczonych do „rozwojowych” kiero-

wanych jest wiele krytycznych uwag w stosunku do szkolnictwa wyższego, w kontekście 

spójności kształcenia z potrzebami rynku pracy. Jagiełło stwierdza wręcz, iż stan szkolnictwa 

wyższego na Dolnym Śląsku jest niezadowalający w świetle nadchodzących wyzwań, a wy-

nika to z między innymi z niskiego stanu kapitału intelektualnego, braku współpracy między 

szkołami wyższymi, czy wręcz przypadkami rywalizacji. Zmiany w strukturach szkół czy 

programach kształcenia mają charakter jedynie cząstkowy, a jednym z głównych problemów 

natury systemowej jest brak współpracy szkolnictwa wyższego i średniego. Współpraca ta ma 

i będzie miała szczególne znaczenie dla pobudzenia rozwoju małych ośrodków miejskich na 
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Dolnym Śląsku, w których należy spodziewać się w przyszłości coraz większego odpływu 

instytucji naukowych do dużych ośrodków akademickich. Niewątpliwie, w związku z maleją-

cą liczbą studentów, w niedalekiej przyszłości powstanie problem czy likwidować, z przy-

czyn ekonomicznych, wyższe szkoły w takim miastach jak Wałbrzych, Jelenia Góra, czy Le-

gnica, czy też pozostawić je „w imię likwidowania zapóźnienia cywilizacyjnego tych regio-

nów”
138

. Natomiast kwestią na dziś jest zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości kształce-

nia w ośrodkach akademickich znajdujących się poza Wrocławiem – problem ten najlepiej 

opisuje wypowiedź jednego z pracodawców z powiatu wałbrzyskiego: „Taki absolwent to 

najgorsza kategoria pracownika. Nic nie umie, ma mało doświadczenia, aspiracji i myśli, że 

Internet wszystko za niego załatwi.”
139

.  

W województwie opolskim również widoczny jest brak spójności między kształceniem na poziomie 

wyższym a potrzebami regionalnego rynku pracy. Największą popularnością na Uniwersytecie Opol-

skim cieszą się takie kierunki jak pedagogika, psychologia, prawo, filologia angielska, dzienni-

karstwo i komunikacja społeczna, administracja oraz ekonomia. Natomiast na Politechnice 

Opolskiej - budownictwo, administracja, fizjoterapia, zarządzanie i inżynieria produkcji, tury-

styka i rekreacja oraz zarządzanie i marketing. Znalezienie pracy w zawodzie po większości z 

wymienionych wyżej kierunków nie jest rzeczą prostą. Nic więc dziwnego, że w branży 

zgodnej z kierunkiem wykształcenia (z rocznika 2009) pracuje 56% absolwentów Uniwersy-

tetu Opolskiego i 57% absolwentów Politechniki Opolskiej. Lepsze wyniki w tym zakresie 

notuje się wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (77%). Dodatkowo, z prze-

prowadzonych analiz wynika, iż większość absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 

techników, szkół policealnych i studiów licencjackich kontynuuje naukę na innych niż do-

tychczasowe kierunki kształcenia
140

.  

W województwie wielkopolskim na poziomie wyższym najwięcej osób kształci się na tych 

kierunkach studiów, które generują największą liczbę bezrobotnych. Są to głównie kierunki 

humanistyczne, bardzo popularne w uczelniach niepublicznych ze względu na relatywnie ni-

skie nakłady finansowe, jakie uczelnie ponoszą na wyposażenie dydaktyczne
141

. Tymczasem 

wielkopolscy pracodawcy są bardziej zainteresowani absolwentami kierunków technicznych, 

przy czym absolwenci otwarcie przyznają, że czasami podejmują kształcenie nie na kierun-

kach, którymi zainteresowani są pracodawcy, a na tych, na których są wolne miejsca
142

. Taka 

postawa wskazuje, iż część młodych osób nieracjonalnie zakłada, że ważne jest, aby ukoń-

czyć studia wyższe, niezależnie od tego jaki będzie to kierunek i perspektywy zatrudnienia. 

Potwierdza to widoczne w ostatnim czasie w Polsce fetyszyzowanie edukacji wyższej i 

przedkładanie jej ponad kształcenie zawodowe na niższym poziomie.  

Dla rynku pracy liczy się potencjał uczelni i szkół wyższych rozpatrywany przez pryzmat 

dostarczania na rynek pracy absolwentów wykształconych zgodnie z zapotrzebowaniem zgła-

szanym przez pracodawców. Wyłonieniu takich Uczelni, które poprzez kształcenie absolwen-

tów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez rynek pracy oraz współpracę z pracodawcami wno-

szą istotny wkład w budowanie przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej przedsiębiorstw, a 

pośrednio pozytywnie oddziałują na potencjał ekonomiczny całej polskiej gospodarki, służy pro-
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jekt Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. W I edycji tego projektu udział wzięło kilka szkół 

wyższych z województw Polski Zachodniej. Niestety żadna szkoła wyższa z obszaru ZWP 

nie zdobyła tytułu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, natomiast w grupie dziesięciu najlep-

szych szkół wyższych pojawiły się: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

(9 pozycja w samoocenie), Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarzą-

dzania w Poznaniu (odpowiednio 3 i 10 pozycja w ocenie studentów i absolwentów), Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Poznaniu (2 pozycja w ocenie pracodawców)
143

. Wniosek, jaki płynie z 

tego zestawienia wskazuje, że największy potencjał szkolnictwa wyższego, z perspektywy 

rynku pracy, w grupie województw Polski zachodniej skupia się w województwie dolnoślą-

skim i wielkopolskim, a właściwie we Wrocławiu i Poznaniu. 

10.4. Konkluzje 

Odnosząc się do celów sformułowanych w Strategii Europa 2020 należy stwierdzić, że Polska 

osiągnęła już referencyjną wartość wskaźnika dla osób przedwcześnie kończących naukę – w 

2010 r. wyniosła ona 5,4%. Natomiast jeśli chodzi o drugi cel związany z systemem edukacji, 

tj. osiągnięcie odsetka 40% osób w wieku 30-34 lata mających wykształcenie wyższe, to bio-

rąc pod uwagę zachodzące tendencje, osiągnięcie tego celu do 2020 r. nie powinno być pro-

blemem. W ostatnich latach ten odsetek rósł (w 2010 r. wyniósł 35,3). Podstawowym pro-

blemem w kontekście Strategii Europa 2020 oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia będzie 

natomiast to, czy system edukacji umożliwi inteligentny rozwój poprzez rozwijanie zasobów 

wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej potrzebom rynku pracy. Innymi słowy, pod-

stawowe pytanie brzmi, czy coraz większa liczba osób legitymujących się dyplomem szkoły 

wyższej będzie grupą wysoko wykształconą, tzn. czy osoby te będą dysponowały kompeten-

cjami zgodnymi z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców? 

Z analizy przeprowadzonej w tej części ekspertyzy wynika, iż sytuacja na obszarze ZWP w 

tym zakresie nie jest dobra. Generalny wniosek jest taki, że system edukacji nie jest dosto-

sowany do wymogów nowoczesnego rynku pracy i nie kształci kadr oczekiwanych przez 

gospodarkę tych regionów, lub kształci kadry w poszukiwanych kierunkach, ale na tyle nie-

udolnie, że ich absolwenci nie mogą znaleźć pracy w zawodzie, mimo że na rynku występuję 

nadwyżkowy popyt
144

. Problem jest wielowymiarowy.  

Pierwszy wymiar dotyczy tego, że zbyt dużo osób kształci się na studiach wyższych, a zbyt 

mało w szkołach zawodowych na poziomie zasadniczym i średnim. Zmiana tego stanu nie 

będzie łatwa, gdyż w dużej mierze jest powodowana czynnikami natury psychologicznej. 

Musi zmienić się nastawienie młodzieży do kształcenia zawodowego – w tym zakresie ko-

nieczny jest wzrost roli doradztwa zawodowego, tak aby młodzież świadomie wybierała szko-

ły i kierunki kształcenia, a nie kierowała się nieracjonalnymi przesłankami, zgodnie z zasadą, 

że wypada mieć wykształcenie wyższe. 

Drugi wymiar, nakładający się na pierwszy, to zbyt niski potencjał szkolnictwa zawodowego 

zasadniczego i średniego. Po pierwsze, na obszarze ZWP jest zbyt mało szkół zawodowych, a 

problem dodatkowo pogłębia to, że w ostatnich latach liczba szkół średnich zmalała. Po dru-

gie, jakość kształcenia w tych szkołach pozostawia wiele do życzenia. Bez prężnie działają-

cych szkół zawodowych, kształcących wysokiej jakości specjalistów rynek pracy na obszarze 
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ZWP jeszcze przez lata nie zrównoważy się w wymiarze struktury kwalifikacyjno-

zawodowej. Na to nakłada się realna możliwość wyssania części zdolnej młodzieży chcącej 

kształcić się zawodowo przez niemiecki system edukacji – przy takim rozwoju wypadków 

nierównowaga na regionalnych i lokalnych rynkach pracy ZWP jeszcze się powiększy.  

Trzeci wymiar to szkolnictwo wyższe, które obecnie z perspektywy ilościowej zapewnia 

drożność systemu, natomiast nie zapewnia zbieżności kształconych kompetencji z potrzebami 

rynku pracy. Przejawia się to głównie w dominacji liczby studentów kierunków humanistycz-

nych nad technicznymi, ale również w jakości kształcenia - przywiązywaniu zbyt dużej wagi 

aspektom teoretycznym przy niedocenianiu wagi problemów praktycznych. W perspektywie 

średniookresowej, biorąc pod uwagę zachodzące procesy demograficzne (pokolenie wyżu 

demograficznego „przeszło” już przez system szkolnictwa wyższego), pewne jest, iż liczba 

studentów będzie malała. Zmieni to obraz szkolnictwa wyższego – wzrośnie konkurencja o 

studentów, dzięki czemu powinna wzrosnąć jakość kształcenia na tych uczelniach, które 

utrzymają się na rynku. A jednym z głównych kryteriów oceny jakości kształcenia będzie 

łatwość znalezienia pracy przez absolwentów – wygrają te szkoły wyższe, które będą lepiej 

od innych kształcić kadry zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

Czwarty wymiar, to zbyt mały zakres współpracy między szkołami, przede wszystkim wyż-

szymi, a światem biznesu. Chodzi tu zarówno o transfer wiedzy i jej komercjalizację, jak i o 

współpracę o charakterze roboczym w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów, czy 

prowadzenie zajęć przez praktyków. Instytucje edukacyjne, w szczególności szkoły wyższe, 

powinny aktywniej włączać się w działalność klastrów w roli instytucji tworzących i dostar-

czających wiedzę. 

Scenariusz osiągnięcia celów zapisanych w Strategii Europa 2020 i Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia, rozpatrywany przez pryzmat obecnego stanu systemu edukacji na obszarze 

ZWP jest praktycznie jeden. Po pierwsze, musi się zwiększyć potencjał szkolnictwa zawo-

dowego na poziomie zasadniczym i średnim – przede wszystkim przez podniesienie jakości 

kształcenia, przy ewentualnym wzroście liczby placówek, szczególnie na poziomie średnim. 

Po drugie, rozwinięty system doradztwa zawodowego powinien dostarczać rzetelnych in-

formacji o prognozowanej strukturze popytu na pracę i zachęcać do kształcenia zawodowego. 

Rezultatem będzie większa liczba osób kończących szkoły zawodowe, łatwiej znajdujących 

zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Dzięki temu zmniejszy się skala problemu odpływu 

młodych osób do większych ośrodków miejskich. Po trzecie, dopełnieniem musi być spraw-

nie działający system szkolnictwa wyższego, który dzięki bliższej współpracy z pracodaw-

cami będzie w stanie reagować na zmiany zachodzące na regionalnym rynku pracy i do jego 

potrzeb dostosowywać programy i treści kształcenia. Z pewnością dojdzie do zmniejszenia 

liczby uczelni i szkół wyższych na obszarze ZWP, przy czym należy spodziewać się, że naj-

większym potencjałem będą dysponowały nadal województwa wielkopolskie i dolnośląskie. 

Warunkiem podstawowym jest sprawnie działający system prognozowania popytu na 

pracę w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym na poziomie regionalnym, gdyż bez niego 

jakiekolwiek działania wyprzedzające w systemie edukacji są skazane na niepowodzenie.  

11. Polityka rynku pracy na obszarze ZWP w kontekście możliwości i ogra-

niczeń samorządu lokalnego 

11.1. Regionalna polityka rynku pracy 

Zadania samorządu województwa w zakresie rynku pracy realizowane są przez wojewódzki 

urząd pracy, który jest jednostką organizacyjną samorządu województwa. Samorząd woje-

wództwa prowadzi politykę rozwoju regionu, której kierunki wynikają ze strategii wojewódz-

twa przybierającej postać wieloletnich programów wojewódzkich uchwalanych przez sejmik 
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wojewódzki. W programach tych wskazywane są warunki dla rozwoju gospodarczego w tym 

dla funkcjonowania rynku pracy oraz działania wspomagające funkcjonowanie osób na rynku 

pracy, w szczególności związane z poziomem wykształcenia obywateli i rozwojem infrastruk-

tury społecznej. Samorząd województwa realizując zadania określone ustawami zajmuje się, 

w obszarze polityki rynku pracy aktywizowaniem regionalnego rynku pracy, co ma w dalszej 

kolejności przeciwdziałać bezrobociu.  

Samorząd województwa zgodnie z zapisami ustawy o promocji … w sferze polityki rynku 

pracy powinien określać i koordynować regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów 

ludzkich zgodnie z krajową polityką rynku pracy. Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w 

treści regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia (por. p. 3.2 niniejszej ekspertyzy)., 

którego założenia powinny być spójne z treścią krajowej polityki rynku pracy. Wykonanie 

tego zadania wymaga prowadzenia odpowiednich statystyk, na podstawie których opracowy-

wane są różnorodne analizy rynku pracy. Samorząd województwa zobligowany jest do bada-

nia popytu na pracę i organizowania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 

Ich identyfikacja jest istotna dla zwiększenia spójności systemu kształcenia z potrzebami ryn-

ku pracy. Informacje te również są ważne dla realizacji innych zadań WUP takich jak: okre-

ślanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 

może być dokonana refundacja; opracowywanie, gromadzenie i aktualizowanie i upowszech-

nianie informacji zawodowych na terenie województwa; organizowanie i koordynowanie oraz 

świadczenie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie 

na terenie województwa.
145

  

Z punktu widzenia skuteczności regionalnej, a także lokalnej polityki rynku pracy jednym z 

najistotniejszych elementów jest dysponowanie jak najpełniejszą informację na temat struktu-

ry popytu na pracę i występujących nierównowag. Badania i analizy lokalnych i regionalnych 

rynków pracy są pierwszym krokiem dla planowania interwencji – ich kierunków i skali, 

oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Samorządy województwa na obszarze 

ZWP różnie radzą sobie z tym zadaniem.  

Wszystkie wojewódzkie urzędy pracy prowadzą monitoring zawodów deficytowych i nad-

wyżkowych (MZDiN) (bazując na danych z powiatowych urzędów pracy). Celem MZDiN 

jest systematyczne określanie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze kwali-

fikacyjno-zawodowej na lokalnych i regionalnych rynkach pracy. Dzięki temu zakłada się 

zwiększenie efektywności usług i instrumentów rynku pracy poprzez dostosowanie ich kie-

runków do potrzeb pracodawców oraz poprzez udostępnienie wyników badań władzom 

oświatowym oraz dyrekcjom szkół, które dzięki temu będą mogły korygować strukturę i tre-

ści kształcenia. MZDiN jest potencjalnie dobrym instrumentem poprawiającym dostosowanie 

podażowej i popytowej strony rynku pracy, ale przy obecnie stosowanej metodologii nie daje 

zadowalających efektów. Po pierwsze, obraz w MZDiN jest niepełny, gdyż bazuje na infor-

macjach zgromadzonych w bazach publicznych służb zatrudnienia. Do urzędów pracy trafia 

jedynie około 30% ofert pracy, które pojawiają się na rynku. Pozostałe oferty pracy realizo-

wane są poprzez inne instytucje rynku pracy (głównie agencje zatrudnienia) lub same pod-

mioty gospodarcze. Stąd podkreśla się konieczność sięgnięcia do źródeł informacji innych niż 

statystyki PSZ i rozbudowanie systemu o możliwość prognozowania zmian w zawodach defi-

cytowych i nadwyżkowych (obecnie system generuje jedynie diagnozę ex post). Wśród in-

nych niedoskonałości tego systemu wymienia się: 

 brak informacji o jakości zasobów ludzkich i nieuwzględnianie migracji zarobkowych; 

 brak instrumentów, które zapewniałyby transfer wiedzy z monitoringu do innych dziedzin, 
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przykładowo do systemu edukacji.  

Niedoskonałości MZDiN pozbawiony jest system diagnozowania zapotrzebowania na kwali-

fikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnych rynku pracy, który powstał w 2009 r. w 

ramach projektu systemowego i jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej do wdrożenia w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. System diagnozo-

wania bazuje na metodach, narzędziach i procedurach, szczegółowo przedstawionych w Pod-

ręczniku użytkownika, które składają się na kompleksowy system działający na dwóch pozio-

mach – województwa i powiatu
146

. Żaden z samorządów województwa na obszarze ZWP 

dotychczas nie wdrożył u siebie tego systemu
147

.  

Władze samorządowe, w zakresie analiz rynku pracy służących modelowaniu polityki rynku 

pracy, sięgają raczej po rozwiązania projektowane wewnętrznie dla każdego województwa, 

przyjmujące zazwyczaj instytucjonalną formę Obserwatorium Rynku Pracy, finansowanego 

w perspektywie 2007-2013 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na terenie 

każdego z ZWP takie Obserwatorium funkcjonuje. 

W województwie lubuskim Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Zielonej Górze funkcjonuje od 1 lutego 2010 r. trudno jest więc ocenić efekty jego pracy. 

Trzeba natomiast stwierdzić, że cele i założenia leżące u podstaw jego powołania wskazują na 

zainteresowanie władz problemem występowania luk informacyjnych dotyczących lubuskie-

go rynku pracy, które to luki Obserwatorium będzie miało za zadanie wypełnić. Istotną inicja-

tywą w ramach Obserwatorium jest utworzenie informatorium rynku pracy, gdzie zaintereso-

wane osoby będą mogły uzyskać informacje na temat sytuacji na regionalnym rynku pracy. 

Jedyną wątpliwość, zarówno w założeniach prac Obserwatorium, jak i już dostępnych opra-

cowań, budzi zbyt mocne skupienie się na aspektach bezrobocia, a nie rynku pracy sensu lar-

go. Jest to uwaga, która dotyczy znacznej części opracowań przygotowanych w obserwato-

riach ZWP, noszących tytuł „Rynek pracy”, czy „Analiza rynku pracy”
148

. Mianowicie w 

opracowaniach tych około 80% objętości poświęcone jest szczegółowej analizie bezrobocia 

na wybranym obszarze, natomiast o rynku pracy i jego zmianach można dowiedzieć się nie-

wiele. Należałoby więc rozbudować analizy o tę problematykę, albo tytułować opracowania 

np. „Bezrobocie na rynku pracy”, przy czym pierwsza opcja jest o wiele bardziej pożądana z 

punktu widzenia polityki rynku pracy, która przecież, zgodnie z kierunkami wyznaczanymi 

przez Europejską Strategię Zatrudnienia czy Strategię Europa 2020 nie sprowadza się tylko 

do ograniczania bezrobocia, ale przede wszystkim promowania zdolności do zatrudnienia.  

Większe doświadczenie związane z prowadzeniem obserwatorium ma województwo zachod-

niopomorskie, w którym Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (ZORP) działa w 

strukturze WUP od 2005 r. Badania prowadzone w ZORP obejmują szeroki zakres zagadnień 

– rozwoju gospodarczego, styku edukacji i rynku pracy, migracji zarobkowych, aktywności 

zawodowej, w tym bezrobocia. Od 2008 r. wszystkie dostępne wyniki badań i analiz podzie-

lonych zostało na pięć obszarów tematycznych: kapitał ludzki, kobieta na rynku pracy, edu-

kacja, gospodarka, zagraniczna migracja zarobkowa. Na stronie internetowej ZORP dostęp-
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nych jest blisko 50 opracowań z lat 2005-2007 i ponad 20 przygotowanych po 2007 r. Od 

2011 r. ZORP wdraża kompleksowy system monitorowania i prognozowania popytu na pracę 

w województwie zachodniopomorskim w pięciu obszarach tematycznych: demografia, edu-

kacja, regionalny rynek pracy, gospodarka regionalna i wykluczenie z rynku pracy. Taki sys-

tem powinien stanowić rzetelną bazę dla podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących 

polityki rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Zasoby internetowe Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy (WORP) są znacznie 

uboższe niż ZORP
149

, co wynika przede wszystkim z tego, że projekt WORP realizowany jest 

dopiero od czerwca 2010 r. W związku z tym WORP obecnie nie jest instytucją, która byłaby 

w stanie wspierać informacyjnie politykę rynku pracy na obszarze województwa wielkopol-

skiego. Możliwe, że ta sytuacja się zmieni i to w ramach Wielkopolskiego Obserwatorium 

Rynku Pracy będzie generowana większość informacji potrzebnych w procesie podejmowa-

nia decyzji o kierunkach polityki rynku pracy w regionie. Z informacji zamieszczonych na 

stronie internetowej WORP wynika, iż na 2011 r. planowane jest przeprowadzenie dwóch 

badań. Pierwsze dotyczyć ma potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarczych i instytucji 

działających na terenie województwa, a drugie – zagranicznych i krajowych migracji zarob-

kowych.  

Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji prowadzone jest od 2009 r. przez 

WUP w Wałbrzychu. W latach 2009-2013 planowane jest prowadzenia badań rynku pracy i 

edukacji w ramach dziewięciu tematów badawczych, z czego obecnie w ramach trzech tema-

tów powstały już raporty końcowe z badań, a w ramach dwóch tematów rozpoczęto prace 

analityczne, których efektem są raporty cząstkowe. Zaplanowane prace badawcze powinny w 

znacznej mierze zaspokoić potrzeby informacyjne instytucji prowadzących politykę rynku 

pracy w województwie dolnośląskim, pod warunkiem, że będą prowadzone w sposób ciągły.  

Natomiast w województwie opolskim Obserwatorium Rynku Pracy jest jednym z wydziałów 

WUP w Opolu i od lat opracowuje różnego rodzaju analizy z obszary rynku pracy. W związ-

ku z tym uruchomienie w 2009 r. projektu współfinansowanego ze środków PO KL – Opol-

skie Obserwatorium Rynku Pracy, w ramach którego realizowane będą tylko dwa moduły 

badawcze: monitoring osób zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz badanie 

losów absolwentów szkół zawodowych, jest niezrozumiałe. Ciekawą inicjatywą jest nato-

miast Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej – projekt realizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego w poddziałaniu 8.1.4 PO KL, w ramach którego 

powstała m. in. ogólnodostępna internetowa baza danych, która w sposób graficzny prezentu-

je dane, również te opisujące sytuację na rynku pracy (http://bazaosisg.opolskie.pl/start.html).  

Podstawowym problemem związanym z dostarczaniem kompleksowych informacji istotnych 

z punktu widzenia polityki rynku pracy przez regionalne Obserwatoria jest to, że finansowa-

nie ich działalności zapewnione jest do 2013 r. Nie wiadomo natomiast jak dalej potoczą się 

ich losy. W związku z tym władze samorządowe powinny w swoich planach dotyczących 

prowadzenia polityki rynku pracy uwzględnić niepewność związaną z kolejną perspektywą 

finansową i możliwością zakończenia prac Obserwatoriów i wypracować rozwiązanie zapew-

niające stabilne źródła danych i informacji dla polityki rynku pracy po 2013 r. 

Diagnoza stanu i problemów dotykających rynki pracy na obszarze ZWP stanowi punkt wyj-

ścia do podejmowania działań, w ramach polityki rynku pracy, mających na celu osiąganie 

celów zatrudnieniowych i ograniczanie skali bezrobocia. Władze samorządowe są ustawowo 

wyposażone w instrumenty temu służące, natomiast niezmiernie istotnym znaczenie mają 
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inicjatywy zmierzające do stworzenia otwartego procesu komunikacji między władzą i admi-

nistracją samorządową a środowiskiem przedsiębiorców i innych lokalnych aktorów, które 

przyjmują formę partnerstw lokalnych. Jak pokazują wyniki analiz, ten typ działań jest rzadko 

spotykany na obszarze ZWP.  

W województwie lubuskim w 2008 r. podpisano Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia
150

, 

w ramach którego powołano do życia cztery partnerstwa branżowe: na rzecz kształcenia 

ustawicznego, na rzecz ekonomii społecznej, na rzecz badań rynku pracy oraz na rzecz porad-

nictwa zawodowego. Partnerstwa te poza tym, że zrzeszają instytucje zajmujące się poszcze-

gólnymi obszarami rynku pracy, pozwalają na wymianę informacji między różnymi aktorami 

rynku pracy. Mogłyby więc potencjalnie wpływać na poprawę sytuacji na lubuskim rynku 

pracy poprzez koordynację działań zarówno badawczych jak i aplikacyjnych oraz tworzenie 

warunków do dialogu społecznego. Niestety analiza dostępnych na stronie WUP w Zielonej 

Górze informacji na temat działania poszczególnych partnerstw wskazuje, iż ich potencjał jest 

niewykorzystywany. Najnowsze wpisy na podstronie Partnerstwa na rzecz ekonomii społecz-

nej pochodzą z lutego 2009 r., Partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego – z lipca 2009 

r.. Lepiej prezentują się pozostałe dwa partnerstwa, które dokumentują każdego roku swoje 

działania, przy czym Partnerstwo na rzecz badań rynku pracy, mimo że z innych źródeł wy-

nika, że działania są prowadzone, nie ma o nich informacji na stronie WUP. W przypadku 

tego Partnerstwa widać również pewną niemoc koordynacji działań i niskie zaangażowanie 

niektórych partnerów – na zapytanie dotyczące planowanych na 2011 r. prac badawczych, z 

40 członków Partnerstwa odpowiedzi przesłało jedynie 19. Istotne jest jednak to, że realizo-

wane i planowane do realizacji przez członków Partnerstwa działania rzecz badań rynku pra-

cy obejmują wiele aspektów dotyczących funkcjonowania lubuskiego rynku pracy (a także 

rynku pracy w Kraju Związkowym Brandenburgia wraz z Berlinem) i z pewnością przyczynią 

się do zmniejszenia luki informacyjnej. Obecnie tę lukę należy ocenić jako znaczną. 

Doświadczenie w realizacji projektów dotyczących budowania lokalnych i regionalnych part-

nerstw na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy ma również województwo zachodniopomor-

skie. Ostatni z tej grupy projektów – Zachodniopomorskie Partnerstwo na rzecz Pracy – za-

kończył się w 2008 r. i skupiał nie tyle na tworzeniu partnerstw, ile na dostarczeniu wiedzy w 

tym zakresie, w formie szkoleń i konsultacji instruktażowych dla instytucji rynku pracy. 

Z kolei w Wielkopolsce idea partnerstw lokalnych na rzecz zatrudnienia rozwijana jest obec-

nie przede wszystkim na poziomie lokalnym, przy czym nie ma ich wielu przykładów. Jed-

nym z nich jest Partnerstwo działające od 2007 r. na obszarze powiatu kościańskiego. 

Specyfika ZWP wynikająca z ich położenia geograficznego (poza wielkopolskim) sprawia, że 

istotnym elementem polityki rynku pracy jest promowanie mobilności na terenach przygra-

nicznych. W zinstytucjonalizowanej formie realizowane jest to w ramach partnerstw transgra-

nicznych EURES-T, które mają za zadanie integrować rynki pracy sąsiadujących ze sobą te-

renów różnych krajów (zob. p. 9.2 niniejszej ekspertyzy).  

Istotnym zagadnieniem jest również włączanie koncepcji flexicurity do regionalnej polityki 

rynku pracy. Powodzenie tego zadania w dużej mierze zależy od stopnia świadomości i zna-

jomości koncepcji flexicurity wśród poszczególnych aktorów rynku pracy. Świadomość ta i 

wiedza jest stopniowo podnoszona w ramach realizacji projektów informacyjno-

promocyjnych realizowanych na obszarze ZWP przy wsparciu środków EFS: 

 w województwie zachodniopomorskim w projekcie „Elastyczność i bezpieczeństwo za-

trudnienia. Promocja idei flexicurity w województwie zachodniopomorskim” oraz „Flexi-
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 Lubuski Pakt na rzecz Zatrudnienia (2008), http://www.wup.zgora.pl/system/obj/513_pakt.pdf, dostęp 

20.07.2011 r. 

http://www.wup.zgora.pl/system/obj/513_pakt.pdf
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curity. Elastyczne zatrudnienie, bezpieczna praca. Społeczna kampania informacyjna”; 

 w województwie lubuskim w projekcie „Flexicurity – w poszukiwaniu równowagi na lubu-

skim rynku pracy”; 

 w Wielkopolsce w projekcie „FLEXCORE – wielopłaszczyznowa promocja elastycznego 

rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce”; 

 na Dolnym Śląsku w ramach projektów "flexi-dolnoslaskie.pl" i „Flexicurity po dolnoślą-

sku”;  

 w województwie opolskim w projekcie „Flexicurity i CSR – Moja odpowiedzialność spo-

łeczna elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy”
151

. 

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, wydatkowane w ramach PO KL, stanowią 

istotne uzupełnienie środków z Funduszu Pracy – są one przeznaczane przede wszystkim na 

aktywną politykę rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu. Publiczne służby zatrudnienia w 

systemie finansowania zadań w ramach PO KL pełnią dwojaką funkcję – instytucji pośredni-

czącej II stopnia (IP2) bądź beneficjenta. W roli IP2 występują Wojewódzkie Urzędy Pracy, 

którym Urzędy marszałkowskie przekazują część kompetencji związanych z wdrażaniem 

komponentu regionalnego PO KL. Na lata 2007-2013 na projekty realizowane w ramach 

komponentu regionalnego z całej puli 7,1 mld euro najwięcej na obszarze ZWP alokowano w 

województwie wielkopolskim. Około połowę mniej otrzymało województwo zachodniopo-

morskie, a najmniej – lubuskie i opolskie (tab. 11). 

Tabela 11. Podział alokacji ogółem na województwa w ramach Komponentu Regionalnego 

POKL (w euro) 

Województwo Kwota alokacji 

Dolnośląskie 485 369 954 

Lubuskie 178 833 035 

Opolskie 174 335 858 

Wielkopolskie 605 931 485 

Zachodniopomorskie 306 515 486 

Ogółem Polska 7 101 740 312 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa, 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_1405_ost.pdf 

Realizacja komponentu regionalnego, według staniu na 30 czerwca 2011 r., na obszarze ZWP 

wypada najlepiej w województwie zachodniopomorskim (wartość podpisanych umów i wy-

danych decyzji o dofinansowanie wyniosła 72,2% całości przyznanych środków). Wojewódz-

two dolnośląskie i opolskie znalazły się powyżej średniej krajowej (odpowiednio, 65,5%, 

64,7%, 64,5%), a lubuskie dokładnie na poziomie średniej. Najgorzej wygląda sytuacja w 

województwie wielkopolskim, które osiąga najgorsze rezultaty w skali kraju (49,2%)
152

. 

Zadaniem WUP jako IP2, jest między innymi przygotowywanie i przeprowadzanie konkur-

sów na dofinansowanie projektów, czy zapewnienie właściwego wyboru projektów. Oznacza 

to, iż WUP decyduje, w granicach istniejących regulacji, o konkretnych działaniach podej-
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 Projekty Flexicurity po dolnośląsku i Flexicurity i CSR – Moja odpowiedzialność społeczna elastyczność i 

bezpieczeństwo na rynku pracy wyróżniają się na tle pozostałych przywołanych projektów ze względu na to, iż 

są realizowane w partnerstwie, w pierwszym przypadku między Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych Województwa Dolnośląskiego i Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska, a w drugim między 

Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Radą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa 

Opolskiego – te przykłady pokazują, że mimo wielu rozbieżności między pracodawcami a związkami zawodo-

wymi możliwe jest osiągnięcie kompromisu w ramach modelu flexicurity. 

152
 Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (stan na dzień 30 

czerwca 2011 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s. 10. 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_1405_ost.pdf
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mowanych na regionalnym rynku pracy, które w sposób bezpośredni bądź pośredni warunku-

ją rozwój i sytuację na tym rynku i oddziałują na skalę bezrobocia. W znaczniej mierze dzia-

łania te mają charakter edukacyjny. WUP-y i PUP-y mogą być beneficjentami projektów PO 

KL w priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poddziałanie 6.1.2 jest kierowane 

tylko do tych dwóch typów instytucji PSZ
153

, a poddziałanie 6.1.3 – tylko dla PUP. I tak jak 

projekty realizowane w ramach poddziałania 6.1.2 mają na celu wzmocnienie potencjału PSZ, 

tak projekty w 6.1.3 skupiają się bezpośrednio na osobach bezrobotnych, w tym tych znajdu-

jących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, i służą świadczeniu przez PUP usług i in-

strumentów rynku pracy zdefiniowanych w ustawie o promocji… - są więc komplementarne 

do działań finansowanych z FP
154

. 

11.2. Lokalna polityka rynku pracy 

Polityka rynku pracy na poziomie lokalnym prowadzona jest przez powiatowe urzędy pracy, 

które przy wykorzystaniu określonych w ustawie o promocji …. usług i instrumentów rynku 

pracy starają się łagodzić skutki bezrobocia i równoważyć lokalne rynki pracy. Skala podej-

mowanych działań jest wypadkową sytuacji na rynku pracy i rośnie w okresach jej pogorsze-

nia. Zgodnie z argumentami teoretycznymi, większą korzyścią dla rynku pracy charakteryzują 

się programy realizowane w ramach aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) – to właśnie na 

tych instrumentach finansowanych ze środków FP skupimy obecnie uwagę. We wszystkich 

ZWP liczba osób aktywizowanych w różnych formach w ramach ALMP w 2008 r. zmniej-

szyła się w porównaniu do 2007 r., po czym, w skutek wzrostu stopy bezrobocia, w 2009 r. i 

2010 r. stopniowo rosła przewyższając wartości z 2007 r.
155

 Równocześnie wydatki na ALMP 

(najwyższe każdego roku w województwie dolnośląskim), koszt aktywizacji jednej osoby 

oraz koszt ponownego zatrudnienia jednej osoby rosły nieprzerwanie w latach 2007-2010 i to 

w szybkim tempie. W województwach dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskich 

w 2010 r. w porównaniu do 2007 r. wydatki ogółem były wyższe o 80-90%, w lubuskim 

wzrosły ponad dwukrotnie, a w opolskim ponad 2,5 krotnie
156

. W przypadku wskaźnika po-

nownego zatrudnienia w analizowanym okresie nie występowała stabilna tendencja na obsza-

rze ZWP, przy czym najlepsze wskaźniki notowano w województwie lubuskim (przy najniż-

szym koszcie ponownego zatrudnienia – w 2010 r. o połowę niższym niż w pozostałych re-

gionach ZWP), a najgorsze w opolskim (tab. A55).  

Również liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach aktywizacji na obszarze 

ZWP zmieniała się w sposób niejednolity, poza kategorią „środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, gdzie praktycznie we wszystkich województwach z roku na rok notowano 

wzrost liczy osób korzystających z tego instrumentu. Różny jest także rozkład uczestników 

ALMP w poszczególnych województwach. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i wojewódz-

twie zachodniopomorskim w analizowanym okresie najwięcej osób brało udział w stażach i 

szkoleniach (w dolnośląskim następowało zauważalne zmniejszenie liczby uczestników szko-

leń przy znaczącym wzroście liczby osób kierowanych na staż, podczas gdy w pozostałych 

dwóch województwach wahania liczby uczestników szkoleń były mniejsze, a wzrost liczby 
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 Z tego działania finansowane jest funkcjonowanie obserwatoriów rynku pracy. 

154
 W ramach projektów kierowanych do osób bezrobotnych przede wszystkim organizowane są szkolenia (ak-

tywizujące i zawodowe), staże oraz przekazywane środki na podjęcie działalności gospodarczej. Skalę tych 

działań dobrze obrazuje informacja, iż w województwie dolnośląskim, w pierwszym półroczu 2011 podpisano 

umowy na realizację tego typu projektów o wartości ponad 52 mln zł. 
155

 Podobna tendencja wystąpiła w odniesieniu do liczby osób, które zakończyły udział w programach aktywiza-

cji 

156
 W województwie opolskim zanotowano również najwyższy wzrost kosztu jednostkowej aktywizacji i po-

nownego zatrudnienia. 
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osób kierowanych na staże bardziej stabilny). Województwo lubuskie charakteryzowało się 

największą liczbą uczestników prac społecznie użytecznych na obszarze ZWP (od 2 do 4 razy 

większej niż w pozostałych województwach) – była to najbardziej popularna forma aktywiza-

cji. Kolejne dwie popularne formy to szkolenia (przy niewielkich wahaniach liczby uczestni-

ków) i staże (przy znaczącym wzroście liczby uczestników). Podobny rozkład i tendencje w 

zakresie liczby uczestników ALMP zanotowano w województwie opolskim, przy czym od 

2008 r. prace społecznie użyteczne straciły prymat na rzecz szkolenia a następnie staży (tab. 

A56).  

Najwyższy koszt uczestnictwa w ALMP jak i ponownego zatrudnienia
157

 związany jest z 

przekazywaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażeniem i wypo-

sażeniem miejsc pracy, a najniższy z pracami społecznie użytecznymi (w tym przypadku 

koszt ponownego zatrudnienia był zdecydowanie niższy w województwach lubuskim i opol-

skim niż w pozostałych regionach ZWP
158

) (tab. A58 i A59). Natomiast analizując koszt po-

pularnych wszędzie szkoleń i staży okazuje się, że koszt szkolenia i ponownego zatrudnienia 

po szkoleniu jest relatywnie niski w porównaniu do innych form aktywizacji (najwyższy w 

województwie lubuskim). Natomiast koszt udziału w stażu w ostatnich latach, poza woje-

wództwem lubuskim, nie przekraczał średniego kosztu dla wszystkich forma aktywizacji, 

podczas gdy koszt ponownego zatrudnienia, w zależności od województwa wahał się między 

150 a 300% średniej. 

W strukturze wydatków na ALMP we wszystkich ZWP dominują wydatki na staże i środki 

przekazywane na podjęcie własnej działalności – stanowiły one w 2009 i 2010 r. w sumie 

ponad połowę ogółu wydatków. Jest to szczególnie widoczne na Dolnym Śląsku i w Wielko-

polsce, przy czym w Wielkopolsce więcej środków przeznacza się na wspieranie uruchamia-

nia działalności gospodarczej, natomiast na Dolnym Śląsku na staże. Województwo lubuskie i 

zachodniopomorskie wydają więcej niż pozostałe na prace interwencyjne. Po skokowym 

spadku udziału środków przeznaczanych na szkolenia między 2007 a 2008 r. od 2008 r. 

udział ten się ustabilizował i wahał się od około 8% w lubuskim i wielkopolskim do 11,5% w 

województwie dolnośląskim (tab. A60).  

Szkolenia są tą formą aktywizacji, która niezależnie od województwa charakteryzuje się rela-

tywnie niską efektywnością zatrudnieniową
159

, przy czym Dolny Śląsk od 2008 r. odbiega in 

minus od pozostałych regionów obszaru ZWP. Natomiast prace interwencyjne to, poza środ-

kami na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażeniem i wyposażeniem miejsc pracy, 

najbardziej efektywna zatrudnieniowo forma aktywizacji (w 2010 r. w województwie opol-

skim i wielkopolskim efektywność wyniosła nieco ponad 80%, najgorzej wypadło lubuskie: 

66%, przy stałym trendzie spadkowym efektywności w okresie 2007-2010). Roboty publiczne 

są generalnie bardziej efektywne zatrudnieniowo (45-60%) niż szkolenia, za wyjątkiem wo-

jewództwa opolskiego, gdzie w okresie 2007-2010 ich efektywność wahała się między 26 a 

30%. Podobną, a w niektórych latach nieco wyższą efektywnością charakteryzują się staże 
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 Koszt ponownego zatrudnienia, określany również efektywnością kosztową, definiowany jest jako stosunek 

kwoty poniesionych w danym roku kalendarzowym wydatków (kasowo) na określoną formę aktywizacji do 

liczby osób, które po zakończeniu udziału w danym roku kalendarzowym w tej formie aktywizacji uzyskały w 

okresie do 3 miesięcy zatrudnienie. 

158
 Widać więc, że województwo lubuskie przyjęło strategię inwestowania w najtańsze formy aktywizacji. 

159
 Efektywność zatrudnieniowa (inaczej wskaźnik ponownego zatrudnienia) definiowana jest jako stosunek 

liczby osób, które po zakończeniu udziału w określonej formie aktywizacji w danym roku kalendarzowym uzy-

skały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z powiatowego urzędu pracy lub jeżeli w 

okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzę-

dzie pracy, do liczby osób, które w danym roku kalendarzowym zakończyły udział w danej formie aktywizacji. 
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(różnice w efektywności między województwami są mniejsze niż w przypadku robót publicz-

nych). Natomiast efektywność zatrudnieniowa prac społecznie użytecznych w wojewódz-

twach wielkopolskim i zachodniopomorskim w latach 2007-2010 oscylowała wokół 30%, w 

dolnośląskim spadła w tym okresie z niemal 40% do 27,8%, a w opolskim z 60,3% do 26,1%. 

Na tym tle wyróżnia się województwo lubuskie z efektywnością rzędu 82-84% (tab. A61). 

Jest to region, w którym przy dużej liczbie beneficjentów tej formy aktywizacji udało się 

utrzymać niski poziom kosztu jednostkowego przy bardzo wysokiej efektywności zatrudnie-

niowej. 

W kontekście rozważań dotyczących flexicurity należy stwierdzić, że struktura wydatków na 

ALMP w ZWP nie jest struktur optymalną. Otóż zgodnie z kryterium kierunku oddziaływania 

instrumenty ALMP można podzielić na zorientowane podażowo, czyli kierowane do zasobów 

pracy, oraz zorientowane popytowo, czyli kierowane w stronę pracodawców (tzw. zatrudnie-

nie subsydiowane). Do form zorientowanych podażowo zalicza się: szkolenia, staże oraz 

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, a od 2009 r. przygotowanie zawodowe dorosłych. 

Z kolei do form zorientowanych popytowo: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace spo-

łecznie użyteczne oraz środki na utworzenie stanowisk pracy (na podjęcie działalności gospo-

darczej przez bezrobotnych i na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowane-

go bezrobotnego). Formy zorientowane podażowo pełnią istotną rolę w zakresie dostosowa-

nia struktury kwalifikacyjno-zawodowej zasobów pracy do zapotrzebowania zgłaszanego 

przez rynek pracy – uzupełniają działania podejmowane w ramach systemu kształcenia usta-

wicznego zwiększając bezpieczeństwo zasobów pracy. Na podstawie analiz przeprowadzo-

nych w projekcie „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje” stwierdzono, na poziomie 

krajowym, iż w dotychczasowej strukturze wydatków na ALMP zbyt dużo środków przezna-

cza się na instrumenty zorientowane popytowo, podczas gdy zgodnie z zaleceniami Komisji 

Europejskiej subwencjonowanie zatrudnienia bezrobotnych powinno być ograniczane. Reko-

mendowano w związku z tym zwiększenie udziału wydatków na instrumenty zorientowane 

podażowo do ok. 70% do 2012 r. W 2010 r. żadne z ZWP nie zbliżyło się do tego poziomu, a 

biorąc pod uwagę tendencje w latach 2007-2010 dojście do 2012 r. do rekomendowanej struk-

tury alokacji jest nierealne.  

Tabela 12. Struktura wydatków ALMP w latach 2007-2010 

Typ instru-

mentów 

ALMP Lata 

Region 

Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodniopomor-

skie 

Podażowe 

2007 47% 53% 40% 43% 43% 43% 

2008 50% 55% 44% 44% 44% 46% 

2009 46% 49% 43% 41% 42% 43% 

2010 45% 49% 43% 43% 40% 40% 

Popytowe 

2007 53% 47% 60% 57% 57% 57% 

2008 50% 45% 56% 56% 56% 54% 

2009 54% 51% 57% 59% 58% 57% 

2010 55% 51% 57% 57% 60% 60% 

Źródło: opracowanie na podstawie : Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 

ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 

2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011; Efektywność podstawowych form aktywi-

zacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bez-

robocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010; Efek-

tywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z 

Funduszu Pracy w 2008 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009; Efektywność podsta-

wowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 

2007 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008. 
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Najbliżej tego celu znajduje się województwo dolnośląskie (jako jedynie z ZWP regularnie 

osiąga rezultaty powyżej średniej krajowej), przy czym podobnie jak w wielkopolskim i za-

chodniopomorskim
160

 w stosunku do 2007 r. w 2010 r. udział wydatków na instrumenty zo-

rientowane podażowo w tym województwie spadł. W województwie opolskim powrócił do 

poziomu z 2007 r., a jedynie w województwie lubuskim zanotowano wzrost o 3 pp. (tab. 12). 

Taka sytuacja jest pośrednio wynikiem strategii zatrudnieniowych przedsiębiorców działają-

cych na obszarze ZWP, przy czym jest to co cecha charakterystyczna dla całej Polski. Otóż 

przedsiębiorstwa, które podejmują współpracę z powiatowymi urzędami pracy są zaintereso-

wane przede wszystkim takimi formami, które związane są z osiągnięciem przez firmy wy-

miernej korzyści finansowej. W związku z tym firmy zgłaszają przede wszystkim popyt na 

instrumenty w ramach zatrudnienia subsydiowanego, chociaż dużym zainteresowaniem cieszą 

się również staże. Inną cechą charakterystyczną jest swoisty dualizm w zakresie usługi po-

średnictwa pracy – przez powiatowe urzędy pracy rekrutowane są przede wszystkim osoby na 

stanowiska wykonawcze, natomiast w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów przedsię-

biorstwa wolą korzystać z usług agencji zatrudnienia. W rezultacie publiczne instytucje rynku 

pracy obsługują, nawiązując do koncepcji segmentacji rynku pracy, wtórny segment rynku, 

podczas gdy segment pierwotny jest obsługiwany prze instytucje prywatne. A, że współpraca 

między PUP-ami a agencjami zatrudnienia i wymiana między nimi informacji o rynku pracy 

występuje w niewielkim zakresie, na poziomie regionu przekłada się to na niższą skuteczność 

instytucji rynku pracy w porównaniu do potencjalnych efektów możliwych do osiągnięcia. 

11.3. Konkluzje 

Generalny wniosek, jaki płynie z analizy polityki rynku pracy prowadzonej przez władze sa-

morządowe na obszarze ZWP, w kontekście zbieżności z celami Strategii Europa 2020 i ESZ, 

mówi o tym, że działania władz, a właściwe instytucji realizujących w praktyce tę polity-

kę (PSZ) zbytnio skupiają się na problematyce bezrobocia i bezrobotnych, a nie na pro-

mowaniu zatrudnienia i podnoszeniu zdolności do zatrudnienia. Stąd rezultaty tej polityki 

mają często charakter doraźny i krótkookresowy.  

Pozytywne jest, że samorządy, szczególnie na poziomie wojewódzkim, są już świadome po-

trzeby prowadzenia badań i analiz dotyczących rynku pracy, które wykraczają poza katalog 

zdefiniowany w regulacjach ustawowych określających minimalny zakres działań podejmo-

wanych przez publiczne służby zatrudnienia. Zaczynają one postrzegać problematykę rynku 

pracy jako zagadnienie kompleksowe i wielowymiarowe, co z kolei przekłada się na rosnące 

potrzeby informacyjne. Potrzeby te na poziomie województw zaspokajane są przede wszyst-

kim w ramach prac badawczo-analitycznych prowadzonych przez specjalnie powołane do 

tego celu obserwatoria rynku pracy. Należy jednak zaznaczyć, że niekiedy jakość opracowań, 

czy zbyt wąski zakres badań prowadzonych przez te instytucje każą się zastanawiać, czy 

środki publiczne przeznaczone na ich działalność zostały dobrze wydatkowane pod kątem 

wspierania polityki rynku pracy.  

Istotnym problemem jest to, że na obszarze ZWP brakuje koordynacji działalności po-

szczególnych Obserwatoriów – praktycznie każde województwo określa samodzielnie za-

kres i tematy analiz, jakie będą prowadzone w ramach ich prac. Można oczywiście postawić 

tezę, że takie rozwiązanie sprawia, iż tematyka badań odpowiada na konkretne zapotrzebowa-

nie informacyjne danego regionu. Wydaje się jednak, iż w niektórych województwach Polski 

zachodniej teza ta nie jest prawdziwa, gdyż brakuje tematów badawczych istotnych z punktu 

widzenia regionalnego i lokalnych rynków pracy. Z kolei duże rozbieżności między zakresem 

i podejściem badawczym stosowanym w poszczególnych województwach Polski zachodniej 
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 Te dwa województwa mają najgorszą strukturę wydatków w kontekście flexicurity. 
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sprawiają, że praktycznie nie ma możliwości przeprowadzenia rzetelnej analizy komparatyw-

nej na podstawie wyników prowadzonych prac. Subiektywna ocena jakości dostępnych wyni-

ków badań, przeanalizowanych w toku prac nad przygotowaniem niniejszej ekspertyzy wska-

zuje, że największe braki informacyjne występują w województwie lubuskim. W tym woje-

wództwie należy zarekomendować wsparcie w budowaniu systemu, który generowałby dane 

niezbędne dla podejmowania racjonalnych działań w polityce rynku pracy.  

Brak wystarczającej współpracy widoczny jest również w ramach publicznych służb zatrud-

nienia, między wojewódzkimi a powiatowymi urzędami pracy. Jest to problem ogólnopolski, 

który wynika z rozwiązań systemowych w zakresie struktury PSZ. Tym niemniej należy re-

komendować dla obszaru ZWP zacieśnienie współpracy między działaniami lokalnych i re-

gionalnych władz samorządowych. 

Skala problemów na rynku pracy obszaru ZWP wymaga podjęcia działań, które w większym 

zakresie skupiałyby w jednym miejscu różnych aktorów rynku pracy i włączały ich do 

wspólnej pracy nad rozwiązywaniem problemów regionalnych i lokalnych rynków pra-

cy. Taka współpraca powinna przyjmować formę lokalnych i regionalnych partnerstw czy 

paktów na rzecz zatrudnienia. Takie formy aktywności, cechujące się wysoką skutecznością 

przy rzeczywistym zaangażowaniu uczestników partnerstwa/paktu, na obszarze ZWP są rzad-

kością. Tylko w jednym województwie zawiązano pakt na rzecz zatrudnienia, przy czym z 

dostępnych informacji wynika, że jego działanie przynosi efekty mniejsze od oczekiwanych. 

Natomiast idea partnerstw lokalnych na obszarze ZWP jest wdrażana w życie tylko w jed-

nostkowych przypadkach. I nie jest to cecha charakterystyczna dla ZWP - z wyników badań 

prowadzonych na terenie innych województw płyną niestety podobne wnioski
161

. Biorąc pod 

uwagę wnioski płynące z analiz popytu na pracę, podaży pracy, skali nierównowagi oraz do-

stosowania systemu edukacji na obszarze ZWP do potrzeb rynku pracy, należy stwierdzić, że 

partnerstwa lokalne na rzecz zatrudnienia powinny stać się stałym mechanizmem szybkiego 

reagowania na problemy pojawiające się na lokalnych rynkach pracy. Bez funkcjonowania 

takich partnerstw osiągnięcie celów Strategii Europa 2020 będzie niezwykle trudne. 

W polityce rynku pracy na poziomie lokalnym powinno dążyć się do zmiany w alokacji 

środków wydatkowanych z FP (a także EFS) na aktywną politykę rynku pracy. Chodzi 

przede wszystkim o zwiększenie w strukturze wydatków nakładów na instrumenty zoriento-

wane podażowo, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej efektywności (zatrudnieniowej i 

kosztowej) szkoleń i staży. Instrumenty te mają bowiem do odegrania istotną rolę w kształto-

waniu modelu flexicurity na obszarze ZWP, stanowiąc uzupełnienie działań niezbędnych do 

podjęcia w ramach filaru kształcenia przez całe życie. 

12. Analiza PESTER rynku pracy w ZWP i rekomendacje 

Przeprowadzone i przedstawione w niniejszej ekspertyzie analizy pozwoliły na rozpoznanie 

podstawowych czynników politycznych, ekonomicznych, socjokulturowych, technologicz-

nych, ekologicznych oraz regulacyjnych ważnych dla diagnozy stanu i zmian rynku pracy na 

obszarze ZWP, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji tendencji w zakresie kształto-

wania poziomu i struktury aktywności zawodowej mieszkańców tego obszaru. W sposób 

szczegółowy zagadnienia te zostały omówione w poprzednich częściach ekspertyzy, w tym 

miejscu skupimy się więc na wskazaniu szans i zagrożeń jakie można zidentyfikować bazując 

na analizie PESTER
162

. PESTER jest analizą strategiczną otoczenia zewnętrznego, która bie-
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 Por. m.in. Kryńska E. (red.), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-

gospodarcze, op. cit. 
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 Ze względu na to, że analiza dotyczy specyficznego obszaru problemowego - rynku pracy, zostaną w niej 

uwzględnione te wybrane elementy ze standardowej listy branej pod uwagę w PESTER, które mają kluczowe 
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rze pod uwagę czynniki sklasyfikowane w sześć wymienionych wyżej grup, które znajdują 

się poza sferą oddziaływania instytucji, dla których analiza jest opracowywana – w tym przy-

padku władz samorządowych, instytucji rynku pracy i pozostałych aktorów rynku pracy. PE-

STER jest metodą, która pozwala określić czynniki zewnętrzne, jakie będą poddane szczegó-

łowej analizie w ramach analizy SWOT. Tym niemniej, biorąc pod uwagę rolę wpływu nie-

których czynników natury wewnętrznej na rozwój i wyzwania stojące przed rynkiem pracy 

województw Polski zachodniej, zostały one również uwzględnione w analizie.  

Przeprowadzone analizy, podsumowane w ramach PESTER-a, pozwoliły na sformułowanie 

rekomendacji o charakterze ogólnym, uzupełniających rekomendacje szczegółowe wskazane 

we wcześniejszych fragmentach niniejszej ekspertyzy. 

12.1. Czynniki polityczne 

1. Polska jest typem państwa o strukturze scentralizowanej, w której władza ustawodawcza i 

wykonawcza występuje na jednym szczeblu. Ważne jednak jest, iż ustrój terytorialny Rze-

czypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej (art. 15 Konstytucji), po-

nieważ w sprawowaniu władzy publicznej uczestniczy samorząd terytorialny. Przysługującą 

mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym 

i na własną odpowiedzialność (art. 16). Jednym z tych zadań publicznych jest kształtowanie i 

realizacja polityki rynku pracy, która w Polsce ma charakter rządowo-samorządowy zdecen-

tralizowany. Rozwiązanie to zapewnia respektowanie zasady subsydiarności, będącej jedną z 

podstawowych zasad ustrojowych UE, jest więc teoretycznie korzystne dla działań podejmo-

wanych na obszarze ZWP, pozwala bowiem na podejmowanie decyzji w zakresie polityki 

rynku pracy przez organy lokalne – samorządowe, które powinny być w stanie najszybciej i 

najtrafniej identyfikować niedostosowania występujące na lokalnych rynkach pracy i na nie 

reagować.  

Rządowo-samorządowy zdecentralizowany model polityki rynku pracy utrudnia jednak jej 

prowadzenie w skali regionalnej i ponadregionalnej. Brak bezpośredniego wymogu współpra-

cy między poszczególnymi instytucjami rynku pracy sprawia, że współpraca ta jest niewy-

starczająca, co prowadzi do problemów z koordynacją pewnych działań. Poza tym, ze wzglę-

du na to, że scena polityczna na poziomie władz lokalnych i regionalnych jest zróżnicowana 

zdarzają się sytuacje, że niechęć do podjęcia wspólnych działań nie jest warunkowana czyn-

nikami natury merytorycznej, ale różnicami politycznymi. Stabilność struktur władz (na po-

ziomie centralnym i regionalnym) nie przekłada się na stabilność prowadzonej polityki spo-

łeczno-ekonomicznej, w tym polityki rynku pracy. 

2. Ważnym dla funkcjonowania rynku pracy obszaru ZWP jest członkostwo Polski w mię-

dzynarodowych organizacjach politycznych, militarnych i gospodarczych, co zwiększa jej 

wiarygodność jako partnera i jej stabilność, tak polityczną, jak i gospodarczą.  

Szczególnie ważne jest członkostwo w UE zobowiązujące do uwzględniania stosowanych 

tam rozwiązań w obszarze polityki państwa na rynku pracy i umożliwiające swobodę prze-

pływu pracowników.  

Jakkolwiek kształt i sposoby realizacji polityk zatrudnienia znajdują się w gestii państw 

członkowskich i podlegają ich narodowej legislacji, to następuje dążenie do pewnej unifikacji 

działań podejmowanych na rynkach pracy krajów wchodzących w skład UE. Unifikacja ta 

opiera się na tworzeniu i zobowiązaniu do uwzględniania w przygotowywanych programach 

narodowych założeń, wytycznych i zaleceń wspólnotowych z jednej strony, a z drugiej – 

przenoszeniu najlepszych doświadczeń z jednych krajów do innych. Podstawową płaszczyzną 

                                                                                                                                                         
znaczenie dla rozwoju rynku pracy na obszarze ZWP. 
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koordynacji narodowych polityk zatrudnienia państw członkowskich UE jest Europejska Stra-

tegia Zatrudnienia. Koordynacji tej dokonuje się przede wszystkim za pomocą tzw. wytycz-

nych w dziedzinie zatrudnienia, opracowywanych przez Komisję Europejską i zatwierdza-

nych przez Radę Europejską. Wytyczne te dobrze identyfikują problemy rynków pracy kra-

jów należących do Wspólnoty oraz pozwalają wykorzystać do analiz komparatywnych stan-

dardowe mierniki opracowywane dla krajów członkowskich UE. 

Dla rynku pracy obszaru ZWP swoboda przepływu osób (w tym pracowników) ma szczegól-

ne znaczenie, ponieważ obszar ten graniczy od zachodu z jednym z najwyżej rozwiniętych 

krajów UE, jakimi są Niemcy, a od południa - z krajem „nowej” UE, również znajdującym się 

na wyższym niż Polska poziomie rozwoju. W krajach tych generowany jest popyt na pracę, 

atrakcyjny dla zasobów pracy zamieszkałych na obszarze ZWP. 

3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest też istotne z dwóch innych powodów. Po 

pierwsze w związku z niższym niż średni dla UE poziom rozwoju Polska, w tym obszar ZWP 

jest beneficjentem środków z funduszy strukturalnych, które z jednej strony są przeznaczane 

na tzw. inwestycje twarde i budują bazę dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, co w średnim 

okresie będzie przekładało się, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, na wzrost popytu na 

pracę w województwach Polski zachodniej. Z drugiej strony, środki unijne przeznaczane na 

rozwój zasobów ludzkich (tzw. inwestycje miękkie) pozwalają na wzrost kapitału ludzkiego 

na obszarze ZWP i dostosowanie struktury kwalifikacyjno-zawodowej zasobów pracy do po-

pytu zgłaszanego na rynku pracy. Problemem pozostaje skuteczność ich wykorzystania. Po 

drugie, Polska jako członek UE jest postrzegany przez potencjalnych inwestorów jako stabil-

ny kraj o demokratycznym ustroju i gospodarce rynkowej, co jest istotnym czynnikiem wa-

runkującym podjęcie decyzji inwestycyjnych. Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych (BIZ), notowany w ostatnich latach na obszarze ZWP wskazuje, że region jest pozytyw-

nie odbierany przez inwestorów zagranicznych, chociaż nadal znacząco odbiega in minus od 

potencjału regionu centralnego z województwem mazowieckim na czele. BIZ generują nowe 

miejsca pracy, zwiększając chłonność rynku pracy na obszarze ZWP. 

4. Czynnikiem typowo zewnętrznym, który oddziałuje na działalność przedsiębiorstw na ob-

szarze ZWP i w rezultacie na rynek pracy, jest polityka podatkowa. Obowiązujący system 

podatkowy w zakresie tak wysokości stawek podatkowych, jak i uciążliwości ich rozliczeń 

nie sprzyja przedsiębiorczości i kreacji miejsc pracy. I chociaż, przy obecnym stanie finansów 

publicznych, zmniejszenie obciążeń podatkowych jest nierealne, należałoby dążyć do zmniej-

szenia uciążliwości systemu podatkowego poprzez wprowadzenie rozwiązań w zakresie 

upraszczania przepisów podatkowych, zapewnienia ich stabilności (zmniejszenie liczby 

zmian prawa podatkowego) i ujednolicenia interpretacji przepisów podatkowych. Z punktu 

widzenia zwiększania popytu na pracę w Polsce, w tym na obszarze ZWP, istotne jest prze-

niesienie punktu ciężkości z podatków od zatrudnienia na podatki energetyczne i ekologiczne. 

Rekomendacje 

1. Konstrukcja i realizacja działań wobec rynku pracy obszaru ZWP wymaga powołania in-

stytucji, które wyzwanie takie podejmą. Powinny mieć one odpowiednie umocowanie prawne 

oraz dysponować jednostkami badawczymi monitorującymi i analizującymi sytuację na rynku 

pracy obszaru ZWP oraz zjawisk ją determinujących. Powinny one ściśle współpracować z 

władzą i administracją rządową i samorządową jednostek podziału terytorialnego oraz partne-

rami społecznymi. Równolegle powstać powinny instytucje pozwalające na właściwą diagno-

zę i monitoring procesów ludnościowych i zatrudnienia ludności na obszarze ZWP wraz z 

oddziaływaniem tych procesów na rozwój regionalny. 

2. Zgodnie z zaleceniami unijnymi, działania wobec rynku pracy w obszarze ZWP powinny 

opierać się na dialogu społecznym, w którym uczestniczą wszyscy partnerzy społeczni. Po-
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trzebne jest zatem usieciowienie współpracy poprzez inicjatywy zmierzające do stworzenia 

otwartego procesu komunikacji między władzą i administracją samorządową a środowiskiem 

przedsiębiorców i innych lokalnych aktorów, mające formę partnerstw lokalnych. Partnerstwa 

te tworzone winny być między instytucjami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorstwami, 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkańcami społeczności 

lokalnej. Tym, co, wydaje się być istotne w aranżowaniu tego rodzaju procesów, to ich opar-

cie na zasadach partycypacji - tak, aby członkowie partnerstw byli skłonni podjąć współod-

powiedzialność za przebieg, decyzje i skutki podejmowanych działań na rzecz tworzenia lub/i 

ochrony lokalnych miejsc pracy, albo skupionych wokół innego rodzaju wspólnych celów, ale 

prowadzących w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców wspólnoty samorzą-

dowej. Partnerstwa powinny stać się stałym, niemal rutynowym mechanizmem szybkiego 

reagowania na problemy pojawiające się na lokalnych rynkach pracy. 

3. Wzmocnieniu powinna ulec współpraca transgraniczna prowadzona w celu optymalizacji 

wykorzystania kapitału ludzkiego i miejsc pracy, tak na obszarze ZWP, jak i przygranicznych 

rejonów Niemiec i Czech. 

4. Przy alokacji środków z funduszy unijnych, zarówno w ramach projektów twardych jak i 

miękkich, jednym z kryteriów branych pod uwagę powinien być efekt zatrudnieniowy gene-

rowany przez te nakłady. W odniesieniu do projektów miękkich chodzi o zwiększanie aloka-

cji środków w ramach ALMP na instrumenty zorientowane podażowo, przy zapewnieniu od-

powiednio wysokiej efektywności zatrudnieniowej, przede wszystkim szkoleń i staży. Nato-

miast w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, głównie z zakresu infrastruktury trans-

portowo-komunikacyjnej, istotne jest takie lokalizowanie inwestycji, aby tworzyły się koryta-

rze transportowe (w wymiarze lokalnym i regionalnym) zwiększające wewnętrzną spójność 

regionu i mobilność przestrzenną zasobów pracy. 

12.2. Czynniki ekonomiczne 

1. Gospodarkę światową cechuje coraz większy system powiązań produkcyjnych, technolo-

gicznych, finansowych i innych. Dotyczy to również rynków pracy. Następuje rozwój mię-

dzynarodowego podziału pracy, specjalizacji i wymiany międzynarodowej wykształcający 

system trwałych związków, obejmujących coraz większą liczbę krajów. Ma to miejsce w wa-

runkach dynamicznego wzrostu znaczenia wielkich korporacji ponadnarodowych, z którymi 

firmy krajowe, lokalne pozostają w relacjach podległości i zależności. Dokonuje się dualiza-

cja rynków pracy, czyli podzielenia go na dwa obszary – jednego, znajdującego się pod kon-

trolą niewielkiej liczby wielkich korporacji ponadnarodowych i drugiego, na którym działają 

miliony firm krajowych, regionalnych i lokalnych. Zjawisko to nie omija oczywiście rynku 

pracy na obszarze ZWP, który znajduje się pod silnym wpływem megatrendów światowych, 

takich jak procesy globalizacji, przyspieszenie postępu technicznego i technologicznego, 

zmiany form zatrudnienia i organizacji pracy czy tendencja do delokalizacji miejsc pracy.  

2. Obecna i przyszła sytuacja na rynku pracy obszaru ZWP, zwłaszcza jego strony popytowej, 

jest uzależniona od kondycji gospodarki polskiej, kontynentalnej i globalnej, ponieważ dzia-

łalność zlokalizowanych tam podmiotów gospodarczych jest silnie zdeterminowana waha-

niami koniunktury, wyrażającymi się zmianami w popycie na dobra i usługi na rynkach pro-

duktów. Zatrudnienie maleje w warunkach pogorszenia i rośnie w sytuacji poprawy koniunk-

tury. 

3. Ukształtowana w wyniku splotu okoliczności historycznych, politycznych, gospodarczych i 

społecznych struktura gospodarki obszaru ZWP, której odzwierciedleniem jest struktura po-

pytu na pracę, jest (na tle całej Polski) stosunkowo nowoczesna, ale tempo jej zmian nie od-

powiada w pełni kryterium konkurencyjności i efektywności. Szczególnie powolny jest 

wzrost zatrudnienia w sektorze usługowym, który angażuje zbyt mało pracujących. 
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4. Na obszarze ZWP występują wyraźne procesy wzrostu o charakterze biegunowym, przy 

wzrastającej roli ośrodków miejskich, generujących z jednej strony dużą liczbę miejsc pracy 

w sektorach nowoczesnych, a z drugiej - posiadających duży i stale rosnący potencjał nauko-

wy i intelektualny. Analiza usieciowienia miast jednak wskazuje jednocześnie, iż rozwój ten 

następuje w drodze alienacji poszczególnych stref wpływu ośrodków miejskich funkcjonują-

cych na obszarze ZWP. Mają one bowiem dość ścisłe powiązania ze stolicą kraju, a znacznie 

słabsze wzajemnie między sobą. 

5. Dla popytu na pracę w perspektywie średniookresowej istotną rolę ogrywają specjalne stre-

fy ekonomiczne, które ze względu na znaczne rozproszenie na obszarze ZWP tworzą swoiste 

centra zatrudnieniowe dla poszczególnych lokalnych rynków pracy. Natomiast w okresie dłu-

gim będzie rosło znaczenie klastrów, szczególnie tych, które skupiają przedsiębiorstwa dzia-

łające w branżach nowoczesnych technologii oraz technologii ekologicznych.  

Rekomendacje 

1. Dla osłabienia wrażliwości koniunkturalnej popytowej strony rynku pracy obszaru ZWP 

wskazane są działania skierowane na stabilizację zatrudnienia w okresach pogorszenia ko-

niunktury. Należą do nich przede wszystkim: 

 Wspieranie rozwoju produkcji, zwłaszcza w okresach pogorszenia koniunktury. Dużą rolę 

mają tu do odegrania instrumenty fiskalne, a także ułatwienia administracyjne, które mogą 

być zawierane w lokalnych i regionalnych pakietach antykryzysowych, tworzonych na po-

dobieństwo programów opracowywanych w skali kraju jako remedium na skutki globalne-

go kryzysu finansowego lat 2008-2009.  

 Przyspieszenie zmian strukturalnych w gospodarce w kierunku dalszego rozwoju usług. 

Doświadczenie wskazuje, że zatrudnienie w usługach charakteryzuje się niższą wrażliwo-

ścią koniunkturalną, niż w przemyśle i budownictwie. Wspieranie rozwoju usług w byłoby 

w związku z tym istotne dla stabilizacji sytuacji na rynku pracy.  

 Wspieranie rozwoju samozatrudnienia i firm rodzinnych działających na rynkach lokal-

nych, na których na ogół występuje popyt na dobra i usługi pierwszego rzędu (podstawo-

we), charakteryzujący się niską elastycznością cenową i dochodową (np. popyt na podsta-

wowe artykuły żywnościowe). 

 Wspieranie eksportu w okresach pogorszenia koniunktury w drodze stosowania dopusz-

czalnych w ramach pomocy publicznej zachęt materialnych oraz ułatwianie pozyskiwania 

informacji o zagranicznych rynkach i partnerach. 

 Tworzenie sprzyjających warunków dla zbytu towarów poprzez organizację regionalnych 

targów czy giełd oraz odpowiedniej infrastruktury (niezależnie od stanu koniunktury).  

2. Zmiana struktury rodzajowej zatrudnienia na obszarze ZWP polegać winna na wzroście 

udziału pracujących w dziedzinach nowoczesnych i wysoko produktywnych. Przyspieszenie 

rozwoju tych dziedzin wiązać się będzie z osłabieniem tempa wzrostu i stopniowym wyga-

szaniem działalności w ramach dziedzin niekonkurencyjnych, o malejącym znaczeniu we 

współczesnych gospodarkach. Skala niezbędnych zmian strukturalnych gospodarki obszaru 

ZWP wymaga opracowania i konsekwentnej realizacji polityki strukturalnej, zmierzającej do 

wsparcia przez państwo i władze regionalne procesów przemieszczania zasobów gospodar-

czych z dziedzin schyłkowych do nowoczesnych, rokujących szanse na dynamizację gospo-

darki i zwiększenie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieunikniony jest 

więc proces realokacji zasobów pracy między poszczególnymi częściami gospodarki. W pro-

cesie tym istotną rolę do odegrania będą miały prężnie działające instytucje otoczenia biznesu 

– inkubatory przedsiębiorczości skupiające wyższe uczelnie, instytucje badawcze i przedsię-

biorstwa; instytucje dyfuzji innowacji i ICT. Ważnym elementem będzie również rozbudowa 

i zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej, zwłaszcza teleinformatycznej i tele-
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komunikacyjnej. 

3. Należy dążyć do wzmacniania roli ośrodków miejskich w kształtowaniu nowoczesnej 

struktury popytu na pracę, jako ośrodków generujących w szczególności miejsca pracy dla 

kadr wysoko wykwalifikowanych. Równolegle należy dążyć do umożliwienia świadczenia 

tam pracy przez mieszkańców obszarów peryferyjnych regionu. Dokonywać się to powinno w 

drodze stymulacji migracji przestrzennej ludności, rozbudowę infrastruktury transportowej 

oraz wykorzystywania ICT poprzez telepracę.  

Wyraźnego wspomagania wymagają obszary metropolitalne Wrocławia i Poznania, mogące 

w przyszłości stanowić dodatkowe (obok Warszawy) bieguny wzrostu w skali całego kraju. 

Pełnią one nie tylko znacząca rolę w kształtowaniu popytu na pracę, ale także, jako regionalne 

centra ekonomiczne, kulturowe oraz szkolnictwa wyższego na wysokim poziomie.  

12.3. Czynniki socjokulturowe 

1. Wielkość i struktura zasobów pracy na obszarze ZWP zmienia się przede wszystkim w 

rytmie przekształceń demograficznych. Zjawiska demograficzne mają obiektywny charakter 

wobec procesów zachodzących na rynku pracy, w znaczący sposób jednocześnie je determi-

nując i wyznaczając pośrednio trajektorię ich przebiegu. W świetle wyników prognozowania 

procesów demograficznych można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż na rynku pra-

cy obszaru ZWP w okresie średnim i perspektywicznym powinno oczekiwać się zmniejszania 

się i starzenia liczby ludności. W konsekwencji na obszarze ZWP kurczyć się będą zasoby 

pracy, przy równoczesnym wzroście bezwzględnym i względnym zasobów pracy w wieku 

niemobilnym. Procesy te będą potęgowane przez utrzymującą się w perspektywie średnio-

okresowej korzystną (w stosunku do ZWP) konfigurację czynników przyciągających w regio-

nie centralnym (głównie w województwie mazowieckim) oraz poza granicami kraju, przy 

dużej roli niemieckiego rynku pracy. 

2. Trudniej jest obecnie przewidzieć wielkość i kierunki strumieni migracyjnych wpływają-

cych na zmiany wielkości polskich zasobów pracy, bo są one silnie związane z koniunkturą w 

kraju i w Europie oraz kondycją polskiej gospodarki. Zakładając korzystny ich rozwój, w 

średnim i długim okresie należy oczekiwać zmniejszenia fali emigracji zarobkowej i wzrostu 

migracji powrotnych oraz wzrostu imigracji. Będzie to skutkiem przede wszystkim efektu 

konwergencji, który niewątpliwie wystąpi w polskiej gospodarce. 

3. Z punktu widzenia równoważenia rynków pracy ZWP w horyzoncie średniookresowym 

zagrożeniem jest niska mobilność edukacyjna zasobów pracy, potęgowana relatywnie niską 

mobilnością przestrzenną wewnątrzregionalną, która w obecnym kształcie prowadzi do wzro-

stu polaryzacji lokalnych rynków pracy. Wśród głównych barier wewnątrzegionalnej mobil-

ności przestrzennej należy wymienić słabo rozwiniętą infrastrukturę transportowo-

komunikacyjną oraz niską dostępność mieszkań na wynajem w cenach, które mogłyby zaak-

ceptować osoby przenoszące się z obszarów o charakterze peryferyjnym.  

4. Na obszarze ZWP widoczne są skutki boomu edukacyjnego, jaki miał miejsce w ostatnich 

latach w Polsce, który przejawiał i przejawia się nadal w rosnącej liczbie osób z wykształce-

niem wyższym. Przyrost kapitału ludzkiego, który należy uznać za pozytywny efekt przemian 

społecznych (i ekonomicznych), nie był jednak powiązany ze zmianami w strukturze popytu 

na pracę, jakie miały miejsce w województwach Polski zachodniej. W rezultacie rynek pracy 

na obszarze ZWP charakteryzuje nierównowaga w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym, 

przy zbyt dużej podaży osób legitymujących się dyplomem uczelni wyższych w stosunku do 

chłonności rynku i niedoborze osób z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym. 

System edukacji na obszarze ZWP nie jest dostosowany do wymogów nowoczesnego rynku 

pracy i nie kształci kadr oczekiwanych przez gospodarkę tych regionów. 



106 

 

Rekomendacje 

1. Wobec nieuchronności zjawisk demograficznych i towarzyszących im konsekwencji oraz 

potrzeby osiągnięcia celów Strategii Europa 2020 i wytycznych Europejskiej Strategii Za-

trudnienia w obszarze ZWP należy położyć nacisk na wzrost aktywności zawodowej, w 

szczególności w grupach ludzi młodych, kontynuujących naukę; osób wieku dojrzałym 

(zwłaszcza kobiet) opiekujących się dziećmi i innymi osobami zależnymi oraz osób starszych, 

mających możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu bądź zaprzestaniu pracy zawodowej. 

Działania mające na celi zwiększanie aktywności zawodowej w pierwszej grupie powinny 

skupiać się na umożliwianiu godzenia pracy zawodowej z nauką, dzięki czemu osoby te mia-

łyby okazję na w miarę wczesne włączenie się w rynek pracy. Wymaga to zacieśnienia 

współpracy między instytucjami edukacyjnymi (przede wszystkim na poziomie wyższym) i 

pracodawcami z obszaru ZWP w zakresie organizacji praktyk zawodowych i staży. Istotnym 

elementem jest również oferowanie młodym ludziom profesjonalnego doradztwa zawodowe-

go, szczególnie w momentach kluczowych dla ich dalszego rozwoju zawodowego.  

W przypadku drugiej grupy ważne jest wprowadzenie ułatwień w łączeniu pracy zawodowej 

z opieką nad dziećmi i innymi osobami zależnymi, które pozwoliłyby na elastyczne bądź czę-

ściowe włączanie się kobiet w życie zawodowe oraz aktualizację umiejętności zawodowych. 

Temu celowi służą głównie niestandardowe metody organizacji czasu pracy, takie jak (mię-

dzy innymi): dzielenie jednego stanowiska pracy przez dwie osoby, praca w niepełnym wy-

miarze czasu, elastyczny czas pracy i tak zwany skompresowany tydzień pracy (ta sama licz-

ba godzin, ale mniej dni). Służy temu również możliwość wyboru miejsca świadczenia pracy, 

co dotyczy pracy w domu, a w szczególności telepracy, czyli pracy wykonywanej z wykorzy-

staniem środków komunikacji elektronicznej. Równolegle postępować musi rozwój instytu-

cjonalnej opieki nad dziećmi (tu za pozytywną zmianę należy uznać wprowadzoną niedawno 

możliwość prowadzenia tzw. klubów malucha) oraz system opieki nad osobami zależnymi
163

. 

Podstawowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej ostatniej z wymienionych grup sku-

piają się wokół czterech podstawowych zagadnień. Po pierwsze, jest to podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności zawodowych osób starszych poprzez kształcenie ustawiczne, po drugie, 

jest to rozwój oferty nietypowych form zatrudnienia ze strony pracodawców, po trzecie – jest 

to zwiększanie atrakcyjności pracy jako źródła dochodów wobec źródeł alternatywnych i 

wreszcie – po czwarte – eliminacja dyskryminacyjnych zachowań pracodawców.  

2. Należy położyć nacisk na stymulowanie i ułatwianie procesu reemigracji emigrantów za-

robkowych, powracających na obszar ZWP poprzez oferowanie im dwóch ścieżek rozwoju 

karier zawodowych. Pierwszą jest praca najemna, drugą zaś praca na własny rachunek. W 

przypadku obu tych ścieżek można wykorzystać doświadczenie i znajomość języka obcego 

reemigranta. Obie jednak wymagają wsparcia w postaci pośrednictwa pracy, doradztwa za-

wodowego i odpowiednich szkoleń, kompensujących luki wiedzy powstałe podczas pobytu za 

granicą (praca poniżej kwalifikacji). Wsparcie takie oferować powinny urzędy pracy. Dla 

reemigrantów rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze ZWP ważne także by-

łoby wsparcie o charakterze finansowym w postaci dotacji oraz pomoc merytoryczna, obej-

mująca poszukiwanie nisz rynkowych i doradztwo przed utworzeniem i w fazie zalążkowej 

przedsięwzięcia. 

                                                 
163

 Szerzej na ten temat: E. Kryńska, Rynki pracy a zagospodarowanie przestrzenne kraju w perspektywie roku 

2030, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.) Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s. 309-364 

oraz E. Kryńska (red.) Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 

Instytut pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011, s. 323-335. 
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Ważne dla stymulowania i ułatwiania procesu reemigracji jest opracowanie programu powro-

tu do polskiego sytemu edukacji dzieci i młodzieży, które naukę rozpoczęły poza Polską. 

Wymaga to zasilenia samorządów środkami na sfinansowanie dodatkowych zajęć dydaktycz-

nych umożliwiających nadrobienie różnic programowych po powrocie do kraju oraz zajęć o 

charakterze adaptacyjnym, umożliwiających sprawne przystosowanie do nowego środowiska. 

Spodziewany napływ na rynek pracy obszaru ZWP pracowników cudzoziemskich (głównie z 

Azji) i ich rodzin wymaga przygotowania odpowiednich placówek pozwalających im na inte-

grację z mieszkańcami danego obszaru, na którym żyją i pracują. Chodzi o instytucje o cha-

rakterze jednocześnie społecznym, edukacyjnym i kulturowym, pełniące w pewnym zakresie 

funkcje pomocowe. 

3. Wsparcia wymaga system edukacji na obszarze ZWP, szczególnie w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. W pierwszej kolejności należy rekomendować podjęcie działań mających na 

celu podniesienie jakości kształcenia poprzez: 

 Zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności nauczycieli; 

 Dostosowanie programów i treści nauczania do wymogów rynku pracy, które zmieniają się 

wraz ze zmianami w technologiach; 

 Unowocześnienie zaplecza dydaktycznego, aby młodzież uczyła się obsługi maszyn i 

urządzeń, które będzie obsługiwała w miejscu pracy, a nie takich, które nie są eksploato-

wane od lat 

W odniesieniu do szkolnictwa wyższego główne postulaty dotyczą zwiększenia liczby kształ-

conych osób na kierunkach technicznych oraz zacieśnienia współpracy z pracodawcami w 

zakresie zarówno organizacji praktyk czy staży dla studentów, jak i wspólnego śledzenia 

zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i umiejętności, aby dostosowywać treści i progra-

my kształcenia do rozwoju regionalnych rynków pracy. 

12.4. Czynniki techniczne i technologiczne 

1. Dla rynku pracy obszaru ZWP decydujące znaczenie miał i ma nadal postęp techniczny i 

technologiczny, który w obecnej fazie rozwoju oparty jest przede wszystkim na rozszerzaniu 

komputeryzacji w przesyłaniu informacji i w technologiach produkcyjnych na skutek rozwoju 

telekomunikacji i technologii informacyjnej (ICT). Na rynku pracy wpływ postępu technicz-

nego obserwuje się nie tyle w zmianach wielkości popytu na pracę, ile jego struktury. Wiel-

kość zapotrzebowania na pracę jest jednak stała (bądź zwiększa się) jedynie w jej wymiarze 

bezwzględnym, ponieważ wzrasta niestabilność miejsc pracy – jedne znikają, a w ich miejsce 

powstają nowe. Wymaga to zmiany profili kwalifikacyjnych pracobiorców: nowe technologie 

wymagają na ogół wyższego poziomu kwalifikacji oraz kwalifikacji ogólnych, nie związa-

nych z pojedynczym zakładem. Wiele tradycyjnych zawodów staje się zbędnych. Szybki po-

stęp i dyfuzja nowych rozwiązań technologicznych, którym towarzyszą nowe formy organi-

zacji pracy prowadzą do wyraźnego spadku zapotrzebowania na kadry nisko i niewykwalifi-

kowane. Najbardziej spektakularnym jest niewątpliwie eliminacja bezpośrednia pracy spowo-

dowana umożliwieniem przez nowe technologie uwolnienia pracy ludzkiej, co obniża popyt 

na pracę w wielu dziedzinach działalności (przede wszystkim związanej z produkcją) i prze-

suwa do dziedzin, w których w dalszym ciągu wymagają bezpośredniej obecności człowieka. 

Chodzi tu głównie o niektóre rodzaje usług. Postęp techniczny i technologiczny, zwłaszcza w 

zakresie ICT, ułatwia przy tym koordynację produkcji jednej firmy w należących do niej za-

kładach zlokalizowanych na terytoriach wielu krajów. Wpływa tym samym na lokalizację 

przestrzenną przemysłu przetwórczego, który – nie tracąc swoich naturalnych zakorzenień 

lokalnych - staje się w coraz większym stopniu uniwersalny i globalny. 

2. Zmiany na rynku pracy obszaru ZWP pozostają również pod silnym wpływem przekształ-
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ceń infrastruktury technicznej i społecznej. Jej poziom i tempo rozwoju na tym obszarze są 

przeciętnie wyższe niż w pozostałych obszarach kraju. Tym niemniej nadal występują w tym 

zakresie znaczne luki, które sprawiają, że poziom usieciowienia gospodarek obszaru ZWP jest 

niewystarczający w stosunku do potrzeb. Brakuje korytarzy transportowych, które umożliwia-

łyby szybkie przemieszczanie zasobów pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym. Poprawa 

infrastruktury drogowej (chociaż nadal niewystarczająca) nie idzie w parze z rozwojem infra-

struktury kolejowej. Rozwijają się lotniska regionalne, ale nadal sieć połączeń lotniczych cią-

ży ku Warszawie. Przy stosunkowo dużych odległościach od centrum Polski i niewydolnej 

infrastrukturze transportowej większość województw Polski zachodniej komunikacyjnie jest 

bliższa Berlinowi niż Warszawie. 

3. Obszar ZWP, a zwłaszcza region południowo-zachodni, posiada duży potencjał związany z 

wykorzystaniem ICT w procesach biznesowych oraz z dostarczaniem nowoczesnych rozwią-

zań w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W szczególności dotyczy 

to województwa dolnośląskiego, gdzie od lat kształci się jednych z najlepszych w Polsce in-

formatyków, a regionalny rynek pracy, dzięki dużej liczbie przedsiębiorstw działających w 

branży IT, jest w stanie ten potencjał wykorzystać. 

Rekomendacje 

1. Postęp techniczny i technologiczny oparty na ICT wymaga umiejętności swobodnego po-

sługiwania się nowoczesną technologią teleinformatyczną. W obszarze ZWP znajdują się 

tymczasem z jednej strony - obszary metropolitalne, charakteryzujące się wysokim potencja-

łem e-rozwoju, z drugiej zaś - obszary peryferyjne, silnie zagrożone wykluczeniem cyfro-

wym. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju regionalnego niezbędne są więc działania 

zmierzające do: 

 zapewnienia mieszkańcom obszaru ZWP powszechnego dostępu do usług on-line, w tym 

zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną oraz inne podmioty re-

alizujące zadania publiczne; 

 poprawy wyposażenia szkół i placówek oświatowych oraz urzędów administracji publicz-

nej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe; 

 szerokiego upowszechnienia umiejętności korzystania z technik teleinformatycznych za-

grożonych grup społecznych i mieszkańców obszarów wiejskich; 

 rozbudowy infrastruktury upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem rozwiązań ICT; 

 utworzenia i wdrożenia infrastruktury informacji działającej na poziomach lokalnych i 

regionalnych, zasilającej infrastrukturę krajową i europejską, powiązaną z pokrewnymi 

strukturami: e-government, administracją publiczną i sektorem B+R. 

2. Obszary, w których – obok innych korzystnych uwarunkowań (jak np. poziom wyposaże-

nia w infrastrukturę społeczną, stopień urbanizacji oraz jakość zasobów ludzkich) - istnieje 

sprzyjająca infrastruktura techniczna, mogą i najczęściej stają się regionalnymi biegunami 

wzrostu. Należałoby zatem rekomendować na obszarze ZWP wspieranie inwestycji infra-

strukturalnych, co jest najważniejszym i najbardziej efektywnym składnikiem polityki rozwo-

ju. Elementy infrastruktury technicznej takie jak porty, lotniska i autostrady powinny stać się 

(obok przedsiębiorstw i jednostek badawczych) jednostkami motorycznymi, napędzającymi 

rozwój regionu
164

. Zaś rozwój regionu, którego podstawowym elementem jest wysokie tempo 

wzrostu gospodarczego, jest koniecznym, choć oczywiście niewystarczającym, warunkiem 

tworzenia nowych i utrzymywania istniejących miejsc pracy. Starannie zaplanowany rozwój 

infrastruktury technicznej może pozwolić obszarowi ZWP na osiągnięcie pozycji regionalne-

go bieguna wzrostu w skali krajowej lub wręcz kontynentalnej. 
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 Zob. N. Vanhove, Regional Policy: A European Approach, Ashgate, Aldershot, UK 1999. 
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12.5. Czynniki ekologiczne 

Przyjęta jako jeden z priorytetów Wspólnoty Europejskiej zasada zrównoważonego rozwoju 

zakłada świadome kształtowanie relacji między wzrostem gospodarczym, dbałością o środo-

wisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz zdro-

wiem człowieka, przy wykorzystaniu „zielonych technologii” w każdym sektorze gospodarki.  

Należy oczekiwać, iż na obszarze ZWP w perspektywie średniookresowej, a głównie w dłu-

gookresowej, gospodarka będzie zgłaszała coraz większe zapotrzebowanie na pracowników 

do obsadzenia „zielonych” miejsc pracy. Zielone miejsca pracy będą powstawały, zgodnie z 

przewidywaniami, przede wszystkim w rolnictwie, przemyśle (energetyka odnawialna) i bu-

downictwie (technologie chroniące środowisko) oraz usługach (ekoturystyka, rozwój trans-

portu publicznego, infrastruktura komunalna - gospodarka odpadami, energooszczędna obsłu-

ga nieruchomości, edukacja ekologiczna czy prace badawczo-rozwojowe w obszarze ochrony 

środowiska).  

W rolnictwie kreacja zielonych miejsc pracy będzie związana głównie z rolnictwem ekolo-

gicznym, ale na znaczeniu powinna zyskiwać również produkcja biomasy (np. plantacje 

wierzby energetycznej), która będzie wykorzystywana następnie w energetyce.  

Wydaje się, że to właśnie energetyka odnawialna będzie miała istotny wpływ na tworzenie 

zielonych miejsc pracy na obszarze ZWP. Jeden z celów szczegółowych odnoszących się do 

tego priorytetu zrównoważonego rozwoju Strategii Europa 2020 dotyczy bezpośrednio za-

gadnień klimatu i energii i został sformułowany jako „20/20/20” - ograniczenie emisji dwu-

tlenku węgla o co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na 

to warunki, nawet o 30%; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym 

zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. Jest to 

ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki, w tym gospodarki ZWP, która bazuje przede 

wszystkim na paliwach kopalnych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

będzie wymagał wysoko wykształconych specjalistów z tego zakresu, których na regional-

nych rynkach pracy obecnie brakuje. Przy rosnącym popycie na infrastrukturę związaną z 

pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych można spodziewać się również dużego zapo-

trzebowania na specjalistów w tradycyjnych zawodach, jak ślusarz czy spawacz. Budowa tego 

rodzaju infrastruktury może stanowić alternatywę dla ożywienia działalności przedsiębiorstw 

funkcjonujących w sektorach schyłkowych
165

. Na potencjał rozwojowy energetyki odnawial-

nej na obszarze ZWP wskazuje to, że powstają klastry skupiające przedsiębiorstwa zajmujące 

się tą problematyką
166

. 

Rozwój „zielonych” miejsc pracy na obszarze ZWP stanowi istotne wyzwanie dla systemu 

edukacji szkolnej jak i kształcenia ustawicznego, które powinny być w stanie wyposażyć wy-

starczającą liczbę zasobów pracy w wiedzę i umiejętności niezbędne dla objęcia rosnącej ich 

liczby. 

12.6. Obszar regulacyjny 

Regulacje prawne funkcjonowania rynku pracy obszaru ZWP są - z natury rzeczy - takie sa-

me, jak dla całej Polski. Bezpośrednio dla obszaru ZWP wynika z nich jedynie, iż rozwiąza-

nia prawne przyjęte w modelu rządowo-samorządowym tworzenia i realizacji polityki rynku 

pracy w obecnej postaci nie dają prawnych i instytucjonalnych rozwiązań i instrumentów 
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 Przykładem takiego działania jest Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu, która obok remontów 

statków specjalizuje się w budowie wyposażenia platform wiertniczych. 

166
 W województwie dolnośląskim działają dwa tego typu klastry – Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny EEI 

oraz Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej. 
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umożliwiających koordynację działań podejmowanych w ramach polityki rynku pracy w skali 

większej niż województwo, a mniejszej niż cały kraju (patrz p. 12.1).  

Ponieważ regulacje te i rekomendacje szczegółowe zostały omówione w p. 2.3 i 2.4 niniej-

szej ekspertyzy, w tym miejscu skupimy się jedynie na rekomendacjach w odniesieniu do 

wdrażania modelu flexicurity na rynku pracy tak w Polsce, jak i na obszarze ZWP
167

. 

Model flexicurity powinien opierać się w pierwszym rzędzie na rozwiniętej, adekwatnej do 

potrzeb aktywnej polityce rynku pracy. Niezbędne zatem jest zwiększenie efektywności i sku-

teczności ALMP oraz objęcie nią większej liczby bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobo-

ciem, zwłaszcza długotrwałym, co wymaga zwiększania środków na nią przeznaczanych. To 

jest warunek konieczny. Warunkiem wystarczającym jest poprawa funkcjonowania publicz-

nych służb zatrudnienia (PSZ) oraz rozwinięcie przez nie współpracy z partnerami społecz-

nymi w obszarze kierowania tych środków. W Polsce są ku temu warunki, z których podsta-

wowym jest podejmowanie decyzji o sposobie wydatkowaniu środków na ALMP przez orga-

ny lokalne – samorządowe. Są one bowiem w stanie najszybciej i najtrafniej identyfikować 

niedostosowania występujące na lokalnych rynkach pracy i na nie reagować. Poprawa funk-

cjonowania PSZ wymaga natomiast zwiększenia liczby i kwalifikacji ich pracowników, a 

także wypracowania nowych sposobów oceny efektywności ich pracy. Potrzebne jest również 

zacieśnienie współpracy PSZ z instytucjami pomocy społecznej oraz wzmocnienie ich roli w 

zakresie tworzenia partnerstw lokalnych (przy udziale partnerów społecznych, instytucji edu-

kacyjnych, organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia i innych ciał) działających na 

rzecz rozwiązywania problemów lokalnych rynków pracy.  

Drugim filarem modelu flexicurity powinien stać się rozwój kształcenia ustawicznego doko-

nujący się poprzez jego promocję wśród pracowników i pracodawców. Promocji tej towarzy-

szyć musi tworzenie i rozbudowa instytucji edukacji ustawicznej, oferujących programy i 

formy nauczania adekwatne do potrzeb i możliwości zasobów pracy. Należy także opracować 

system zachęt do inwestowania w kształcenie ustawiczne, adresowanych do pracowników i 

pracodawców. Ze względu na skalę potrzeb w procesie wzmacniania systemu edukacji usta-

wicznej powinni bardziej niż obecnie uczestniczyć pracodawcy, motywowani w różny sposób 

do szkolenia swoich pracowników. Jest to również pole do aktywności partnerów społecz-

nych, zwłaszcza organizacji pozarządowych, które powinny włączyć się w realizację potrzeby 

kształcenia się przez całe życie.  

Dla modelu flexicurity ważne jest również tworzenie nowoczesnych systemów zabezpieczenia 

społecznego. Jest to komponent najtrudniejszy w praktyce do wprowadzenia. Wskażmy na 

dwa przykładowe dylematy. Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa na rynku pracy 

wysokość zasiłków dla bezrobotnych należałoby doprowadzić do takiego poziomu, aby 

umożliwić poszukiwanie pracy bez podejmowania zatrudnienia nierejestrowanego (czyli ge-

neralnie podwyższyć). Z kolei dla uczynienia pracy legalnej bardziej atrakcyjną, należałoby 

generalnie zwiększyć wynagrodzenia, przy równoległym niezwiększaniu kosztów pracy, co 

oznacza zmniejszenie kosztów pośrednich pracy (zwłaszcza w odniesieniu do pracowników 

nisko zarabiających i nisko produktywnych). Oba te rozwiązania - jakkolwiek można byłoby 

je proponować - byłyby oderwane od makroekonomicznej rzeczywistości polskiej gospodarki 

i jej uwarunkowań demograficznych. Nie mają bowiem tzw. przestrzeni fiskalnej, a także nie 

przystają do obecnego i przewidywanego stanu finansów publicznych oraz potrzeb rozwojo-

wych gospodarki „doganiającej”. Konstatacja ta nie zwalnia z potrzeby poszukiwania takich 

rozwiązań w obszarze nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego, które - w więk-

szym niż obecnie stopniu - pozwoliłyby na połączenie elastyczności i bezpieczeństwa na ryn-
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 Zob. E. Kryńska, Ł. Arendt (2010), Rynek pracy - wyzwania strategiczne, op. cit.. 
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ku pracy.  

Dla modelu flexicurity ważne są również warunki umów o pracę. Rozwiązania przyjęte w 

polskim prawie pracy są dość sztywne w odniesieniu do swobody kształtowania stosunku 

pracy między pracodawcą a pracownikiem, co wymaga rozważenia zmian regulacji w zakre-

sie zwalniania pracowników oraz rozliczenia czasu pracy. Natomiast są adekwatne dla za-

pewnienia elastyczności zatrudnienia poprzez wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia. 

Nieco inaczej ocena ta będzie wyglądała, jeżeli weźmie się pod uwagę punkt widzenia stron 

umów o pracę, a zwłaszcza pracowników. Zatrudnienie w formach nietypowych traktowane 

jest przez nich często (i nie bez powodu) jako gorsze, nie gwarantujące zaspokojenia indywi-

dualnych aspiracji materialnych i pozamaterialnych. Pracownicy zatem na ogół nie są skłonni 

świadczyć pracę w formach nietypowych, nie akceptując ich jako sposobu zwiększenia ela-

styczności zatrudnienia. Dla ograniczenia tych oporów i zachowania zasady równego trakto-

wania należy dążyć do egzekwowania zapewnienia pracownikom „nietypowym” takich sa-

mych warunków zatrudnienia, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym w systemie tra-

dycyjnym. Powinna być przy tym bezwzględnie respektowana zasada dobrowolności podej-

mowania pracy w formie nietypowej. Stosowanie nietypowych form zatrudnienia powinno 

być zawsze uzasadnione względami racjonalnymi; nie powinny być one nadużywane przez 

pracodawców w celu redukcji ich zobowiązań, innymi słowy nie może być to przejawem dyk-

tatu silniejszych nad słabszymi. 

W tworzeniu i wdrażaniu modelu flexicurity aktywnie uczestniczyć powinni partnerzy spo-

łeczni i pozostali interesariusze. Partnerstwo to jest w pełni możliwe, ponieważ istnieją w tym 

zakresie dobre rozwiązania prawne. Partnerzy społeczni są zachęcani i w rzeczywistości biorą 

udział w przygotowywaniu do wdrożenia wszelkich dokumentów programowych i aktów 

prawnych dotyczących elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy. Pełne zaangażowanie 

partnerów społecznych w proces tworzenia i implementacji modelu flexicurity stawia przed 

nimi jednak konieczność zmierzenia się z problemem wypracowania stanowiska w miarę jed-

norodnego. Rzecz mocno upraszczając można powiedzieć, iż na ogół związki zawodowe kon-

centrują się na walce o zachowanie lub/i rozszerzenie przywilejów w obszarze bezpieczeń-

stwa, zaś pracodawcy – na zwiększeniu elastyczności rynku pracy. Potrzebne jest zatem zro-

zumienie - tak przez jednych, jak i przez drugich - iż wypracowanie odpowiedniego dla pol-

skich warunków modelu flexicurity uczyni jego beneficjentami w równym stopniu pracodaw-

ców i pracowników.  

Dla wdrożenia modelu flexicurity należy podjąć odpowiednie działania promocyjne przede 

wszystkim w skali zakładowych i lokalnych rynków pracy, uwzględniających rolę i znaczenie 

partnerów społecznych. 

  



112 

 

 

Bibliografia 

Analiza potencjału dolnośląskich powiatów i gmin w zakresie rynku pracy i edukacji (2011), 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzych.  

Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2010 roku (2011), WUP Opole. 

Arendt Ł. (red.) (2010), Raport z badan w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Insty-

tut Pracy i Spraw Socjalnych, e-Dialog sp. z o.o., Warszawa. 

Arendt Ł., I. Kukulak-Dolata (2011), Działania instytucji rynku pracy na rzecz łagodzenia 

skutków bezrobocia, maszynopis. 

Arendt Ł., I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak (2009), Perspektywy implementacji modelu flexi-

curity na poziomie przedsiębiorstw, w: E. Kryńska (red.) Flexicurity w Polsce, diagnoza i 

rekomendacje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 135-153. 

Baron-Wiaterek M. (2002), Transformacja systemu zatrudnienia w działalności państwa, Ze-

szyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie Z. 8, Wydawnictwo Politech-

niki Śląskiej, Gliwice. 

Bąk E. (2006), Elastyczne formy zatrudnienia, Biblioteka Monitora Prawa Pracy, C. H. Beck, 

Warszawa. 

Benchmarking klastrów w Polsce -2010. Raport z badania (2010), Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa. 

Bezradność, mobilność, przedsiębiorczość – wokół problemu długotrwałego bezrobocia. Ra-

port z badań w województwie opolskim (2007), WUP, Opole.  

Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa. 

Blanpain R. (2008), European labour law, Kluwer Law International, The Hague. 

Bloom D. E., D. Canning, J. Sevilla (2001), Economic Growth and the Demographic Transi-

tion, Working Paper 8685, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Re-

search, Cambridge.  

Chaloupek G. (2010), Migration und Arbeitsmarkt, Arbeit&Wirtschaft Nr 9. 

Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju. Raport 

z badania, 2009. www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/przemysl_motorniczy.pdf, 

dostęp 20.07.2011r. 

Ciok S. (2008), Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z 

Republiką Federalną Niemiec, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber 

(red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom III, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 297-357. 

Council Decision of 21 October 2010 on guidelines for the employment policies of the Mem-

ber States, Official Journal of the European Union, L 308/46, 24.11.2010. 

Dobroczyński M. (2001), Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, „Ekonomia” Nr 

1. 

Domański B. (2008), Mechanizm terytorialnego różnicowania inwestycji kapitałowych w: K. 

Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/przemysl_motorniczy.pdf


113 

 

go, Warszawa, s. 471-500. 

Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań „Warunki życiowe 

społeczeństwa polskiego: problemy i strategie” (2008), Centrum Badania Opinii Społecznej, 

Warszawa. 

Duszczyk M. (2011), Koniec okresu przejściowego – czy Polskę czeka nowa fala emigracji?, 

Analizy Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego 1/2011. 

Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany 

wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy (2009), 

PBS DGA Poznań. 

Employment Outlook, OECD, Paris 2000. 

Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków. 

Gavrilov L.A., P. Heuveline (2003), Aging of Population, w: The Encyclopedia of Population, 

P. Demeny, G. McNicoll (eds.) New York, Macmillan Reference USA, vol.1, s. 32-37. 

Gilejko L. K., B. Błaszczyk (red.) (2008), Polityka rynku pracy: doświadczenia europejskie i 

polskie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk. 

Główny Urząd Statystyczny (2010), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010, War-

szawa. 

Główny Urząd Statystyczny (2009), Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa. 

Główny Urząd Statystyczny (2009), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009, War-

szawa. 

Heilbroner R. (1993), 21
st
 Century Capitalism, New York. 

Jagiełło Z. (2010), Edukacja i szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku wobec współczesnych i 

przyszłych wyzwań gospodarczych – prognozy 2020, w: Kupczyk T. (red.), Uwarunkowania 

rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław, s. 

177-198. 

Jończy R. (2010), Perspektywy zmian na rynku pracy do 2020 roku, w: Kupczyk T. (red.) 

Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020, Wyższa Szkoła Han-

dlowa, Wrocław, s. 101-124.  

Jończy R. (2010), Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 

2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. 

Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu, Opolski System Informacji Społecz-

no-Gospodarczej, Opole. 

Kaczmarczyk P., J. Tyrowicz, Migracje niepełne (2007), Biuletyn nr 2 Work in Poland, FISE, 

Warszawa.  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2009), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa. 

Kleer J. (2000), Koniunktura światowa i procesy globalne, w: Strategia rozwoju Polski do 

roku 2020, Tom I Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz „Polska 

2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000. 

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-

go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 

3.3.2010KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. 

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-



114 

 

tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Towards Common Principles of Flexi-

curity: More and better jobs through flexibility and security, Brussels, 27.6.2007 COM/2007/ 

359 final. 

Korenik S. (2009), Potencjał rozwojowy regionów Polski w 2006 r. Wybrane zagadnienia, w: 

A. Prusek (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Eko-

nomiczny, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, Kraków. 

Korenik S. (2007), Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wie-

ku, wyzwania dla polityki przestrzennej, w: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna, współ-

czesne wyzwania, PWN, Warszawa, s. 365-373. 

Kryńska E. (red.) (2011), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, Instytut pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 

Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej, Warszawa. 

Kryńska E. (2008), Rynki pracy a  zagospodarowanie przestrzenne kraju w perspektywie roku 

2030, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do kon-

cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, s. 309-364. 

Kryńska E. (2007), Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych, w: E. Kryńska (red.), 

Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 

Warszawa. 

Kryńska E. (2007), Praca na własny rachunek w polskiej gospodarce. Wnioski i rekomenda-

cje, w: E. Kryńska (red.), Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 

Kryńska E., Arendt Ł. (2010), Rynek pracy – wyzwania strategiczne, ekspertyza przygotowa-

na na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, 

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek

_pracy_uzupelniona_24012011.pdf, dostęp 28.07.2011r. 

Kryńska E., (red.), Ł. Arendt, I. Kukulak– Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka –Szczapa (2010), 

Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwa-

lifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pra-

cy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. 

Kudłacz T. (2009), Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań forsight’ingu, w: A. 

Prusek (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Uniwersytet Ekono-

miczny, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, Kraków, s. 31-46. 

Lee E. S. (1966), A theory of migration, Demography Nr 3. 

Lind J., H. Knudsen, H. Jorgensen (eds.) (2004), Labour and Employment Regulation in Eu-

rope, P. I. E. - Peter Lang S. A., Brussels. 

Losy zawodowe absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i absolwentów szkół 

wyższych (2008), Info Audit Warszawa. 

Lubuska Strategia zatrudnienia na lata 2011-2020, Załącznik do Uchwały Nr VI/41/11 Sej-

miku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011 roku. 

Lubuski Pakt na rzecz Zatrudnienia (2008), 

http://www.wup.zgora.pl/system/obj/513_pakt.pdf, dostęp 20.07.2011 r. 

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek_pracy_uzupelniona_24012011.pdf
http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/praca/nabor_do_SC/Documents/IPiSS_ekspertyza_rynek_pracy_uzupelniona_24012011.pdf
http://www.wup.zgora.pl/system/obj/513_pakt.pdf


115 

 

Łukaszewicz A. (2001), Globalizacja a Unia Europejska, „Ekonomia” Nr 3. 

Międzynarodowa migracja zarobkowa na terenie Unii Europejskiej/europejskiego Obszaru 

Gospodarczego wśród studentów studiów dziennych ostatnich lat uczelni wyższych wojewódz-

twa wielkopolskiego. Raport z badania (2007), WUP Poznań.  

Migracja powrotna w województwie dolnośląskim. Skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona 

charakterystyka powracających (2009), Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków. 

Mioduszewska A. (2008), Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności, CMR Working Papers No. 36/94, Warszawa. 

Ministerstwo Gospodarki (2011), Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, War-

szawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2011), Efektywność podstawowych form aktywiza-

cji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-

nia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku, Warszawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2010), Efektywność podstawowych form aktywiza-

cji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-

nia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Warszawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009), Efektywność podstawowych form promocji 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 

roku, Warszawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009), Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia 

na lata 2009-2011, Warszawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Efektywność podstawowych form promocji 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2007 

r., Warszawa. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2008), Polska 2008. Raport o rynku pracy oraz 

zabezpieczeniu społecznym, Warszawa. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Informacja miesięczna z realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.), Warszawa. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Szczegółowy opis priorytetów programu opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Warszawa, 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_

1405_ost.pdf dostęp 20.07.2011 r. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych 

UE na zatrudnienie, Warszawa. 

Nilles J. M. (2003), Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwo Na-

ukowo Techniczne, Warszawa. 

NORDEA, Pierwszy Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2008 (2009), 

Metropolia Poznań. 

NORDEA, 2. Ranking Metropolitalności Miast Polskich Nordea Metrox.2009 (2010), Metro-

polia Poznań. 

NORDEA, 3. Ranking metropolitalności miast polskich Nordea Metrox.2010 (2011), Metro-

polia Poznań. 

http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_1405_ost.pdf
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/89/SzOP_1405_ost.pdf


116 

 

Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2009/2010 na rynku 

pracy (2011), WUP Poznań. 

Oczki J. (2005), Integracja Polski z Unią Europejską a zachodnie rynki pracy, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 

Okólski M., A. Fihel (2008), Bilans demograficzny Polski w roku 2033, w: K. Saganowski, 

M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zago-

spodarowania kraju 2008-2033, Tom IV, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 

239-290. 

Perlin R. (2011), Intern Nation, Verso Books New York.  

Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa. 

Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim, Za-

chodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Szczecin 2010. 

Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy, AGERON, Warszawa 2010. 

Prognoza trendów zmian gospodarczych w powiecie wałbrzyskim na lata 2010-2020, Wał-

brzych 2009. 

Raport końcowy. Zagraniczne migracje zarobkowe (2011), Zachodniopomorskie Obserwato-

rium Rynku Pracy, Szczecin.  

Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011 (2011), zespół ekspertów Uczelni Vistula. 

Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego. 

I Etap (2009), INDICATOR, Warszawa.  

Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa opolskiego. 

II Etap (2010), INDICATOR, Warszawa.  

Rynek pracy i zasoby ludzkie na Dolnym Śląsku i w mieście Wrocławiu (2009), Advisory 

Group TEST Human Resources, Wrocław. 

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2009 roku (2010), WUP w Zielonej Górze, Obserwa-

torium Rynku Pracy, Zielona Góra. 

Rzeczpospolita Polska, Krajowy Program Reform EUROPA 2020, Warszawa kwiecień 2011. 

Schmid J., Ch. Roth (2006), European Labour Market Policy and National Regimes of Im-

plementation, EU-China European Studies Centres Programme, Working Paper, November 

2006. 

Schoenmaeckers R. C. (2005), Population ageing and its economic and financial implica-

tions, w: Population ageing and its challenges to social policy, Population Studies No 50, 

Council of Europe Publishing, s. 27-116. 

Specjalne strefy ekonomiczne. Edycja 2009, (2009), KPMG. 

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (2010), Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.  

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013, Poznań, sty-

czeń 2007. 

Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 

Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i 

usług szkoleniowych (2011), Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Szcze-

cin. 



117 

 

Szostak E. (2011), Polityka innowacyjna i jej wymiar w Polsce, w: M. Klamut (red.), Konku-

rencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 87-106. 

Szukalski P. (2006), Zagrożenie czy wyzwanie - proces starzenia się ludności, Polityka Spo-

łeczna Nr 9, s. 6-10. 

Trudności we wchodzeniu na rynek pracy absolwentów wyższych uczelni. Badanie fokusowe, 

2008, www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Trudnosci_absolwenci.pdf, dostęp 

20.07.2011 r. 

Urbaniak B. (1998), Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne 

przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź. 

Vanhove N. (1999), Regional Policy: A European Approach, Ashgate, Aldershot, UK.  

Wach K. (2007), Europejski rynek pracy, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa. 

Zatrudnienie Polaków w Niemczech. Stan prawny od 1. maja 2011 r. (2011), Ambasada 

Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Berlin. 

Wiśniewski Z. (red.) (2009), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starze-

nia się ludności, DOM ORGANIZATORA, Toruń. 

Wiśniewski Z. (2002), Polityka rynku pracy w: S. Borkowska (red.), Rynek pracy wobec inte-

gracji z Unią Europejską, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 

Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierającego 

opinię Rady na temat zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 przedsta-

wionego przez Polskę, Komisja Europejska, Bruksela, 7.6.2011, SEK(2011) 824 wersja osta-

teczna 

 

Akty prawne: 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot 

środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 

1019) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie pro-

gramów specjalnych (Dz. U. nr 50, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrud-

nienia (Dz. U. 2004 nr 224 poz. 2281) 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33) 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 174, 

poz. 1807 z późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 

2004 nr 99 poz. 1001, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zmiana-

mi) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zmia-

nami) 

http://www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Trudnosci_absolwenci.pdf


118 

 

Aneks statystyczny 

Tabela A1. Aktywni zawodowo według regionów w latach 1999-2010 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 17 148 17 311 17 376 17 213 16 946 17 025 17 161 16 938 16 859 17 011 17 279 17 660 

Region centralny 3 684 3 808 3 791 3 689 3 587 3 651 3 671 3 746 3 887 4 064 4 018 3 984 

Region południowy 3 242 3 178 3 390 3 391 3 401 3 480 3 525 3 477 3 315 3 358 3 399 3 476 

Region wschodni 3 226 3 221 3 175 3 178 3 121 3 062 3 112 3 071 3 143 3 209 3 261 3 349 

Region północno-zachodni 2 736 2 818 2 807 2 774 2 777 2 741 2 743 2 623 2 527 2 453 2 518 2 677 

Region południowo-zachodni 1 856 1 777 1 675 1 669 1 602 1 656 1 724 1 737 1 708 1 675 1 700 1 732 

Region północny 2 403 2 509 2 538 2 512 2 458 2 435 2 387 2 285 2 281 2 251 2 383 2 443 
Źródło: Bank Danych Lokalnych  

Tabela A2. Współczynnik aktywności zawodowej według regionów w latach 1999-2010 (w %) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 56,7 56,6 56,3 55,4 54,7 54,7 54,9 54,0 53,7 54,2 54,9 55,8 

Region centralny 57,8 58,1 57,8 57,5 56,4 55,5 55,8 56,0 56,3 57,6 57,4 57,9 

Region południowy 54,8 54,0 54,5 53,1 53,1 53,5 53,7 52,7 51,5 52,5 53,2 53,8 

Region wschodni 58,0 58,1 57,6 56,6 55,5 55,1 55,4 54,9 55,5 55,2 55,9 56,4 

Region północno-zachodni 57,1 56,7 56,6 55,4 55,4 56,0 55,9 53,7 52,9 53,3 54,5 56,3 

Region południowo-zachodni 56,2 56,3 54,6 54,3 52,4 53,2 54,3 53,8 52,7 52,5 53,9 54,5 

Region północny 55,7 56,0 56,2 55,0 54,6 54,5 54,1 52,4 52,1 52,2 53,3 54,8 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A3. Pracujący według regionów w latach 1999-2010 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 14 757 14 526 14 207 13 782 13 617 13 795 14 116 14 594 15 241 15 800 15 868 15 961 

Region centralny 3 236 3 259 3 165 3 016 2 957 3 061 3 093 3 272 3 532 3 811 3 756 3 663 

Region południowy 2 843 2 711 2 821 2 767 2 745 2 838 2 910 3 010 3 041 3 143 3 153 3 160 

Region wschodni 2 783 2 734 2 651 2 622 2 577 2 534 2 616 2 660 2 829 2 945 2 948 2 984 

Region północno-zachodni 2 328 2 362 2 244 2 171 2 204 2 178 2 223 2 256 2 291 2 280 2 301 2 410 

Region południowo-zachodni 1 556 1 426 1 304 1 261 1 215 1 272 1 355 1 456 1 505 1 533 1 530 1 543 

Region północny 2 011 2 034 2 022 1 946 1 919 1 912 1 918 1 940 2 043 2 087 2 181 2 202 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A4. Wskaźnik zatrudnienia według regionów w latach 1999-2010 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 48,8 47,5 46,1 44,4 44,0 44,3 45,2 46,5 48,6 50,4 50,4 50,4 

Region centralny 50,7 49,7 48,2 47,0 46,5 46,6 47,0 48,9 51,1 54,0 53,7 53,2 

Region południowy 48,1 46,1 45,3 43,3 42,8 43,6 44,3 45,6 47,2 49,1 49,4 48,9 

Region wschodni 50,0 49,3 48,1 46,7 45,9 45,6 46,6 47,5 50,0 50,7 50,5 50,2 

Region północno-zachodni 48,6 47,5 45,3 43,4 44,0 44,5 45,3 46,2 48,0 49,5 49,8 50,7 

Region południowo-zachodni 47,1 45,2 42,5 41,0 39,7 40,9 42,7 45,1 46,5 48,0 48,5 48,5 

Region północny 46,6 45,4 44,8 42,6 42,6 42,8 43,4 44,5 46,7 48,4 48,8 49,4 

W tym kobiety 

POLSKA 41,8 40,7 39,7 38,5 38,2 38,2 38,6 39,6 41,5 42,9 43,2 43,4 

Region centralny 43,8 42,9 41,9 41,4 40,7 40,8 40,8 43,0 45,0 46,7 46,7 46,5 

Region południowy 40,8 39,2 39,0 37,3 37,0 37,8 38,1 38,3 40,0 42,3 42,4 42,0 

Region wschodni 44,2 44,0 42,5 41,2 40,5 39,7 40,7 41,4 43,8 44,0 44,0 44,2 

Region północno-zachodni 41,2 40,0 38,2 36,8 37,7 37,8 37,4 38,3 40,1 41,1 41,9 42,9 

Region południowo-zachodni 39,4 37,8 36,4 35,9 34,6 35,1 36,1 37,8 38,0 39,7 40,8 41,1 

Region północny 39,6 38,3 38,0 36,2 36,4 36,0 36,1 37,3 39,2 40,3 40,8 41,8 

Różnica między wskaźnikiem zatrudnienia mężczyzn i kobiet 

POLSKA 14,6 14,2 13,3 12,4 12,2 12,8 13,8 14,5 14,9 15,7 15,3 14,7 

Region centralny 14,7 14,5 13,3 12,0 12,4 12,3 13,2 12,5 12,9 15,4 14,7 14,3 

Region południowy 15,3 14,3 13,2 12,7 12,4 12,4 13,2 15,4 15,4 14,5 14,7 14,6 

Region wschodni 12,0 11,1 11,6 11,5 11,2 12,1 12,1 12,7 12,9 14,0 13,7 12,4 

Region północno-zachodni 15,5 15,6 14,7 13,8 13,1 13,9 16,3 16,4 16,6 17,8 16,9 16,3 

Region południowo-zachodni 16,3 15,6 13,0 10,7 10,7 12,1 13,8 15,4 17,8 17,6 16,3 15,8 

Region północny 14,8 14,8 14,3 13,4 13,1 14,2 15,4 15,2 15,7 17,1 16,9 16,1 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A5. Pracujący według sektorów ekonomicznych w 1999 r. i 2010 r.  

Region 
1999 2010 

rolniczy przemysłowy usługowy rolniczy przemysłowy usługowy 
w tys. 

POLSKA 2 666 4 623 7 467 2 050 4 813 9 087 
Region centralny 655 870 1 710 435 937 2 285 
Region południowy 332 1 121 1 390 241 1 096 1 821 
Region wschodni 869 700 1 215 730 755 1 498 
Region północno-zachodni 359 776 1 193 287 798 1 324 
Region południowo-zachodni 156 536 864 119 531 892 
Region północny 295 620 1 096 237 696 1 267 

w % 
POLSKA 18,1 31,3 50,6 12,9 30,2 57,0 
Region centralny 20,2 26,9 52,9 11,9 25,6 62,5 
Region południowy 11,7 39,4 48,9 7,6 34,7 57,7 
Region wschodni 31,2 25,1 43,6 24,5 25,3 50,2 
Region północno-zachodni 15,4 33,3 51,2 11,9 33,1 55,0 
Region południowo-zachodni 10,0 34,4 55,5 7,7 34,4 57,8 
Region północny 14,7 30,8 54,5 10,8 31,6 57,6 

Źródło: na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

Tabela A6.  Udział pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w ogólnej liczbie pracujących w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 10,7 10,8 10,3 10,8 10,5 10,8 10,8 9,8 9,2 8,5 8,4 8,3 

Region centralny 10,6 10,6 10,3 10,4 9,5 9,4 9,8 8,7 8,0 7,2 6,8 7,2 

Region południowy 10,3 11,8 11,7 11,8 11,6 12,4 12,1 10,9 10,1 9,1 8,8 9,1 

Region wschodni 14,0 13,9 12,6 14,0 13,9 14,6 14,7 13,3 12,9 12,1 11,8 10,6 

Region północno-zachodni 9,4 9,4 8,6 9,2 9,1 9,5 9,2 8,2 7,9 7,6 7,7 8,1 

Region południowo-zachodni 8,7 9,5 8,7 8,6 8,3 8,9 8,3 7,8 7,8 7,2 7,8 7,1 

Region północny 9,6 8,6 7,9 8,6 8,8 8,5 8,7 8,2 7,5 6,9 7,2 7,3 
Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A7. Bezrobotni według regionów w latach 1999-2010 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 2 391 2 785 3 170 3 431 3 329 3 230 3 045 2 344 1 619 1 211 1 411 1 699 

Region centralny 448 549 625 673 630 589 578 473 355 253 262 321 

Region południowy 399 467 569 624 656 642 615 466 274 215 246 316 

Region wschodni 443 487 524 556 544 529 496 411 313 264 313 366 

Region północno-zachodni 408 455 563 603 573 563 520 367 236 173 217 267 

Region południowo-zachodni 300 351 372 408 387 385 368 281 203 142 171 189 

Region północny 393 475 516 567 539 523 469 346 238 164 202 241 

w tym kobiety 

POLSKA 1 244 1 440 1 587 1 652 1 588 1 550 1 493 1 142 788 612 678 803 

Region centralny 237 279 317 327 297 274 281 223 169 126 126 146 

Region południowy 215 249 292 316 326 329 310 234 138 114 124 163 

Region wschodni 215 237 256 263 247 239 231 194 144 124 142 164 

Region północno-zachodni 221 242 278 287 281 274 259 186 123 92 111 126 

Region południowo-zachodni 165 182 185 187 177 182 179 130 99 71 79 87 

Region północny 191 252 259 271 259 251 233 175 116 86 96 116 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela A8. Długotrwale bezrobotni według regionów w latach 1999-2010 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 787 1 056 1 365 1 661 1 653 1 548 1 588 1 182 742 351 356 434 

Region centralny 155 212 282 355 350 314 314 240 147 66 60 68 

Region południowy 118 165 279 338 349 363 367 246 142 65 69 94 

Region wschodni 157 197 230 284 280 257 251 191 141 76 85 99 

Region północno-zachodni 123 162 190 252 231 214 241 184 109 61 64 73 
Region południowo-

zachodni 96 124 172 189 184 169 176 133 91 36 34 47 

Region północny 138 197 212 244 259 230 240 188 112 48 44 53 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A9. Stopa bezrobocia BAEL według regionów w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ogółem 

POLSKA 13,9 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 9,6 7,1 8,2 9,6 

Region centralny 12,2 14,4 16,5 18,2 17,6 16,1 15,7 12,6 9,1 6,2 6,5 8,1 

Region południowy 12,3 14,7 16,8 18,4 19,3 18,4 17,4 13,4 8,3 6,4 7,2 9,1 

Region wschodni 13,7 15,1 16,5 17,5 17,4 17,3 15,9 13,4 10,0 8,2 9,6 10,9 

Region północno-zachodni 14,9 16,2 20,1 21,7 20,6 20,5 19,0 14,0 9,3 7,1 8,6 10,0 

Region południowo-zachodni 16,2 19,7 22,2 24,4 24,2 23,2 21,3 16,2 11,9 8,5 10,1 10,9 

Region północny 16,3 18,9 20,3 22,6 21,9 21,5 19,6 15,1 10,4 7,3 8,5 9,9 

mężczyźni 

POLSKA 12,4 14,4 16,9 19,1 19,0 18,2 16,6 13,0 9,0 6,4 7,8 9,3 

Region centralny 10,8 13,3 15,3 17,6 17,3 16,1 15,1 12,5 8,9 5,8 6,3 8,1 

Region południowy 10,4 12,6 15,1 16,9 18,1 16,9 16,1 12,1 7,5 5,6 6,6 8,2 

Region wschodni 13,1 14,5 15,7 17,1 17,5 17,2 15,6 12,9 9,9 8,0 9,6 11,0 

Region północno-zachodni 12,7 13,9 18,5 20,7 19,3 19,0 17,0 12,4 8,1 5,9 7,7 9,5 

Region południowo-zachodni 13,4 17,5 20,7 24,4 23,9 22,5 20,0 15,5 10,8 7,6 9,7 10,7 

Region północny 15,3 16,5 18,6 21,4 20,8 20,3 17,9 13,6 9,6 6,3 8,1 9,3 

kobiety 

POLSKA 15,8 18,1 19,8 20,9 20,4 19,9 19,1 14,9 10,3 8,0 8,7 10,0 

Region centralny 13,8 15,7 17,9 18,9 17,9 16,2 16,5 12,8 9,4 6,8 6,8 8,0 

Region południowy 14,6 17,2 18,7 20,2 20,7 20,2 19,0 15,0 9,2 7,4 8,0 10,2 

Region wschodni 14,5 15,8 17,4 17,9 17,3 17,3 16,4 13,9 10,1 8,5 9,6 10,8 

Region północno-zachodni 17,6 18,9 21,9 23,0 22,2 22,3 21,4 16,0 10,9 8,4 9,8 10,5 

Region południowo-zachodni 19,5 22,4 23,9 24,5 24,3 24,1 22,9 17,0 13,2 9,6 10,4 11,2 

Region północny 17,6 21,8 22,3 24,0 23,2 23,0 21,9 17,1 11,4 8,6 9,1 10,6 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A10. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 20% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 

Region północno-zachodni 20% 20% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 

Lubuskie 21% 20% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 15% 

Wielkopolskie 21% 20% 19% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 16% 16% 

Zachodniopomorskie 20% 19% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 

Region południowo-zachodni 19% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 

Dolnośląskie 18% 18% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 

Opolskie 19% 19% 18% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 13% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

 

Tabela A11. Odsetek osób w wieku produkcyjnym (14 lat i mniej) w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 66% 66% 67% 67% 68% 68% 68% 69% 69% 68% 68% 68% 

Region północno-zachodni 66% 67% 68% 68% 69% 69% 69% 70% 70% 69% 69% 69% 

Lubuskie 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 

Wielkopolskie 66% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

Zachodniopomorskie 67% 68% 68% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 69% 

Region południowo-zachodni 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 

Dolnośląskie 67% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 

Opolskie 66% 67% 67% 68% 68% 69% 69% 69% 70% 70% 69% 69% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A12. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (14 lat i mniej) w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 

Region północno-zachodni 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 

Lubuskie 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 

Wielkopolskie 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 

Zachodniopomorskie 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 16% 

Region południowo-zachodni 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 

Dolnośląskie 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 17% 17% 

Opolskie 14% 14% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Tabela A13. Struktura ludności w wieku produkcyjnym w podziale na ludność w wieku mobilnym i niemobilnym 

Region 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Wiek mobilny 

POLSKA 68,9% 68,2% 67,5% 66,7% 66,0% 65,4% 64,9% 64,7% 64,5% 64,4% 64,3% 64,3% 

Region północno-zachodni 69,4% 68,6% 67,7% 66,8% 66,0% 65,3% 64,7% 64,6% 64,4% 64,3% 64,3% 64,4% 

Lubuskie 69,6% 68,7% 67,7% 66,6% 65,7% 64,9% 64,2% 63,9% 63,6% 63,5% 63,5% 63,5% 

Wielkopolskie 69,7% 69,0% 68,3% 67,5% 66,8% 66,2% 65,7% 65,6% 65,6% 65,5% 65,4% 65,4% 

Zachodniopomorskie 68,6% 67,7% 66,7% 65,6% 64,7% 63,8% 63,2% 62,9% 62,7% 62,6% 62,7% 62,8% 

Region południowo-zachodni 68,4% 67,6% 66,8% 66,0% 65,1% 64,3% 63,7% 63,3% 63,1% 63,0% 63,0% 63,0% 

Dolnośląskie 67,9% 67,1% 66,1% 65,2% 64,3% 63,5% 62,9% 62,6% 62,5% 62,5% 62,5% 62,7% 

Opolskie 69,6% 69,3% 68,8% 68,1% 67,3% 66,6% 65,9% 65,4% 64,8% 64,4% 64,1% 63,7% 

  Wiek niemobilny 

POLSKA 31,1% 31,8% 32,5% 33,3% 34,0% 34,6% 35,1% 35,3% 35,5% 35,6% 35,7% 35,7% 

Region północno-zachodni 30,6% 31,4% 32,3% 33,2% 34,0% 34,7% 35,3% 35,4% 35,6% 35,7% 35,7% 35,6% 

Lubuskie 30,4% 31,3% 32,3% 33,4% 34,3% 35,1% 35,8% 36,1% 36,4% 36,5% 36,5% 36,5% 

Wielkopolskie 30,3% 31,0% 31,7% 32,5% 33,2% 33,8% 34,3% 34,4% 34,4% 34,5% 34,6% 34,6% 

Zachodniopomorskie 31,4% 32,3% 33,3% 34,4% 35,3% 36,2% 36,8% 37,1% 37,3% 37,4% 37,3% 37,2% 

Region południowo-zachodni 31,6% 32,4% 33,2% 34,0% 34,9% 35,7% 36,3% 36,7% 36,9% 37,0% 37,0% 37,0% 

Dolnośląskie 32,1% 32,9% 33,9% 34,8% 35,7% 36,5% 37,1% 37,4% 37,5% 37,5% 37,5% 37,3% 

Opolskie 30,4% 30,7% 31,2% 31,9% 32,7% 33,4% 34,1% 34,6% 35,2% 35,6% 35,9% 36,3% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A14. Liczba i dynamika ludności w wieku produkcyjnym w latach 1999-2010 

Region 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 

POLSKA 
25 089 

216 

25 299 

457 

25 483 

428 

25 649 

228 

25 808 

414 

25 949 

417 

26 079 

658 

26 119 

877 

26 132 

306 

26 110 

704 

26 072 

937 

25 996 

899 

Region północno-zachodni 4 005 611 4 050 628 4 090 207 4 126 064 4 160 273 4 192 400 4 222 185 4 230 512 4 235 093 4 234 718 4 230 113 4 220 583 

Lubuskie 670 301 677 805 684 549 689 679 696 116 701 137 705 643 706 719 706 524 705 294 703 733 701 486 

Wielkopolskie 2 198 169 2 224 698 2 248 871 2 271 427 2 292 703 2 313 488 2 332 753 2 338 699 2 344 113 2 347 208 2 347 785 2 345 434 

Zachodniopomorskie 1 137 141 1 148 125 1 156 787 1 164 958 1 171 454 1 177 775 1 183 789 1 185 094 1 184 456 1 182 216 1 178 595 1 173 663 

Region południowo-

zachodni 
2 663 450 2 679 683 2 694 435 2 707 234 2 718 480 2 728 188 2 737 137 2 735 182 2 729 185 2 719 352 2 709 557 2 696 801 

Dolnośląskie 1 949 717 1 963 493 1 976 504 1 987 524 1 997 223 2 005 500 2 012 922 2 012 149 2 008 202 2 001 384 1 994 019 1 984 601 

Opolskie 713 733 716 190 717 931 719 710 721 257 722 688 724 215 723 033 720 983 717 968 715 538 712 200 

  Dynamika liczby ludności w wieku produkcyjnym 

POLSKA -0,65% 0,84% 0,73% 0,65% 0,62% 0,55% 0,50% 0,15% 0,05% -0,08% -0,14% -0,29% 

Region północno-zachodni -0,50% 1,12% 0,98% 0,88% 0,83% 0,77% 0,71% 0,20% 0,11% -0,01% -0,11% -0,23% 

Lubuskie -1,0% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9% 0,7% 0,6% 0,2% 0,0% -0,2% -0,2% -0,3% 

Wielkopolskie 0,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% -0,1% 

Zachodniopomorskie -1,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,1% -0,1% -0,2% -0,3% -0,4% 

Region południowo-

zachodni 
-1,84% 0,61% 0,55% 0,48% 0,42% 0,36% 0,33% -0,07% -0,22% -0,36% -0,36% -0,47% 

Dolnośląskie -2,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,0% -0,2% -0,3% -0,4% -0,5% 

Opolskie -1,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% -0,2% -0,3% -0,4% -0,3% -0,5% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A15. Współczynnik aktywności zawodowej w latach 1999-2010 w poszczególnych grupach wiekowych (w %) 

Grupa 

wiekowa Region 

Lata 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15+ 

UE27 56,5 56,6 56,5 56,4 56,4 56,5 60,7 61,3 57,4 57,7 57,7 

Polska 56,5 56,6 56,4 55,5 54,7 54,7 54,9 57,6 53,7 54,2 54,9 

Region Północno-Zachodni 56,9 56,7 56,7 55,5 55,4 56,0 55,9 56,9 52,9 53,3 54,5 

Wielkopolskie 56,8 58,0 57,7 56,9 57,3 57,2 57,0 58,4 54,4 55,0 56,1 

Zachodniopomorskie 58,9 55,5 55,5 53,5 52,9 54,3 54,2 54,4 49,3 50,4 52,2 

Lubuskie 54,1 53,9 55,1 54,3 53,5 54,8 55,0 56,2 53,4 52,4 53,6 

Region Południowo-Zachodni 55,5 56,3 54,7 54,3 52,4 53,2 54,3 57,4 52,7 52,5 53,9 

Dolnośląskie 55,7 56,3 54,4 54,5 53,0 53,5 54,5 57,8 53,3 52,9 54,0 

Opolskie 54,8 56,2 55,7 53,6 50,6 52,3 53,8 56,1 51,1 51,2 53,6 

15-64 

UE27 68,1 68,5 68,4 68,5 68,7 69,1 74,5 75,0 70,5 70,9 71,0 

Polska 65,8 65,8 65,5 64,6 63,9 64,0 64,4 63,3 63,2 63,8 64,7 

Region Północno-Zachodni 65,7 65,4 65,2 63,7 63,6 64,4 64,2 62,0 61,6 62,4 63,5 

Wielkopolskie 66,1 66,6 66,3 64,9 65,1 65,6 65,3 63,3 62,8 64,1 65,1 

Zachodniopomorskie 67,2 64,4 63,7 61,9 61,9 63,1 62,6 59,8 58,7 59,9 61,3 

Lubuskie 62,1 62,8 63,8 62,5 61,2 62,5 63,4 61,3 61,7 60,8 62,1 

Region Południowo-Zachodni 65,4 65,9 64,2 64,1 62,2 62,8 63,8 63,4 62,7 62,3 64,4 

Dolnośląskie 66,0 66,1 63,9 64,5 62,9 63,0 64,0 63,5 63,0 62,6 64,5 

Opolskie 63,8 65,2 64,9 63,0 60,4 62,1 63,4 62,9 61,9 61,3 64,4 

15-24 

UE27 45,2 45,7 45,2 44,8 43,9 44,0 47,4 47,3 44,1 44,4 43,8 

Polska 34,5 37,9 39,7 37,8 36,4 35,9 35,7 34,0 33,0 33,1 33,8 

Region Północno-Zachodni 37,1 39,6 41,7 37,9 38,1 40,1 39,4 35,2 31,2 32,5 35,5 

Wielkopolskie 37,0 43,0 45,1 41,0 41,6 42,7 42,9 38,2 34,1 36,3 38,8 

Zachodniopomorskie 37,4 33,8 36,5 33,0 32,7 36,8 33,8 30,8 27,0 26,7 30,2 

Lubuskie 36,7 36,2 38,4 35,6 34,9 36,1 36,2 31,2 27,3 28,2 32,3 

Region Południowo-Zachodni 34,4 37,8 38,2 37,7 34,9 35,5 32,7 34,3 34,8 33,3 37,3 

Dolnośląskie 34,1 38,0 37,5 38,3 36,0 36,4 33,0 34,1 34,8 33,6 37,3 

Opolskie 35,4 37,1 40,4 36,0 31,7 32,4 32,0 35,1 34,6 32,3 37,2 

25-34 

UE27 83,1 83,5 83,2 83,3 83,3 83,6 90,0 90,3 84,2 84,5 84,4 

Polska 83,9 85,4 85,9 85,7 85,4 86,1 85,9 85,1 84,4 84,4 84,8 

Region Północno-Zachodni 82,7 85,1 87,0 84,9 84,3 86,1 86,0 84,5 83,1 82,9 83,2 



128 

 

Wielkopolskie 83,3 86,7 88,4 85,4 85,4 87,1 86,9 86,5 83,9 84,0 83,8 

Zachodniopomorskie 83,2 83,4 83,4 83,3 83,1 83,5 83,5 81,0 80,4 81,7 81,6 

Lubuskie 80,3 81,4 87,7 85,5 82,6 86,6 87,2 83,1 83,8 81,1 83,9 

Region Południowo-Zachodni 85,1 84,7 84,3 85,1 83,4 85,8 86,0 83,5 82,1 83,7 84,6 

Dolnośląskie 85,5 84,7 83,5 85,3 84,2 86,6 86,9 84,0 83,1 84,4 84,7 

Opolskie 83,9 84,5 86,2 84,5 81,1 83,4 82,8 81,9 78,8 81,2 84,0 

35-44 

UE27 84,8 85,2 85,1 85,1 85,5 85,9 91,5 92,0 86,7 87,0 87,1 

Polska 86,9 87,5 87,6 87,6 87,8 88,1 88,5 87,1 87,0 87,5 87,9 

Region Północno-Zachodni 86,1 86,5 85,8 86,3 86,8 87,3 86,8 85,6 85,6 86,1 85,5 

Wielkopolskie 86,7 86,7 85,8 86,7 88,6 89,4 88,0 86,8 87,2 87,0 86,8 

Zachodniopomorskie 87,6 85,1 84,7 86,8 85,8 85,5 84,9 82,9 81,6 83,9 83,9 

Lubuskie 81,5 87,7 87,6 84,6 83,1 83,9 86,3 86,4 86,4 86,2 83,6 

Region Południowo-Zachodni 85,2 88,0 87,2 87,8 87,4 87,4 89,7 88,6 86,4 85,7 87,3 

Dolnośląskie 84,8 88,1 87,3 88,7 88,0 87,3 90,5 89,4 86,5 85,6 87,4 

Opolskie 86,3 87,7 86,7 85,5 85,8 87,6 87,5 86,1 86,1 86,0 86,9 

45-54 

UE27 78,0 78,2 78,3 78,6 79,3 79,9 86,3 86,9 82,1 82,7 83,0 

Polska 76,4 74,6 72,9 72,1 72,4 72,8 74,6 74,2 74,8 76,1 77,8 

Region Północno-Zachodni 74,9 72,0 70,5 69,4 71,2 72,1 73,2 71,3 73,8 74,9 77,2 

Wielkopolskie 74,5 71,3 71,4 69,7 71,4 72,5 73,0 72,7 75,4 77,2 79,5 

Zachodniopomorskie 76,9 75,4 72,5 69,3 71,6 72,0 73,4 70,3 73,2 73,0 75,6 

Lubuskie 72,5 68,6 64,3 68,4 70,3 71,0 73,4 68,8 70,6 71,8 73,3 

Region Południowo-Zachodni 76,3 75,6 72,6 72,5 70,3 70,6 74,4 74,4 74,6 74,6 76,3 

Dolnośląskie 75,1 74,9 72,1 71,7 69,9 69,9 73,4 73,6 73,9 74,2 75,2 

Opolskie 80,3 77,8 74,2 75,2 71,4 72,6 77,8 77,3 77,1 75,6 79,5 

55-64 

UE27 39,5 39,7 40,1 40,8 42,4 43,3 47,9 49,2 47,2 48,0 49,1 

Polska 35,0 31,4 30,2 29,1 30,1 29,6 30,5 30,6 31,9 33,4 34,5 

Region Północno-Zachodni 30,8 27,7 26,9 28,0 29,9 28,2 29,0 27,5 29,0 31,6 32,5 

Wielkopolskie 31,7 29,4 26,9 30,4 32,9 29,4 30,3 28,3 28,9 31,6 31,7 

Zachodniopomorskie 30,5 28,0 28,8 25,4 28,1 28,8 29,2 26,7 27,9 31,1 33,7 

Lubuskie 28,7 21,7 24,2 24,7 23,0 23,8 25,0 26,3 30,9 32,6 32,6 

Region Południowo-Zachodni 31,6 29,3 27,6 26,0 26,4 27,0 29,5 31,7 32,2 32,8 35,6 

Dolnośląskie 34,6 30,0 27,7 26,3 26,7 27,2 29,4 32,2 32,8 33,6 36,7 

Opolskie 25,0 27,8 27,4 25,2 25,5 26,5 29,7 30,1 30,2 30,2 32,1 

65+ UE27 5,3 5,2 5,1 4,7 4,4 4,2 4,6 4,8 4,7 4,8 4,8 
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Polska 8,7 8,0 7,2 6,6 6,0 6,0 5,7 8,6 4,9 4,8 4,7 

Region Północno-Zachodni 5,4 4,9 5,1 4,6 4,5 4,2 3,7 5,3 3,4 3,1 3,2 

Wielkopolskie 5,4 5,7 6,0 5,9 5,2 4,0 3,7 6,4 3,8 3,1 3,6 

Zachodniopomorskie 7,1 4,4 3,5 2,4 2,2 3,3 3,2 3,3 2,6 2,5 2,1 

Lubuskie 2,9 3,0 4,4 3,9 6,0 5,9 4,6 5,2 3,4 4,1 3,5 

Region Południowo-Zachodni 4,1 4,4 4,1 3,5 2,8 2,7 3,3 4,9 2,5 2,3 2,8 

Dolnośląskie 4,0 3,7 3,4 2,2 2,4 2,3 2,5 3,9 2,3 2,1 2,5 

Opolskie 4,5 6,6 6,1 7,0 3,7 3,9 5,5 7,5 3,2 3,0 3,4 

Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A16. Różnica w wartości współczynnika aktywności zawodowej między mężczyznami a kobietami w latach 1999-2010 w poszczegól-

nych grupach wiekowych (w punktach procentowych) 

 Grupa 

wiekowa Region 

Lata 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15+ 

UE27 18,92 18,34 17,96 17,61 17,06 16,49 17,31 16,87 15,54 15,28 14,70 

Polska 14,94 14,41 14,31 14,26 14,23 14,58 15,15 14,27 15,67 16,06 16,15 

Region Północno-Zachodni 15,24 15,12 16,01 16,05 14,44 15,17 17,01 15,84 16,70 17,69 17,23 

Wielkopolskie 15,26 15,08 16,11 17,33 15,40 15,75 17,19 15,74 17,56 18,85 18,23 

Zachodniopomorskie 13,71 15,37 15,75 14,36 12,82 13,48 15,67 16,90 14,99 15,06 16,10 

Lubuskie 17,75 14,85 16,05 14,69 13,96 15,91 18,35 14,55 16,53 18,07 16,02 

Region Południowo-Zachodni 15,55 16,03 14,57 14,15 13,84 14,76 15,61 15,73 18,82 18,06 17,79 

Dolnośląskie 14,15 15,58 14,13 13,66 13,02 14,02 15,34 15,29 18,31 17,60 17,39 

Opolskie 19,70 17,26 15,83 15,52 16,14 17,08 16,48 17,14 20,38 19,42 18,97 

15-64 

UE27 18,17 17,50 17,12 16,77 16,13 15,47 16,12 15,74 14,35 14,04 13,45 

Polska 12,56 11,80 11,72 11,98 11,91 12,20 12,69 13,28 13,54 13,96 13,97 

Region Północno-Zachodni 13,29 12,60 13,60 13,37 12,11 13,15 15,02 15,13 14,79 16,02 16,16 

Wielkopolskie 12,88 12,45 13,54 14,34 13,02 14,07 15,16 15,10 16,07 17,33 17,53 

Zachodniopomorskie 10,97 12,75 13,81 12,36 10,61 10,83 14,04 16,63 12,67 13,26 14,34 

Lubuskie 18,31 12,90 13,43 11,87 11,57 13,84 15,96 13,03 13,96 16,12 14,93 

Region Południowo-Zachodni 13,17 12,55 11,29 11,49 11,28 12,30 13,16 14,34 16,36 15,98 14,88 

Dolnośląskie 11,57 11,88 10,91 10,86 10,17 11,31 12,67 13,94 15,31 15,17 14,37 

Opolskie 17,79 14,41 12,33 13,24 14,49 15,43 14,67 15,68 19,71 18,42 16,41 

15-24 

UE27 7,36 7,01 7,30 7,29 7,25 7,10 7,68 7,52 6,91 6,92 6,41 

Polska 6,31 6,09 6,69 7,49 8,26 7,77 7,68 6,88 7,20 6,95 8,66 

Region Północno-Zachodni 6,09 5,27 8,67 7,72 8,83 9,90 10,53 7,69 8,21 7,53 8,39 

Wielkopolskie 2,96 6,41 9,93 7,96 8,40 10,17 10,80 7,68 8,66 8,18 10,05 

Zachodniopomorskie 7,52 3,27 6,67 8,47 9,78 7,94 7,93 9,90 8,22 6,00 6,66 

Lubuskie 13,10 4,43 7,56 5,64 9,09 12,10 12,41 4,94 7,84 8,45 6,78 

Region Południowo-Zachodni 3,19 8,95 6,27 5,30 2,95 7,00 8,95 9,29 7,94 4,68 9,94 

Dolnośląskie 3,36 9,61 7,67 4,44 2,18 7,75 10,63 9,74 6,99 4,04 10,86 
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Opolskie 3,04 6,88 2,29 7,56 4,77 4,32 3,81 7,80 10,92 6,52 7,26 

25-34 

UE27 18,51 18,01 17,80 17,28 16,45 15,92 16,83 16,45 14,86 14,27 13,81 

Polska 18,72 17,44 17,55 16,62 15,78 15,77 15,66 15,85 15,12 16,11 16,51 

Region Północno-Zachodni 20,90 17,64 15,86 18,80 16,36 15,79 17,40 16,79 15,26 19,77 18,86 

Wielkopolskie 23,18 16,43 14,56 19,01 17,04 17,48 17,19 15,51 16,58 20,63 18,38 

Zachodniopomorskie 17,70 20,09 19,46 19,40 14,77 12,07 18,64 19,12 12,38 20,20 20,48 

Lubuskie 19,07 18,25 14,47 17,08 17,02 15,65 15,83 17,11 14,72 16,78 17,76 

Region Południowo-Zachodni 20,02 16,06 16,09 14,75 17,16 14,68 15,17 17,47 20,85 19,58 15,62 

Dolnośląskie 20,30 15,91 17,51 14,79 15,42 13,91 14,15 16,15 19,02 17,45 14,93 

Opolskie 19,37 16,46 12,32 14,69 22,16 17,02 18,05 21,69 26,82 26,36 17,69 

35-44 

UE27 19,50 18,95 18,42 18,11 17,21 16,45 17,07 16,80 15,16 14,69 13,86 

Polska 8,99 9,29 8,31 8,83 8,22 8,60 9,04 10,14 10,51 10,67 10,12 

Region Północno-Zachodni 11,08 10,89 11,62 10,29 9,40 11,25 12,30 13,32 12,38 13,56 14,32 

Wielkopolskie 11,36 10,95 11,12 11,30 10,68 10,53 12,92 13,60 13,03 13,86 14,25 

Zachodniopomorskie 6,07 11,62 13,97 8,86 7,97 13,25 11,99 17,86 15,08 13,97 13,89 

Lubuskie 19,86 9,57 9,58 9,28 7,01 10,21 11,00 6,15 7,10 12,00 15,14 

Region Południowo-Zachodni 10,20 8,85 9,25 10,32 8,43 9,34 7,15 7,82 13,64 11,94 6,86 

Dolnośląskie 8,10 6,56 6,72 9,37 6,61 8,03 4,76 6,43 12,99 10,49 4,70 

Opolskie 16,49 15,21 16,09 12,96 13,42 13,10 13,61 12,17 15,61 15,91 13,05 

45-54 

UE27 21,70 20,85 19,95 19,12 18,13 16,81 17,49 16,87 15,09 14,46 13,83 

Polska 8,97 8,81 8,48 8,55 9,46 10,21 11,33 11,50 10,66 9,96 8,18 

Region Północno-Zachodni 9,42 10,50 12,67 13,04 10,37 12,16 14,63 14,40 14,23 12,26 9,05 

Wielkopolskie 9,89 11,94 12,82 14,95 13,56 14,46 14,72 13,64 16,98 16,13 11,59 

Zachodniopomorskie 5,46 5,95 8,80 8,80 4,11 6,91 11,91 15,62 10,63 6,88 5,81 

Lubuskie 14,34 13,18 18,76 14,43 11,22 13,60 18,37 14,64 11,95 9,69 6,52 

Region Południowo-Zachodni 8,10 9,12 8,96 9,00 10,97 12,48 12,02 12,04 11,50 12,68 9,25 

Dolnośląskie 6,70 9,68 8,55 7,85 9,58 10,37 10,63 10,98 11,00 12,47 8,53 

Opolskie 13,30 7,32 10,20 13,01 15,77 19,41 16,11 15,95 13,40 13,27 11,48 

55-64 
UE27 22,34 21,28 20,90 20,89 20,61 20,17 20,73 20,26 18,97 19,08 18,38 

Polska 19,79 16,75 17,38 17,85 17,71 17,69 19,37 22,25 24,16 25,13 24,33 
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Region Północno-Zachodni 17,36 20,56 21,33 17,50 15,71 16,17 19,20 23,63 23,82 27,39 28,43 

Wielkopolskie 16,26 19,90 20,41 16,65 15,19 15,73 20,53 24,44 25,23 27,88 28,72 

Zachodniopomorskie 18,62 21,59 25,16 20,51 18,13 19,25 18,99 23,03 20,53 23,38 27,92 

Lubuskie 18,41 20,36 18,02 15,45 13,19 12,92 15,45 22,06 25,11 32,23 28,34 

Region Południowo-Zachodni 20,86 19,52 18,02 19,01 20,61 18,39 20,57 26,68 28,79 28,68 29,81 

Dolnośląskie 19,28 20,06 20,44 22,60 21,15 16,99 20,15 26,29 29,12 29,88 29,05 

Opolskie 25,77 18,32 12,89 10,32 19,20 23,01 21,83 28,00 27,58 24,79 32,10 

65+ 

UE27 3,99 3,90 3,78 3,55 3,58 3,53 3,95 4,04 3,91 4,02 3,78 

Polska 6,90 7,13 6,66 5,13 4,38 4,76 5,20 6,72 4,40 4,47 4,46 

Region Północno-Zachodni 6,11 7,00 6,62 6,24 4,95 4,24 3,68 3,21 3,81 4,79 3,80 

Wielkopolskie 6,80 7,86 7,40 8,28 6,35 4,55 3,31 4,02 4,35 5,82 5,17 

Zachodniopomorskie 8,16 7,39 5,58 3,39 2,56 2,83 3,28 0,40 2,65 2,48 2,00 

Lubuskie 0,82 3,59 5,77 5,09 5,14 5,50 5,45 4,87 4,07 5,51 2,32 

Region Południowo-Zachodni 5,37 4,79 4,53 4,39 2,93 2,23 3,49 6,29 3,76 3,24 3,58 

Dolnośląskie 4,81 4,02 4,63 4,34 2,54 1,57 2,90 5,12 3,57 3,12 2,69 

Opolskie 7,20 6,82 4,45 4,68 4,02 4,10 4,89 9,03 4,18 3,50 5,98 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Eurostatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Tabela A17. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w latach 1999-2010 w poszczególnych grupach wiekowych (w %) 

Grupa 

wiekowa Region 

Lata 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15+ 

UE27 47,4 47,8 47,9 47,9 48,2 48,5 52,4 53,2 49,9 50,3 50,6 

Polska 49,4 49,7 49,6 48,7 48,0 47,8 47,7 50,7 46,3 46,6 47,3 

Region Północno-Zachodni 49,7 49,4 49,0 47,8 48,5 48,6 47,7 49,2 45,0 44,9 46,4 

Wielkopolskie 49,6 50,7 50,0 48,5 49,9 49,6 48,6 50,7 46,1 46,1 47,5 

Zachodniopomorskie 52,4 48,2 48,1 46,7 46,7 47,8 46,7 46,3 42,2 43,3 44,6 

Lubuskie 45,6 46,7 47,4 47,3 46,8 47,0 46,2 49,1 45,6 43,9 46,0 

Region Południowo-Zachodni 48,2 48,7 47,9 47,6 45,7 46,2 46,9 49,8 43,8 43,9 45,5 

Dolnośląskie 49,1 49,0 47,7 48,0 46,7 46,8 47,2 50,4 44,5 44,6 45,8 

Opolskie 45,7 48,1 48,3 46,3 43,1 44,3 45,9 47,7 41,6 42,0 44,7 

15-64 

UE27 59,0 59,7 59,9 60,1 60,7 61,4 66,5 67,1 63,3 63,9 64,3 

Polska 59,6 59,9 59,8 58,7 58,1 58,0 58,1 56,7 56,5 57,0 57,8 

Region Północno-Zachodni 59,2 59,1 58,4 57,0 57,6 57,8 56,7 54,5 54,3 54,5 55,7 

Wielkopolskie 59,8 60,4 59,6 57,8 58,7 58,6 57,6 55,8 55,0 55,6 56,7 

Zachodniopomorskie 61,8 58,1 57,0 55,9 56,6 57,7 55,7 51,6 52,5 53,4 54,3 

Lubuskie 53,2 56,3 57,0 56,6 55,5 55,5 55,4 54,8 54,7 52,9 54,8 

Region Południowo-Zachodni 59,0 59,7 58,6 58,4 56,6 56,7 57,3 56,2 54,6 54,4 57,1 

Dolnośląskie 60,3 60,2 58,5 59,1 57,7 57,3 57,7 56,6 55,3 55,1 57,4 

Opolskie 55,3 58,1 58,8 56,5 53,3 54,6 56,2 55,1 52,3 52,3 56,2 

15-24 

UE27 41,5 42,2 41,6 41,1 40,3 40,4 43,5 43,5 40,6 40,9 40,5 

Polska 31,4 34,8 36,4 34,1 32,3 32,0 31,8 30,5 29,3 29,6 29,4 

Region Północno-Zachodni 34,1 37,0 37,3 34,0 33,7 35,0 34,1 31,3 27,1 28,8 31,5 

Wielkopolskie 35,6 39,8 40,1 37,0 37,4 37,6 37,3 34,3 29,8 32,3 34,1 

Zachodniopomorskie 33,6 32,2 33,3 28,8 27,7 32,8 29,9 25,8 22,7 23,6 26,8 

Lubuskie 30,5 33,8 34,3 32,7 30,3 29,9 30,1 28,6 23,4 24,1 29,0 

Region Południowo-Zachodni 32,9 33,2 35,1 35,0 33,4 31,9 28,3 29,5 30,8 31,0 32,2 

Dolnośląskie 32,4 33,0 33,6 36,0 34,8 32,4 27,7 29,1 31,3 31,6 31,8 

Opolskie 34,1 33,8 39,3 32,4 29,3 30,3 30,1 31,0 29,2 29,1 33,4 
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25-34 

UE27 73,8 74,4 74,2 74,6 75,0 75,6 81,5 82,0 76,7 77,3 77,4 

Polska 74,4 76,6 77,0 77,3 77,4 78,1 78,0 77,1 76,8 76,4 76,5 

Region Północno-Zachodni 72,7 76,1 78,9 75,3 76,1 78,2 77,2 76,0 75,5 73,2 73,9 

Wielkopolskie 72,0 78,4 81,0 75,6 77,0 78,4 78,0 78,5 75,6 74,0 74,7 

Zachodniopomorskie 74,9 73,3 73,6 73,6 75,6 77,6 74,3 71,6 74,4 71,9 71,7 

Lubuskie 71,0 72,1 80,1 76,7 73,8 78,5 79,0 74,5 76,3 72,6 74,8 

Region Południowo-Zachodni 75,1 76,7 76,5 77,8 74,7 78,3 78,1 74,4 71,5 73,9 76,7 

Dolnośląskie 75,5 77,0 75,2 78,0 76,2 79,3 79,4 75,4 73,3 75,6 77,2 

Opolskie 73,7 76,1 80,0 77,2 70,5 75,1 74,1 71,2 65,6 68,5 75,1 

35-44 

UE27 75,0 75,7 75,8 76,1 76,9 77,6 82,9 83,5 79,1 79,6 80,1 

Polska 82,4 82,8 83,5 83,2 83,6 83,8 83,9 82,0 81,7 82,2 82,9 

Region Północno-Zachodni 80,5 81,1 80,1 81,2 82,1 81,6 80,6 79,0 79,5 79,5 78,6 

Wielkopolskie 80,9 81,4 80,3 80,9 83,1 84,1 81,4 80,0 80,8 80,2 80,0 

Zachodniopomorskie 84,6 79,2 77,8 82,5 81,8 78,8 78,9 74,1 74,1 77,2 77,2 

Lubuskie 71,3 82,9 82,8 80,2 79,8 78,7 80,7 83,2 82,8 80,3 76,3 

Region Południowo-Zachodni 80,1 83,5 82,4 82,5 83,2 82,8 86,1 84,7 79,6 79,6 83,9 

Dolnośląskie 80,8 84,8 83,9 83,9 84,7 83,4 88,1 86,2 80,1 80,3 85,1 

Opolskie 77,7 80,0 78,4 78,7 79,1 81,2 80,6 80,0 78,0 77,6 80,4 

45-54 

UE27 67,2 67,9 68,4 69,1 70,3 71,6 77,7 78,6 74,6 75,5 76,1 

Polska 72,0 70,3 68,8 68,0 67,7 67,9 69,0 68,6 69,6 71,3 73,8 

Region Północno-Zachodni 70,2 66,8 64,4 63,0 66,2 66,0 65,9 64,3 66,8 68,9 72,7 

Wielkopolskie 69,7 65,3 65,2 62,4 64,8 65,4 65,8 66,0 67,0 69,2 73,6 

Zachodniopomorskie 74,1 72,5 68,3 65,1 69,6 68,5 67,5 62,9 68,0 69,6 72,8 

Lubuskie 65,4 62,2 55,3 61,3 64,7 64,1 64,3 61,6 64,7 67,1 70,2 

Region Południowo-Zachodni 72,3 71,1 68,3 68,2 65,0 64,5 68,5 68,7 69,0 68,5 71,8 

Dolnośląskie 71,7 70,2 68,0 68,0 65,3 64,9 68,3 68,4 68,5 68,2 71,0 

Opolskie 74,0 74,1 69,2 69,0 63,9 63,0 69,5 69,7 70,7 69,2 73,9 

55-64 

UE27 28,7 29,4 30,0 30,6 32,4 33,5 37,9 39,3 38,0 38,8 40,2 

Polska 25,9 23,6 22,2 20,9 22,0 21,4 21,5 20,2 20,6 21,6 23,2 

Region Północno-Zachodni 22,9 18,2 16,9 19,7 22,5 20,5 19,9 16,4 17,8 18,6 19,1 
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Wielkopolskie 24,0 19,7 17,3 22,5 25,5 22,0 20,5 16,9 16,9 18,4 18,7 

Zachodniopomorskie 22,7 18,7 16,9 15,5 19,7 19,4 20,4 15,8 18,2 19,9 20,1 

Lubuskie 20,7 12,8 16,0 17,4 16,7 17,7 17,7 15,8 19,5 17,4 18,8 

Region Południowo-Zachodni 22,7 20,4 19,2 17,3 16,8 18,4 19,9 19,2 18,4 18,9 21,7 

Dolnośląskie 26,7 20,8 18,1 15,9 17,0 19,1 20,0 19,9 18,6 19,0 23,2 

Opolskie 13,1 19,6 21,4 20,5 16,5 15,9 19,4 16,6 17,8 18,7 17,2 

65+ 

UE27 3,7 3,6 3,6 3,2 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 

Polska 6,1 5,2 4,7 4,6 4,4 4,2 3,7 5,8 3,2 3,1 3,0 

Region Północno-Zachodni 3,1 2,2 2,6 2,3 2,6 2,5 2,3 4,1 2,0 1,3 1,7 

Wielkopolskie 2,7 2,6 3,3 2,9 2,8 2,2 2,4 4,8 2,2 0,9 1,6 

Zachodniopomorskie 4,0 1,7 1,4 1,2 1,2 2,3 1,9 3,1 1,6 1,6 1,4 

Lubuskie 2,5 1,6 2,3 2,1 4,1 3,8 2,6 3,4 1,9 2,0 2,6 

Region Południowo-Zachodni 2,1 2,8 2,5 1,9 1,7 1,9 2,0 2,5 1,2 1,1 1,5 

Dolnośląskie 2,1 2,3 1,7 0,6 1,5 1,7 1,5 1,9 1,0 0,9 1,6 

Opolskie 1,9 4,1 4,6 5,3 2,2 2,4 3,6 3,9 1,6 1,7 1,2 

Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A18. Stopa zatrudnienia w latach 1999-2010 w poszczególnych grupach wiekowych (w %) 

Grupa 

wiekowa Region 

Lata 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15+ 

UE27 52,4 52,8 52,5 52,1 52,0 52,0 56,0 57,0 53,3 53,7 52,5 

Polska 49,6 47,5 46,1 44,4 44,0 44,3 45,2 49,6 48,5 50,4 50,4 

Region Północno-Zachodni 49,1 47,5 45,3 43,4 44,0 44,5 45,3 48,9 48,0 49,5 49,8 

Wielkopolskie 51,3 50,1 47,5 46,5 47,5 46,8 47,2 51,0 49,9 51,6 51,9 

Zachodniopomorskie 47,2 44,9 43,1 39,5 39,4 41,4 41,9 45,1 43,6 45,6 46,8 

Lubuskie 45,3 42,7 41,7 40,1 40,4 42,1 44,5 48,3 48,2 49,0 48,4 

Region Południowo-Zachodni 47,4 45,2 42,6 41,0 39,7 40,9 42,7 48,0 46,5 48,0 48,5 

Dolnośląskie 47,5 44,3 41,5 40,3 39,2 40,2 42,0 47,8 46,5 48,1 48,5 

Opolskie 47,1 47,5 45,6 43,0 41,4 43,0 44,7 48,5 46,3 47,9 48,3 

15-64 

UE27 63,1 63,7 63,4 63,2 63,3 63,5 68,6 69,6 65,3 65,8 64,6 

Polska 57,5 55,0 53,4 51,5 51,2 51,7 52,8 54,3 57,0 59,2 59,3 

Region Północno-Zachodni 56,6 54,7 51,9 49,7 50,4 51,0 52,0 53,2 55,8 57,9 58,0 

Wielkopolskie 59,5 57,4 54,4 52,9 53,9 53,6 54,0 55,2 57,6 60,2 60,2 

Zachodniopomorskie 53,8 52,1 49,4 45,8 46,1 48,0 48,3 49,4 51,9 54,2 54,9 

Lubuskie 51,9 49,7 48,1 45,9 46,0 47,9 51,1 52,7 55,6 56,8 56,1 

Region Południowo-Zachodni 55,7 52,7 49,8 48,3 47,1 48,1 50,1 52,9 55,2 57,0 57,9 

Dolnośląskie 56,1 51,9 48,7 47,6 46,4 47,2 49,3 52,5 55,0 56,8 57,9 

Opolskie 54,7 54,9 52,9 50,3 49,2 50,9 52,5 54,3 56,0 57,3 57,9 

20-64 

UE27 . 66,5 66,8 66,7 67,0 67,2 68,0 69,0 69,9 70,4 69,1 

Polska 63,5 61,0 59,4 57,4 57,1 57,3 58,3 60,0 62,7 65,0 64,9 

Region Północno-Zachodni 62,9 60,7 57,9 55,7 56,0 56,5 57,3 58,7 61,6 63,8 63,5 

Wielkopolskie 66,6 63,4 60,1 59,2 59,8 59,1 59,2 60,9 63,7 66,1 65,7 

Zachodniopomorskie 59,0 58,0 55,4 51,5 51,3 53,3 53,9 54,5 57,0 59,4 60,5 

Lubuskie 58,0 55,8 54,4 51,8 51,3 53,3 56,7 58,1 61,6 63,2 61,7 

Region Południowo-Zachodni 61,2 58,3 55,2 53,7 52,4 53,1 55,4 58,0 60,2 62,1 62,9 

Dolnośląskie 61,6 57,4 54,1 52,9 51,4 52,1 54,5 57,5 59,9 61,9 62,8 

Opolskie 60,1 60,5 58,2 56,0 55,3 56,7 58,0 59,9 61,1 62,7 63,1 

15-24 

UE27 37,5 38,3 37,8 37,2 36,3 36,3 39,2 39,7 37,3 37,5 35,1 

Polska 24,3 24,5 24,0 21,7 21,2 21,7 22,5 23,7 25,8 27,3 26,8 

Region Północno-Zachodni 24,9 26,5 25,7 21,2 22,2 23,7 25,1 25,1 24,6 27,6 28,3 
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Wielkopolskie 27,8 30,5 29,3 25,4 26,4 26,9 27,9 27,8 27,5 31,7 31,9 

Zachodniopomorskie 17,5 19,9 20,9 15,0 15,8 20,1 19,7 20,8 20,4 20,9 22,8 

Lubuskie 27,1 21,9 21,0 17,8 18,1 18,8 23,4 22,0 20,5 23,8 24,7 

Region Południowo-Zachodni 22,5 22,9 21,0 19,2 19,1 19,3 18,7 23,4 27,2 26,9 28,8 

Dolnośląskie 22,0 22,3 20,4 19,1 19,1 19,0 18,2 22,9 26,9 26,9 28,6 

Opolskie 24,0 24,8 22,8 19,7 18,8 20,4 20,4 24,9 28,3 26,9 29,7 

25-34 

UE27 76,2 77,0 76,5 76,1 75,9 76,3 82,3 83,3 77,7 78,0 75,9 

Polska 72,7 71,1 70,4 68,3 68,5 69,8 70,8 73,5 76,4 78,5 77,9 

Region Północno-Zachodni 71,1 71,3 69,4 65,9 67,1 69,3 70,7 73,5 75,6 76,9 76,5 

Wielkopolskie 74,0 74,5 72,5 69,2 70,7 71,7 73,3 76,0 76,7 78,0 77,3 

Zachodniopomorskie 68,1 68,4 64,2 61,4 61,9 66,5 66,0 67,9 71,2 73,8 74,7 

Lubuskie 66,7 63,7 67,1 62,3 63,4 65,9 69,5 73,4 77,8 77,7 76,7 

Region Południowo-Zachodni 71,8 67,7 65,6 64,3 63,8 67,6 68,3 69,5 72,4 77,2 76,8 

Dolnośląskie 73,4 66,9 62,8 62,9 63,2 67,6 68,6 69,2 72,8 77,4 77,2 

Opolskie 66,8 69,8 72,5 68,5 65,6 67,5 67,4 70,7 71,0 76,8 75,5 

35-44 

UE27 80,3 80,8 80,2 80,0 80,2 80,3 85,9 86,9 81,7 82,1 80,7 

Polska 77,8 75,7 74,0 73,5 73,6 74,6 75,9 77,2 80,7 83,0 82,8 

Region Północno-Zachodni 76,3 75,1 71,1 71,3 72,3 72,4 73,8 76,0 79,6 81,8 80,0 

Wielkopolskie 79,5 78,1 74,5 74,9 76,5 76,5 76,5 78,6 82,5 83,0 82,3 

Zachodniopomorskie 74,4 70,6 67,3 68,2 68,0 66,8 69,0 70,8 73,8 79,1 77,5 

Lubuskie 69,1 72,7 66,6 65,2 65,9 68,7 73,0 76,0 78,9 81,8 76,4 

Region Południowo-Zachodni 74,6 71,7 70,7 70,6 69,7 71,5 75,4 76,8 78,5 79,6 79,8 

Dolnośląskie 73,2 70,6 69,9 70,4 68,5 70,2 75,2 76,8 78,2 79,1 80,3 

Opolskie 78,7 74,9 72,7 71,1 72,8 75,4 76,1 77,1 79,3 80,8 78,6 

45-54 

UE27 74,8 75,1 74,6 74,4 74,8 75,1 81,2 82,4 77,6 78,3 77,5 

Polska 70,2 66,1 63,4 61,1 61,4 61,5 63,3 65,5 68,6 71,7 72,8 

Region Północno-Zachodni 68,1 63,7 60,3 57,9 60,1 60,6 61,0 62,3 67,8 70,3 71,7 

Wielkopolskie 71,2 65,1 62,4 60,5 64,0 63,3 63,1 65,4 70,3 74,1 75,2 

Zachodniopomorskie 65,5 64,7 60,7 55,5 56,4 57,2 56,6 58,4 65,8 65,9 68,1 

Lubuskie 62,7 57,1 53,2 54,2 54,9 58,5 61,4 58,9 63,8 66,8 67,8 

Region Południowo-Zachodni 68,7 64,8 60,5 57,9 55,2 55,6 59,9 64,1 66,3 69,1 69,9 

Dolnośląskie 67,0 63,1 59,4 56,2 53,5 53,6 57,7 62,8 64,9 68,2 68,6 

Opolskie 74,0 69,9 64,2 63,9 61,1 62,2 67,0 69,0 71,2 71,9 73,6 

55-64 UE27 37,7 38,0 38,4 39,1 40,5 41,2 45,7 47,0 44,6 45,6 46,0 
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Polska 32,5 28,4 27,4 26,1 26,9 26,2 27,2 28,0 29,7 31,6 32,3 

Region Północno-Zachodni 28,9 24,4 23,5 24,9 26,1 24,3 25,7 24,9 27,1 29,9 30,1 

Wielkopolskie 30,3 26,1 23,4 27,2 29,1 26,3 26,9 25,9 27,7 30,5 30,3 

Zachodniopomorskie 28,2 23,8 24,6 22,1 23,9 23,4 25,5 23,6 25,1 28,6 30,0 

Lubuskie 26,1 19,8 22,1 22,5 20,0 19,5 22,3 23,9 28,5 30,2 29,9 

Region Południowo-Zachodni 28,9 26,1 23,9 21,9 22,5 21,9 23,9 27,7 28,8 30,8 33,0 

Dolnośląskie 32,2 25,9 23,2 21,5 22,0 21,3 23,2 27,9 29,0 31,4 34,0 

Opolskie 21,6 26,4 25,4 22,8 23,8 23,7 26,1 26,8 28,2 29,0 30,1 

65+ 

UE27 5,3 5,2 5,1 4,7 4,4 4,2 4,6 4,8 4,6 4,7 4,7 

Polska 8,5 7,6 7,1 6,4 5,9 5,8 5,6 8,5 4,8 4,7 4,7 

Region Północno-Zachodni 5,3 4,4 4,9 4,4 4,3 4,0 3,6 5,3 3,3 3,0 3,1 

Wielkopolskie 5,4 5,3 6,0 5,9 5,2 3,9 3,6 6,4 3,6 2,9 3,6 

Zachodniopomorskie 6,5 3,5 3,1 1,7 1,9 3,2 3,1 3,2 2,6 2,5 2,1 

Lubuskie 2,9 2,8 4,3 3,9 6,0 5,6 4,5 5,2 3,3 3,9 3,4 

Region Południowo-Zachodni 4,1 4,3 3,9 3,3 2,7 2,5 3,0 4,4 2,5 2,2 2,7 

Dolnośląskie 4,0 3,4 3,1 2,0 2,3 2,1 2,1 3,1 2,2 2,0 2,4 

Opolskie 4,5 6,6 6,1 7,0 3,7 3,8 5,5 7,5 3,2 3,0 3,4 

Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A19. Luka zatrudnienia mężczyźni-kobiety w latach 1999-2010 w poszczególnych grupach wiekowych (w p.p.) 

Grupa 

wiekowa Region 

Lata 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15+ 

UE27 18,7 18,4 17,6 17,1 16,4 15,9 16,8 16,5 15,1 14,8 13,3 

Polska 14,0 14,2 13,3 12,4 12,2 12,8 13,8 13,4 14,9 15,7 15,3 

Region Północno-Zachodni 15,2 15,5 14,7 13,8 13,1 13,8 16,2 15,6 16,6 17,8 16,8 

Wielkopolskie 15,7 16,0 15,5 16,2 14,9 15,8 17,5 16,7 18,1 19,6 18,9 

Zachodniopomorskie 13,7 15,1 12,4 10,9 11,0 11,2 14,2 14,8 14,2 14,3 14,8 

Lubuskie 16,1 14,5 15,4 11,2 10,8 11,9 15,4 13,3 15,6 17,7 14,1 

Region Południowo-Zachodni 14,9 15,6 13,1 10,7 10,7 12,1 13,9 13,9 17,8 17,6 16,3 

Dolnośląskie 13,2 14,4 12,7 9,7 9,5 11,1 12,7 13,1 17,3 17,1 15,9 

Opolskie 20,2 18,9 14,3 13,8 14,3 15,6 17,3 16,4 19,5 18,8 17,8 

15-64 

UE27 18,3 17,9 17,1 16,5 15,8 15,0 15,8 15,5 14,2 13,7 12,2 

Polska 12,0 12,3 11,5 10,7 10,5 11,0 12,1 12,6 13,0 13,9 13,3 

Region Północno-Zachodni 13,8 13,8 13,0 11,9 11,4 12,5 14,9 15,2 15,0 16,5 16,0 

Wielkopolskie 13,8 14,1 13,7 13,9 13,2 14,7 16,2 16,4 17,0 18,4 18,5 

Zachodniopomorskie 12,0 13,4 11,0 9,5 9,6 9,4 13,2 14,7 12,2 12,7 13,3 

Lubuskie 16,7 13,4 13,9 9,1 9,0 10,2 13,5 12,1 13,3 15,8 13,1 

Region Południowo-Zachodni 13,2 13,3 10,8 8,7 8,8 10,3 12,2 12,7 15,9 15,8 13,7 

Dolnośląskie 11,2 11,9 10,5 7,4 7,5 9,1 10,8 11,9 14,9 15,1 13,1 

Opolskie 19,0 17,3 11,7 12,2 13,1 14,6 16,4 15,2 19,0 18,0 15,6 

20-64 

UE27 . 18,7 18,1 17,4 16,9 16,2 15,9 15,6 15,5 14,9 13,4 

Polska 13,5 13,8 13,0 12,2 11,9 12,3 13,4 14,2 14,7 15,7 15,0 

Region Północno-Zachodni 15,5 15,5 14,7 13,7 13,1 13,6 16,7 17,2 17,0 18,4 17,6 

Wielkopolskie 15,8 15,1 15,2 15,8 14,9 16,0 17,8 18,4 19,2 20,7 20,0 

Zachodniopomorskie 13,7 15,5 12,5 11,1 11,2 10,5 15,4 16,6 13,9 14,7 15,5 

Lubuskie 17,6 16,6 16,3 10,9 10,8 10,9 14,6 13,9 15,2 17,4 13,5 

Region Południowo-Zachodni 14,4 14,9 12,7 10,3 11,3 11,8 13,3 14,4 18,3 18,1 15,0 

Dolnośląskie 12,6 13,4 12,6 9,2 10,0 10,6 11,9 13,5 17,4 17,5 14,2 

Opolskie 19,4 18,7 13,2 13,5 15,2 16,3 17,8 17,4 21,3 19,9 17,5 

15-24 

UE27 6,8 6,7 6,6 6,2 5,9 5,9 6,4 6,6 6,1 5,8 4,1 

Polska 5,7 5,5 5,1 4,9 5,6 6,2 5,8 6,0 6,8 7,3 7,2 

Region Północno-Zachodni 4,4 7,2 6,8 4,1 5,4 8,7 8,0 7,7 8,6 8,4 8,8 
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Wielkopolskie 2,0 9,1 8,7 6,2 6,6 11,3 9,5 8,3 9,8 9,4 11,3 

Zachodniopomorskie 5,2 5,1 3,0 1,9 4,0 5,6 4,8 9,7 8,7 7,2 6,9 

Lubuskie 11,2 3,7 6,3 0,7 4,2 4,7 6,8 3,0 5,8 8,1 4,8 

Region Południowo-Zachodni 3,1 8,4 2,1 1,3 -0,1 0,5 4,6 7,4 7,7 4,7 6,6 

Dolnośląskie 4,6 7,8 3,2 0,1 -0,5 -0,3 3,9 7,4 6,6 3,9 6,9 

Opolskie -0,5 10,6 -0,9 5,0 1,4 3,0 6,7 7,5 10,9 6,7 5,5 

25-34 

UE27 19,7 19,4 18,5 17,5 16,7 16,0 17,1 16,7 15,1 14,2 12,4 

Polska 18,5 20,5 19,8 16,3 15,6 15,2 16,0 15,8 14,8 16,4 16,5 

Region Północno-Zachodni 23,8 19,8 17,6 19,4 18,5 16,6 19,2 18,3 16,6 21,2 18,7 

Wielkopolskie 23,9 18,4 16,1 21,3 20,2 19,6 20,7 18,0 20,0 23,4 20,0 

Zachodniopomorskie 20,9 21,0 18,2 16,3 17,5 12,5 18,7 17,7 9,8 18,6 17,9 

Lubuskie 27,4 22,9 21,8 18,0 15,3 13,8 14,7 19,0 14,5 18,2 15,7 

Region Południowo-Zachodni 18,9 19,9 19,2 15,0 18,2 16,5 14,8 15,2 20,2 20,0 16,3 

Dolnośląskie 17,1 19,9 21,4 14,7 17,0 16,7 13,1 13,3 17,9 18,3 16,3 

Opolskie 25,4 19,8 12,9 15,5 22,0 15,8 20,6 21,8 27,9 25,8 16,5 

35-44 

UE27 20,5 20,2 19,3 18,8 17,9 17,2 17,9 17,7 15,8 15,2 13,4 

Polska 9,9 11,7 9,9 10,4 9,9 10,4 11,2 11,9 11,7 11,3 10,7 

Region Północno-Zachodni 14,1 14,6 13,1 11,2 11,3 12,4 14,8 14,4 14,0 14,7 15,2 

Wielkopolskie 15,3 16,0 14,0 12,7 11,9 11,9 16,0 16,4 14,9 16,1 15,5 

Zachodniopomorskie 10,1 14,9 11,3 9,2 12,1 14,7 15,4 16,5 17,5 13,8 14,0 

Lubuskie 17,4 10,6 12,9 8,2 7,2 10,1 10,7 5,8 7,6 11,5 16,2 

Region Południowo-Zachodni 12,9 13,5 15,0 9,4 7,6 11,6 12,2 10,6 14,2 11,9 6,9 

Dolnośląskie 9,9 11,4 13,2 8,2 4,9 10,8 11,1 9,3 14,1 10,7 3,8 

Opolskie 21,7 19,5 20,1 12,6 15,2 13,9 14,9 14,1 14,6 15,4 16,2 

45-54 

UE27 21,6 20,9 19,8 18,8 17,8 16,5 17,3 16,8 15,1 14,3 13,0 

Polska 8,5 8,3 7,7 6,8 7,0 8,3 11,2 10,8 10,2 10,4 8,4 

Region Północno-Zachodni 9,6 9,9 11,5 10,5 8,9 10,8 15,7 14,2 13,0 12,6 9,5 

Wielkopolskie 11,0 11,3 13,1 12,7 12,4 14,9 17,6 15,9 15,1 15,9 13,2 

Zachodniopomorskie 8,0 5,2 6,4 7,0 3,1 3,7 10,7 11,6 9,3 7,5 6,0 

Lubuskie 8,0 12,7 15,2 9,9 8,0 10,3 17,3 12,6 12,7 10,4 3,9 

Region Południowo-Zachodni 8,4 6,8 5,2 4,6 6,6 10,7 11,8 10,5 11,9 12,1 8,4 

Dolnośląskie 6,5 5,3 4,3 2,2 5,1 8,2 8,9 9,1 11,9 12,0 7,8 

Opolskie 15,2 11,5 7,8 12,9 12,3 18,6 20,0 16,0 12,1 12,4 10,1 

55-64 UE27 20,9 20,3 19,8 19,8 19,5 18,9 19,4 19,2 18,0 18,1 16,9 
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Polska 17,3 15,3 15,2 15,6 15,4 14,7 16,2 19,3 22,0 23,4 22,4 

Region Północno-Zachodni 14,3 18,7 18,7 16,3 14,7 13,9 16,6 21,7 23,4 25,5 26,2 

Wielkopolskie 14,3 17,4 18,0 16,0 15,1 14,3 17,7 23,0 25,4 27,0 27,5 

Zachodniopomorskie 15,2 19,7 21,4 18,7 15,5 16,1 17,0 20,7 20,2 20,5 25,0 

Lubuskie 12,4 20,3 16,5 13,6 11,9 9,4 12,4 19,3 22,8 28,9 24,9 

Region Południowo-Zachodni 18,5 18,2 16,1 16,0 17,0 14,0 16,7 22,2 26,5 28,2 28,0 

Dolnośląskie 17,4 18,6 18,4 18,8 16,3 11,7 16,0 21,6 26,6 29,2 27,1 

Opolskie 22,4 17,4 11,4 9,0 18,9 22,0 18,9 23,9 26,0 25,2 30,6 

65+ 

UE27 3,9 3,9 3,9 3,6 3,6 3,6 3,9 4,1 3,9 3,9 3,8 

Polska 6,7 6,8 6,5 5,0 4,3 4,6 5,0 6,7 4,4 4,4 4,4 

Region Północno-Zachodni 5,7 6,6 6,3 5,7 4,6 4,2 3,6 3,2 3,9 4,8 3,9 

Wielkopolskie 6,8 7,7 7,1 8,3 6,3 4,5 3,4 4,0 4,5 5,7 5,2 

Zachodniopomorskie 6,6 6,2 4,9 1,7 1,7 2,8 3,1 0,1 2,6 2,5 2,0 

Lubuskie 0,8 3,6 5,6 5,1 5,1 5,4 5,2 4,9 4,2 5,7 2,5 

Region Południowo-Zachodni 5,3 4,5 4,2 3,9 2,7 2,4 3,1 6,2 3,6 3,1 3,7 

Dolnośląskie 4,8 3,6 4,3 3,7 2,2 1,9 2,4 4,9 3,5 2,9 2,9 

Opolskie 7,2 6,8 4,4 4,6 4,0 3,7 4,7 9,0 4,2 3,5 6,0 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Eurostatu 
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Tabela A20. Liczba pracujących (w tys.) w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (1999=100) 

POLSKA 14 757 14 526 14 207 13 782 13 617 13 795 14 116 14 594 15 241 15 800 15 868 15 961 108,2% 

Region północno-zachodni 2 328 2 362 2 244 2 171 2 204 2 178 2 223 2 256 2 291 2 280 2 301 2 410 103,5% 

Lubuskie 388 350 360 355 356 377 398 419 437 416 407 441 113,7% 

Wielkopolskie 1 329 1 422 1 302 1 260 1 301 1 253 1 274 1 295 1 312 1 298 1 296 1 387 104,4% 

Zachodniopomorskie 611 590 582 556 546 548 551 542 542 566 598 582 95,3% 

Region południowo-zachodni 1 556 1 426 1 304 1 261 1 215 1 272 1 355 1 456 1 505 1 533 1 530 1 543 99,2% 

Dolnośląskie 1 161 1 028 931 918 895 949 1 004 1 100 1 140 1 148 1 144 1 170 100,8% 

Opolskie 395 398 373 343 320 323 351 356 365 385 386 373 94,4% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela A21. Dynamika liczby pracujących w latach 1999-2010. 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POLSKA -4,1% -1,6% -2,2% -3,1% -1,2% 1,3% 2,3% 3,3% 4,2% 3,5% 0,4% 0,6% 

Region północno-zachodni -0,2% 1,4% -5,3% -3,4% 1,5% -1,2% 2,0% 1,5% 1,5% -0,5% 0,9% 4,5% 

Lubuskie -2,3% -10,9% 2,8% -1,4% 0,3% 5,6% 5,3% 5,0% 4,1% -5,0% -2,2% 7,7% 

Wielkopolskie 1,9% 6,5% -9,2% -3,3% 3,2% -3,8% 1,6% 1,6% 1,3% -1,1% -0,2% 6,6% 

Zachodniopomorskie -3,3% -3,6% -1,4% -4,7% -1,8% 0,4% 0,5% -1,7% 0,0% 4,2% 5,4% -2,7% 

Region południowo-zachodni -1,5% -9,1% -9,4% -3,4% -3,8% 4,5% 6,1% 6,9% 3,3% 1,8% -0,2% 0,8% 

Dolnośląskie 0,2% -12,9% -10,4% -1,4% -2,6% 5,7% 5,5% 8,7% 3,5% 0,7% -0,3% 2,2% 

Opolskie -6,3% 0,8% -6,7% -8,7% -7,2% 0,9% 8,0% 1,4% 2,5% 5,2% 0,3% -3,5% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A22. Struktura pracujących według wieku w latach 1999-2010. 

Grupa 

wiekowa Lata 

Region 

Polska R. północno-zachodni Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie R. południowo-zachodni Dolnośląskie Opolskie 

15-29 

1999 23% 25% 25% 26% 22% 23% 23% 21% 

2000 23% 25% 23% 27% 22% 22% 22% 22% 

2001 23% 24% 23% 26% 21% 21% 21% 21% 

2002 22% 23% 22% 25% 21% 21% 22% 20% 

2003 22% 24% 23% 25% 20% 22% 23% 21% 

2004 22% 24% 23% 25% 22% 22% 23% 20% 

2005 22% 25% 24% 26% 22% 21% 22% 19% 

2006 24% 26% 25% 28% 22% 22% 22% 22% 

2007 24% 24% 23% 25% 21% 24% 24% 22% 

2008 24% 24% 24% 25% 20% 24% 25% 23% 

2009 23% 24% 23% 25% 22% 24% 24% 24% 

2010 23% 24% 23% 26% 19% 24% 24% 23% 

30-39 

1999 26% 26% 27% 26% 26% 26% 26% 26% 

2000 26% 26% 27% 26% 25% 26% 26% 26% 

2001 26% 26% 27% 26% 23% 26% 25% 27% 

2002 26% 25% 26% 25% 24% 26% 25% 28% 

2003 26% 25% 24% 26% 25% 25% 25% 25% 

2004 27% 26% 24% 26% 26% 27% 27% 26% 

2005 27% 26% 25% 26% 28% 28% 28% 28% 

2006 27% 28% 28% 27% 30% 27% 27% 28% 

2007 28% 28% 30% 28% 27% 27% 27% 28% 

2008 28% 28% 28% 29% 28% 27% 28% 27% 

2009 28% 28% 28% 29% 28% 27% 28% 25% 

2010 29% 29% 29% 28% 30% 27% 27% 27% 

40-49 

1999 32% 32% 32% 32% 34% 33% 33% 34% 

2000 31% 32% 34% 31% 35% 32% 32% 30% 

2001 31% 32% 31% 30% 35% 33% 34% 30% 

2002 31% 32% 32% 30% 35% 33% 33% 31% 

2003 30% 30% 32% 29% 33% 32% 32% 32% 

2004 29% 30% 32% 29% 30% 30% 29% 32% 
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2005 28% 28% 31% 27% 28% 29% 28% 31% 

2006 27% 27% 29% 25% 28% 28% 28% 28% 

2007 26% 27% 26% 27% 27% 26% 26% 26% 

2008 25% 26% 26% 26% 26% 23% 22% 25% 

2009 24% 25% 24% 25% 24% 23% 22% 25% 

2010 24% 23% 23% 23% 24% 23% 22% 25% 

50 i wię-

cej 

1999 19% 17% 16% 16% 18% 18% 18% 19% 

2000 20% 17% 17% 16% 18% 20% 20% 21% 

2001 21% 19% 19% 18% 20% 21% 20% 22% 

2002 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 

2003 22% 21% 22% 20% 22% 21% 20% 22% 

2004 22% 20% 21% 20% 21% 21% 21% 21% 

2005 23% 21% 20% 21% 22% 22% 22% 23% 

2006 22% 20% 18% 20% 20% 22% 22% 22% 

2007 22% 21% 21% 19% 25% 23% 23% 24% 

2008 23% 22% 23% 20% 25% 25% 25% 24% 

2009 24% 23% 26% 21% 26% 26% 26% 25% 

2010 25% 25% 25% 23% 27% 26% 27% 25% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A23. Struktura pracujących według miejsca zamieszkania w latach 1999-2010. 

Region Polska R. północno-zachodni Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie R. południowo-zachodni Dolnośląskie Opolskie 

Lata miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

1999 62% 38% 64% 36% 71% 29% 57% 43% 73% 27% 70% 30% 73% 27% 58% 42% 

2000 62% 38% 64% 36% 69% 31% 57% 43% 76% 24% 67% 33% 72% 28% 52% 48% 

2001 61% 39% 64% 36% 68% 32% 57% 43% 77% 23% 67% 33% 73% 27% 53% 47% 

2002 61% 39% 63% 37% 65% 35% 56% 44% 76% 24% 70% 30% 74% 26% 58% 42% 

2003 61% 39% 63% 37% 65% 35% 59% 41% 73% 27% 69% 31% 73% 27% 61% 39% 

2004 61% 39% 63% 37% 68% 32% 58% 42% 72% 28% 69% 31% 73% 27% 56% 44% 

2005 61% 39% 63% 37% 67% 33% 57% 43% 74% 26% 68% 32% 72% 28% 56% 45% 

2006 61% 39% 63% 37% 65% 35% 57% 43% 75% 25% 68% 32% 73% 27% 54% 46% 

2007 62% 38% 62% 38% 66% 34% 56% 44% 74% 26% 69% 31% 72% 28% 58% 42% 

2008 62% 38% 62% 38% 66% 34% 56% 44% 72% 28% 68% 32% 71% 29% 58% 42% 

2009 62% 38% 60% 40% 67% 33% 53% 47% 71% 29% 68% 32% 73% 27% 55% 45% 

2010 62% 38% 61% 39% 68% 33% 55% 45% 72% 28% 68% 32% 72% 28% 57% 43% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A24. Struktura pracujących według poziomu wykształcenia w latach 1999-2010. 

Poziom wy-

kształcenia Lata 

Region 

Polska 

R. północno-

zachodni Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 

R. południowo-

zachodni Dolnośląskie Opolskie 

wyższe 

1999 13% 12% 11% 12% 12% 14% 15% 11% 

2000 14% 13% 14% 12% 15% 14% 15% 13% 

2001 15% 14% 15% 12% 16% 16% 17% 14% 

2002 16% 14% 16% 13% 16% 16% 17% 15% 

2003 18% 16% 17% 16% 18% 19% 19% 17% 

2004 20% 19% 20% 17% 21% 21% 22% 17% 

2005 21% 20% 20% 19% 22% 22% 24% 18% 

2006 22% 21% 20% 20% 24% 22% 23% 17% 

2007 23% 21% 19% 19% 26% 23% 24% 19% 

2008 23% 21% 19% 20% 26% 22% 22% 22% 

2009 26% 22% 21% 21% 26% 23% 24% 20% 

2010 28% 25% 24% 25% 27% 26% 27% 22% 

policealne oraz 

średnie zawo-

dowe 

1999 31% 31% 34% 30% 32% 32% 33% 28% 

2000 31% 30% 33% 30% 31% 31% 32% 27% 

2001 30% 30% 32% 30% 30% 31% 32% 27% 

2002 30% 30% 30% 29% 31% 32% 33% 28% 

2003 30% 30% 29% 29% 31% 32% 33% 29% 

2004 29% 28% 30% 27% 29% 32% 33% 29% 

2005 29% 28% 30% 28% 28% 33% 34% 30% 

2006 30% 28% 30% 29% 27% 32% 34% 28% 

2007 29% 28% 29% 27% 27% 31% 32% 29% 

2008 29% 27% 29% 26% 27% 30% 30% 29% 

2009 28% 27% 30% 26% 28% 30% 30% 29% 

2010 28% 28% 30% 27% 28% 30% 30% 29% 

średnie ogólno-

kształcące 

1999 7% 6% 6% 6% 7% 6% 7% 6% 

2000 7% 6% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 

2001 7% 7% 8% 6% 8% 6% 6% 6% 

2002 8% 8% 9% 7% 9% 7% 7% 6% 

2003 8% 8% 9% 7% 9% 7% 7% 6% 
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2004 8% 8% 7% 8% 9% 7% 8% 6% 

2005 8% 7% 7% 7% 9% 7% 8% 5% 

2006 8% 8% 8% 7% 10% 8% 8% 7% 

2007 8% 9% 8% 9% 10% 8% 9% 8% 

2008 9% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 7% 

2009 9% 8% 9% 7% 9% 9% 10% 7% 

2010 9% 8% 9% 7% 9% 9% 10% 8% 

zasadnicze za-

wodowe 

1999 34% 37% 38% 38% 35% 35% 33% 41% 

2000 34% 38% 35% 40% 34% 36% 34% 42% 

2001 34% 37% 37% 39% 34% 36% 34% 40% 

2002 33% 37% 37% 39% 33% 35% 33% 38% 

2003 32% 36% 36% 37% 32% 33% 31% 38% 

2004 32% 35% 33% 38% 30% 31% 29% 38% 

2005 31% 35% 33% 38% 31% 30% 28% 36% 

2006 30% 34% 34% 35% 29% 31% 29% 37% 

2007 30% 34% 35% 36% 28% 30% 29% 36% 

2008 30% 35% 35% 38% 29% 31% 30% 35% 

2009 30% 34% 33% 37% 29% 31% 30% 35% 

2010 28% 32% 30% 34% 28% 29% 27% 34% 

gimnazjalne, 

podstawowe i 

niższe 

1999 16% 14% 11% 14% 14% 13% 13% 14% 

2000 15% 13% 11% 13% 13% 12% 12% 13% 

2001 14% 12% 9% 13% 12% 11% 10% 14% 

2002 14% 11% 9% 12% 10% 10% 9% 12% 

2003 12% 11% 9% 11% 11% 9% 9% 10% 

2004 11% 10% 9% 10% 11% 8% 8% 10% 

2005 10% 9% 9% 9% 10% 8% 6% 11% 

2006 10% 9% 8% 8% 10% 7% 6% 10% 

2007 10% 9% 8% 8% 9% 7% 7% 9% 

2008 9% 8% 8% 8% 9% 8% 8% 8% 

2009 8% 8% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 

2010 7% 7% 7% 7% 8% 6% 6% 7% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A25. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w latach 1999-2010 

Lata 

Województwa 

Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Opolskie 

Rolnictwo Przemysł Usługi Rolnictwo Przemysł Usługi Rolnictwo Przemysł Usługi Rolnictwo Przemysł Usługi Rolnictwo Przemysł Usługi 

1999 8% 36% 56% 20% 34% 47% 10% 31% 59% 9% 34% 57% 13% 35% 52% 

2000 9% 35% 56% 21% 33% 46% 8% 31% 61% 10% 33% 57% 19% 35% 46% 

2001 9% 35% 56% 21% 34% 46% 8% 31% 61% 10% 33% 57% 19% 35% 46% 

2002 10% 31% 59% 20% 33% 47% 8% 29% 62% 9% 32% 58% 18% 33% 49% 

2003 11% 29% 60% 18% 32% 49% 10% 28% 61% 10% 33% 57% 16% 31% 53% 

2004 11% 31% 58% 18% 34% 48% 10% 28% 61% 9% 32% 59% 20% 31% 50% 

2005 11% 32% 57% 16% 35% 49% 10% 28% 62% 9% 33% 58% 18% 32% 50% 

2006 10% 34% 56% 14% 36% 49% 9% 28% 63% 7% 35% 58% 17% 32% 51% 

2007 10% 35% 56% 15% 35% 50% 7% 29% 64% 6% 36% 57% 15% 35% 51% 

2008 9% 36% 55% 16% 36% 48% 6% 31% 62% 7% 39% 54% 12% 36% 51% 

2009 7% 35% 58% 17% 35% 48% 7% 32% 62% 7% 35% 57% 12% 37% 51% 

2010 8% 34% 58% 15% 34% 51% 8% 30% 62% 6% 34% 60% 12% 36% 52% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

Tabela A26. Odsetek pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w latach 1999-2010 

Lata 

Polska Lubuskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Opolskie 

T M K T M K T M K T M K T M K T M K 

1999 11% 9% 13% 9% 7% 11% 10% 7% 13% 9% 6% 12% 9% 7% 11% 8% 7% 9% 

2000 11% 9% 14% 9% 8% 12% 10% 8% 13% 7% 6% 9% 9% 8% 11% 10% 7% 15% 

2001 10% 8% 13% 9% 8% 10% 9% 7% 12% 6% 6% 8% 8% 7% 10% 9% 6% 14% 

2002 11% 9% 13% 10% 9% 12% 10% 8% 13% 6% 5% 7% 8% 6% 10% 11% 7% 15% 

2003 10% 8% 13% 11% 9% 13% 10% 7% 13% 6% 5% 7% 8% 6% 10% 10% 8% 13% 

2004 11% 8% 14% 10% 9% 12% 10% 7% 14% 8% 6% 10% 8% 5% 11% 11% 9% 15% 

2005 11% 8% 14% 10% 8% 13% 10% 7% 14% 7% 5% 11% 7% 4% 10% 12% 10% 15% 

2006 10% 7% 13% 8% 7% 10% 9% 6% 13% 7% 4% 11% 6% 4% 10% 12% 9% 16% 

2007 9% 7% 12% 7% 6% 10% 9% 5% 13% 7% 4% 10% 7% 5% 10% 10% 6% 17% 

2008 8% 6% 12% 6% 5% 9% 9% 5% 13% 6% 4% 9% 7% 5% 9% 9% 5% 13% 

2009 8% 6% 12% 7% 4% 10% 9% 5% 13% 6% 4% 9% 7% 6% 9% 10% 7% 13% 

2010 8% 6% 12% 7% 5% 11% 9% 6% 12% 8% 4% 11% 6% 5% 9% 9% 6% 13% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

Tabela A27. Odsetek samozatrudnionych w ogóle pracujących w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UE27 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Polska 23% 22% 23% 23% 22% 21% 21% 20% 19% 19% 19% 19% 

Region Północno-Zachodni 20% 21% 20% 20% 19% 19% 18% 17% 17% 17% 16% 18% 

Wielkopolskie 23% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 19% 18% 18% 18% 19% 

Zachodniopomorskie 17% 16% 15% 16% 17% 16% 17% 17% 16% 15% 15% 17% 

Lubuskie 13% 15% 18% 17% 16% 16% 15% 14% 15% 14% 14% 14% 

Region Południowo-

Zachodni 
18% 18% 18% 16% 17% 17% 16% 16% 15% 14% 15% 15% 

Dolnośląskie 19% 18% 18% 16% 17% 18% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 

Opolskie 16% 17% 18% 16% 16% 17% 16% 17% 15% 14% 14% 15% 
Źródło: obliczenia na podstawie danych Eurostatu 
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Tabela A28. Liczba bezrobotnych (15+) w latach 1999-2009 (w tys.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Region Północno-Zachodni 370,1 456,0 563,0 603,2 571,2 562,9 519,6 366,4 236,0 172,6 217,3 

Wielkopolskie 142,8 224,9 279,4 280,9 268,6 278,1 263,9 187,2 118,4 84,2 104,9 

Pilski 22,2 30,2 38,9 44,3 46,9 48,0 40,5 20,0 9,6 10,4 14,1 

Koniński 38,8 62,8 77,5 74,9 68,4 65,3 62,2 34,8 19,2 25,5 33,6 

Miasto Poznań 13,0 23,1 29,3 30,4 30,1 31,4 29,6 49,6 44,3 7,1 9,7 

Kaliski 36,6 64,4 77,7 71,9 62,0 64,6 64,9 39,4 20,5 22,8 24,5 

Leszczyński 18,6 25,0 28,8 29,0 28,9 30,6 27,6 22,4 15,2 9,6 11,6 

Poznański 13,7 19,5 27,3 30,5 32,5 38,2 39,1 21,0 9,6 8,8 11,4 

Zachodniopomorskie 155,9 139,6 168,1 195,8 186,9 170,9 161,7 111,8 70,4 59,5 69,1 

Koszaliński 61,0 54,0 66,6 80,9 72,8 63,0 61,3 33,0 15,2 22,7 28,6 

Stargardzki 48,1 45,1 51,6 54,3 48,0 44,4 40,6 20,6 9,3 15,9 18,1 

Miasto Szczecin 23,4 20,6 26,8 31,0 33,3 31,6 30,0 36,4 31,7 9,9 12,4 

Szczeciński 23,3 19,9 23,1 29,6 32,8 31,9 29,8 21,8 14,2 11,1 10,0 

Lubuskie 71,3 91,4 115,5 126,5 115,6 113,9 94,1 67,4 47,3 28,9 43,3 

Gorzowski 26,3 30,3 39,8 44,4 45,0 45,9 37,7 26,3 18,2 10,0 17,1 

Zielonogórski 45,0 61,1 75,7 82,1 70,7 68,0 56,3 41,1 29,1 18,8 26,2 
Region Południowo-

Zachodni 
256,5 351,4 371,7 407,6 386,5 384,7 368,5 280,3 203,0 142,0 170,6 

Dolnośląskie 195,2 278,5 289,3 323,7 315,1 314,6 296,9 226,7 165,4 115,4 128,1 

Miasto Wrocław 26,6 35,0 33,1 41,0 46,4 50,3 48,6 41,6 36,0 15,6 19,2 

Jeleniogórski 45,6 61,4 61,3 73,7 72,8 71,6 67,7 47,6 35,0 30,9 35,2 

Legnicko-Głogowski 34,8 55,5 60,6 68,4 62,5 60,6 54,4 46,4 35,5 20,2 22,2 

Wałbrzyski 55,2 78,2 79,4 84,8 81,1 81,2 78,3 54,8 36,2 27,8 27,2 

Wrocławski 32,8 48,4 54,9 55,9 52,2 50,9 47,9 36,2 22,7 20,9 24,3 

Opolskie 61,4 73,0 82,4 83,9 71,4 70,1 71,6 53,6 37,6 26,6 42,5 

Nyski 32,5 37,6 43,9 46,4 40,8 40,6 43,0 31,7 21,0 13,6 20,2 

Opolski 28,9 35,4 38,5 37,5 30,6 29,5 28,6 21,9 16,6 13,1 22,2 
Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A29. Dynamika liczby bezrobotnych (15+) w latach 2000-2009 

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Region Północno-Zachodni 23% 23% 7% -5% -1% -8% -29% -36% -27% 26% 

Wielkopolskie 57% 24% 1% -4% 4% -5% -29% -37% -29% 25% 

Pilski 36% 29% 14% 6% 2% -16% -51% -52% 8% 36% 

Koniński 62% 23% -3% -9% -5% -5% -44% -45% 33% 32% 

Miasto Poznań 78% 27% 4% -1% 4% -6% 68% -11% -84% 37% 

Kaliski 76% 21% -7% -14% 4% 0% -39% -48% 11% 7% 

Leszczyński 34% 15% 1% 0% 6% -10% -19% -32% -37% 21% 

Poznański 42% 40% 12% 7% 18% 2% -46% -54% -8% 30% 

Zachodniopomorskie -10% 20% 16% -5% -9% -5% -31% -37% -15% 16% 

Koszaliński -11% 23% 21% -10% -13% -3% -46% -54% 49% 26% 

Stargardzki -6% 14% 5% -12% -8% -9% -49% -55% 71% 14% 

Miasto Szczecin -12% 30% 16% 7% -5% -5% 21% -13% -69% 25% 

Szczeciński -15% 16% 28% 11% -3% -7% -27% -35% -22% -10% 

Lubuskie 28% 26% 10% -9% -1% -17% -28% -30% -39% 50% 

Gorzowski 15% 31% 12% 1% 2% -18% -30% -31% -45% 71% 

Zielonogórski 36% 24% 8% -14% -4% -17% -27% -29% -35% 39% 
Region Południowo-

Zachodni 
37% 6% 10% -5% 0% -4% -24% -28% -30% 20% 

Dolnośląskie 43% 4% 12% -3% 0% -6% -24% -27% -30% 11% 

Miasto Wrocław 32% -5% 24% 13% 8% -3% -14% -13% -57% 23% 

Jeleniogórski 35% 0% 20% -1% -2% -5% -30% -26% -12% 14% 

Legnicko-Głogowski 59% 9% 13% -9% -3% -10% -15% -23% -43% 10% 

Wałbrzyski 42% 2% 7% -4% 0% -4% -30% -34% -23% -2% 

Wrocławski 48% 13% 2% -7% -2% -6% -24% -37% -8% 16% 

Opolskie 19% 13% 2% -15% -2% 2% -25% -30% -29% 60% 

Nyski 16% 17% 6% -12% 0% 6% -26% -34% -35% 49% 

Opolski 22% 9% -3% -18% -4% -3% -23% -24% -21% 69% 
Źródło: obliczenia na podstawie danych Eurostatu 
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Tabela A30. Stopa bezrobocia (15+) w latach 1999-2009 (w %) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UE27 9,6 9,0 8,4 9,0 9,1 9,2 8,9 8,4 7,2 7,0 8,9 
Polska 12,3 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,7 13,9 9,6 7,1 8,2 
Region Północno-Zachodni 13,8 16,2 20,1 21,7 20,6 20,5 18,9 14,1 9,3 7,0 8,6 
Wielkopolskie 9,8 13,7 17,7 18,2 17,1 18,2 17,2 12,7 8,3 6,1 7,5 
Pilski 13,1 17,0 22,9 25,7 25,0 27,2 24,4 12,8 6,3 7,1 9,9 
Koniński 12,9 17,8 22,7 22,4 20,5 20,9 19,9 11,4 6,2 8,4 10,6 
Miasto Poznań 5,4 8,6 11,5 12,0 11,6 12,4 11,8 21,5 19,8 3,3 4,6 
Kaliski 11,0 16,6 21,1 21,0 18,6 19,6 19,1 11,8 6,3 7,4 8,3 
Leszczyński 7,9 10,4 13,0 13,7 13,0 13,6 12,3 10,6 7,6 4,8 5,3 
Poznański 7,4 8,8 12,0 13,5 14,0 16,4 15,8 8,9 4,4 4,1 5,3 
Zachodniopomorskie 19,8 19,1 22,4 26,0 25,5 23,8 22,7 17,2 11,5 9,5 10,4 
Koszaliński 23,4 22,8 26,3 30,0 27,4 24,9 24,5 14,7 7,7 11,8 13,1 
Stargardzki 25,5 25,7 29,9 34,2 31,8 29,1 25,6 14,1 6,7 11,6 12,6 
Miasto Szczecin 11,6 10,9 13,6 16,0 18,1 17,7 16,8 22,1 20,0 6,1 7,4 
Szczeciński 16,9 15,6 18,2 22,8 24,6 23,7 23,6 19,3 12,0 8,2 7,2 
Lubuskie 16,3 20,7 24,3 26,3 24,5 23,2 19,1 14,0 9,8 6,5 9,6 
Gorzowski 15,6 18,6 22,6 24,5 23,7 22,3 18,5 14,2 10,4 6,3 9,7 
Zielonogórski 16,8 22,0 25,3 27,3 25,0 23,8 19,5 14,0 9,4 6,6 9,6 
Region Południowo-Zachodni 14,6 19,8 22,2 24,4 24,1 23,2 21,4 16,4 11,9 8,5 10,0 
Dolnośląskie 14,8 21,3 23,7 26,1 26,0 24,9 22,8 17,3 12,7 9,1 10,1 
Miasto Wrocław 8,7 11,8 12,3 15,3 17,5 17,8 16,5 14,0 12,5 5,8 6,9 
Jeleniogórski 17,1 24,6 27,0 30,2 29,1 27,0 24,2 16,8 12,3 11,5 13,7 
Legnicko-Głogowski 17,0 26,0 29,1 28,9 26,3 25,4 24,8 22,4 16,6 9,5 10,6 
Wałbrzyski 18,5 26,3 29,4 32,4 32,4 30,5 28,5 19,8 13,9 11,9 11,7 
Wrocławski 13,8 19,4 22,5 24,2 25,4 24,2 20,6 15,0 8,9 7,5 8,3 
Opolskie 14,1 15,5 18,1 19,7 18,3 17,8 16,9 13,5 9,4 6,5 9,9 
Nyski 18,7 20,1 24,1 26,5 24,3 23,9 23,1 18,5 13,0 8,7 12,1 
Opolski 11,0 12,4 14,1 14,9 13,7 13,2 12,1 9,7 6,9 5,1 8,5 
Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A31. Stopa bezrobocia kobiet (15+) w latach 1999-2009 (w %) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UE27 10,9 10,3 9,5 9,9 9,9 10,0 9,7 9,2 7,9 7,5 8,9 
Polska 13,2 18,1 19,8 20,9 20,4 19,9 19,1 15,0 10,3 8,0 8,7 
Region północno-zachodni 15,7 18,9 21,9 23,0 22,2 22,3 21,4 16,0 10,9 8,4 9,8 
Wielkopolskie 11,6 16,5 19,9 20,2 19,2 21,0 20,4 15,6 10,3 8,0 9,5 
Pilski 16,5 21,6 26,9 29,2 27,5 30,6 27,9 14,8 7,0 9,7 12,3 
Koniński 14,1 20,2 24,5 25,2 24,0 24,9 24,1 13,8 7,7 11,4 13,8 
Miasto Poznań 6,0 10,0 12,2 11,8 12,2 13,4 13,6 24,8 23,4 4,6 5,7 
Kaliski 13,1 20,8 24,9 24,0 21,3 23,7 24,0 14,9 7,8 9,3 10,0 
Leszczyński 10,0 12,3 14,3 14,9 14,2 16,0 15,5 14,5 10,6 6,1 6,6 
Poznański 10,0 11,6 14,0 15,6 15,7 18,4 17,5 10,1 5,1 5,7 7,3 
Zachodniopomorskie 22,2 21,7 22,7 26,3 27,0 24,8 24,8 18,0 12,5 10,2 10,8 
Koszaliński 25,8 26,2 27,2 31,0 29,2 24,7 24,9 14,5 8,3 12,9 14,1 
Stargardzki 27,9 28,0 29,4 33,3 33,7 30,6 28,2 15,3 8,2 12,5 14,4 
Miasto Szczecin 13,8 12,8 13,9 16,1 18,2 17,9 18,5 22,2 20,4 6,1 6,1 
Szczeciński 20,5 18,3 18,6 23,7 27,5 27,6 29,6 22,1 13,4 9,2 7,5 
Lubuskie 17,6 23,6 27,6 26,7 24,8 22,9 19,7 14,8 10,4 7,3 9,3 
Gorzowski 15,8 19,2 23,9 22,9 22,6 20,9 18,4 14,6 10,8 6,6 9,2 
Zielonogórski 18,6 26,1 29,8 29,0 26,2 24,3 20,6 15,0 10,2 7,7 9,3 
Region południowo-

zachodni 16,3 22,4 23,9 24,5 24,4 24,1 23,0 17,2 13,2 9,6 10,4 
Dolnośląskie 15,9 23,4 25,6 25,6 26,0 25,5 23,7 17,8 14,1 10,3 10,3 
Miasto Wrocław 10,1 13,7 13,6 14,2 16,5 16,8 16,2 13,4 13,1 6,4 6,4 
Jeleniogórski 16,8 24,4 26,0 27,1 27,5 26,5 24,3 16,7 14,1 12,5 13,4 
Legnicko-Głogowski 19,4 30,4 34,5 32,3 28,3 26,6 25,5 22,3 17,5 11,0 11,9 
Wałbrzyski 18,8 28,4 31,7 31,8 32,3 32,0 30,8 21,9 16,5 13,3 11,7 
Wrocławski 16,1 22,2 24,7 24,1 26,2 26,8 22,6 16,0 9,6 9,0 8,9 
Opolskie 17,4 19,8 19,4 21,0 19,4 19,6 20,7 15,1 10,5 7,3 10,7 
Nyski 22,2 24,8 24,4 27,5 26,1 26,6 28,5 20,7 14,7 9,5 12,3 
Opolski 14,1 16,4 15,9 16,4 14,5 14,3 14,7 10,9 7,7 5,9 9,7 

Źródło: dane Eurostatu 

 



154 

 

Tabela A32. Stopa bezrobocia mężczyzn (15+) w latach 1999-2009 (w %) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UE27 8,6 7,9 7,6 8,3 8,5 8,6 8,3 7,7 6,6 6,6 9,0 
Polska 11,5 14,4 16,9 19,1 19,0 18,2 16,6 13,0 9,0 6,4 7,8 
Region północno-zachodni 12,1 13,9 18,5 20,7 19,2 19,1 17,0 12,5 8,1 5,9 7,7 
Wielkopolskie 8,2 11,3 15,9 16,7 15,4 15,9 14,7 10,4 6,6 4,6 5,9 
Pilski 10,2 13,3 19,9 23,2 23,0 24,4 21,7 11,1 5,6 5,1 8,0 
Koniński 12,1 16,0 21,4 20,2 17,7 17,8 16,8 9,5 5,0 6,2 8,1 
Miasto Poznań 4,9 7,4 10,9 12,2 10,9 11,3 10,3 18,5 16,4 2,2 3,5 
Kaliski 9,2 13,0 17,7 18,5 16,3 16,3 15,4 9,3 5,1 5,8 6,8 
Leszczyński 6,3 8,8 12,0 12,8 12,1 11,7 10,0 7,7 5,5 3,9 4,4 
Poznański 5,1 6,4 10,3 11,8 12,6 14,9 14,5 8,0 3,8 2,9 3,7 
Zachodniopomorskie 17,6 17,0 22,2 25,9 24,2 22,9 21,0 16,6 10,7 9,0 10,0 
Koszaliński 21,3 19,9 25,6 29,1 25,9 25,1 24,1 14,8 7,2 10,9 12,3 
Stargardzki 23,5 23,8 30,5 35,0 30,1 27,8 23,5 13,1 5,6 10,8 11,2 
Miasto Szczecin 9,6 9,1 13,1 16,0 18,0 17,5 15,4 22,0 19,7 6,1 8,7 
Szczeciński 13,9 13,5 17,8 22,0 22,3 20,6 19,1 17,0 10,9 7,5 7,0 
Lubuskie 15,3 18,4 21,6 25,9 24,3 23,4 18,7 13,4 9,2 5,9 9,9 
Gorzowski 15,5 18,0 21,6 26,1 24,7 23,5 18,7 13,8 10,1 6,1 10,0 
Zielonogórski 15,2 18,7 21,6 25,8 24,0 23,4 18,7 13,1 8,7 5,8 9,8 
Region południowo-

zachodni 
13,3 17,5 20,7 24,4 23,9 22,5 20,1 15,9 10,8 7,6 9,7 

Dolnośląskie 13,9 19,6 22,1 26,4 26,1 24,4 22,1 17,0 11,6 8,2 9,9 
Miasto Wrocław 7,1 10,0 11,0 16,3 18,3 18,7 16,7 14,5 12,0 5,2 7,3 
Jeleniogórski 17,5 25,0 28,0 33,1 30,4 27,3 24,2 16,8 10,9 10,7 13,9 
Legnicko-głogowski 15,0 22,4 24,6 26,1 24,7 24,4 24,2 22,5 15,7 8,3 9,5 
Wałbrzyski 18,4 24,5 27,3 32,8 32,4 29,2 26,5 18,0 11,9 10,8 11,7 
Wrocławski 11,7 17,1 20,7 24,4 24,8 22,2 19,1 14,3 8,3 6,3 7,7 
Opolskie 11,4 12,0 17,0 18,5 17,3 16,4 13,9 12,3 8,5 5,9 9,3 
Nyski 15,8 16,1 24,0 25,7 22,9 21,8 18,9 16,8 11,7 8,1 11,9 
Opolski 8,5 9,3 12,5 13,7 13,0 12,3 9,9 8,7 6,3 4,5 7,6 

Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A33. Luka bezrobocia mężczyźni-kobiety (15+) w latach 1999-2009 (w p.p.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
UE27 2,3 2,4 1,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 0,9 -0,1 
Polska 1,7 3,7 2,9 1,8 1,4 1,7 2,5 2,0 1,3 1,6 0,9 
Region północno-zachodni 3,6 5,0 3,4 2,3 3,0 3,2 4,4 3,5 2,8 2,5 2,1 
Wielkopolskie 3,4 5,2 4,0 3,5 3,8 5,1 5,7 5,2 3,7 3,4 3,6 
Pilski 6,3 8,3 7,0 6,0 4,5 6,2 6,2 3,7 1,4 4,6 4,3 
Koniński 2,0 4,2 3,1 5,0 6,3 7,1 7,3 4,3 2,7 5,2 5,7 
Miasto Poznań 1,1 2,6 1,3 -0,4 1,3 2,1 3,3 6,3 7,0 2,4 2,2 
Kaliski 3,9 7,8 7,2 5,5 5,0 7,4 8,6 5,6 2,7 3,5 3,2 
Leszczyński 3,7 3,5 2,3 2,1 2,1 4,3 5,5 6,8 5,1 2,2 2,2 
Poznański 4,9 5,2 3,7 3,8 3,1 3,5 3,0 2,1 1,3 2,8 3,6 
Zachodniopomorskie 4,6 4,7 0,5 0,4 2,8 1,9 3,8 1,4 1,8 1,2 0,8 
Koszaliński 4,5 6,3 1,6 1,9 3,3 -0,4 0,8 -0,3 1,1 2,0 1,8 
Stargardzki 4,4 4,2 -1,1 -1,7 3,6 2,8 4,7 2,2 2,6 1,7 3,2 
Miasto Szczecin 4,2 3,7 0,8 0,1 0,2 0,4 3,1 0,2 0,7 0,0 -2,6 
Szczeciński 6,6 4,8 0,8 1,7 5,2 7,0 10,5 5,1 2,5 1,7 0,5 
Lubuskie 2,3 5,2 6,0 0,8 0,5 -0,5 1,0 1,4 1,2 1,4 -0,6 
Gorzowski 0,3 1,2 2,3 -3,2 -2,1 -2,6 -0,3 0,8 0,7 0,5 -0,8 
Zielonogórski 3,4 7,4 8,2 3,2 2,2 0,9 1,9 1,9 1,5 1,9 -0,5 
Region południowo-

zachodni 3,0 4,9 3,2 0,1 0,5 1,6 2,9 1,3 2,4 2,0 0,7 
Dolnośląskie 2,0 3,8 3,5 -0,8 -0,1 1,1 1,6 0,8 2,5 2,1 0,4 
Miasto Wrocław 3,0 3,7 2,6 -2,1 -1,8 -1,9 -0,5 -1,1 1,1 1,2 -0,9 
Jeleniogórski -0,7 -0,6 -2,0 -6,0 -2,9 -0,8 0,1 -0,1 3,2 1,8 -0,5 
Legnicko-Głogowski 4,4 8,0 9,9 6,2 3,6 2,2 1,3 -0,2 1,8 2,7 2,4 
Wałbrzyski 0,4 3,9 4,4 -1,0 -0,1 2,8 4,3 3,9 4,6 2,5 0,0 
Wrocławski 4,4 5,1 4,0 -0,3 1,4 4,6 3,5 1,7 1,3 2,7 1,2 
Opolskie 6,0 7,8 2,4 2,5 2,1 3,2 6,8 2,8 2,0 1,4 1,4 
Nyski 6,4 8,7 0,4 1,8 3,2 4,8 9,6 3,9 3,0 1,4 0,4 
Opolski 5,6 7,1 3,4 2,7 1,5 2,0 4,8 2,2 1,4 1,4 2,1 

Źródło: obliczenia na podstawie danych Eurostatu 
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Tabela A34. Stopa bezrobocia młodzieży (15-24 lata) w latach 2004-2009 (w %) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UM/UT* 
UE27 19,6 18,5 17,8 18,4 18,5 18,7 18,6 17,8 15,5 15,6 19,9 224% 
Polska 29,6 35,1 39,5 42,5 41,9 39,6 36,9 30,1 21,7 17,3 20,6 251% 
Region północno-zachodni 32,9 33,1 38,4 44,0 41,7 40,8 36,5 28,6 21,2 15,0 20,1 234% 
Wielkopolskie 24,9 28,9 35,0 38,0 36,6 37,0 34,9 27,1 19,3 12,7 17,8 237% 
Pilski 30,7 32,0 36,9 43,2 43,2 43,6 37,9 20,8 11,8 12,7 21,6 218% 
Koniński 35,5 41,8 47,3 48,3 42,3 42,6 41,7 24,5 13,6 19,5 27,8 262% 
Miasto Poznań 15,6 22,3 30,0 34,2 32,5 33,6 29,7 58,5 68,5 6,4 8,6 187% 
Kaliski 26,8 33,3 41,0 43,4 38,9 39,3 39,4 25,6 13,9 14,1 19,2 231% 
Leszczyński 18,4 21,0 25,3 27,7 28,2 27,1 26,5 22,2 17,0 11,2 13,2 249% 
Poznański 15,6 13,5 20,4 25,7 32,4 35,1 32,1 19,0 11,5 6,5 11,4 215% 
Zachodniopomorskie 53,1 41,0 42,7 54,6 51,5 45,5 41,7 32,4 24,5 21,9 24,5 236% 
Koszaliński 54,6 43,8 45,4 58,0 52,0 47,5 44,5 30,2 17,5 22,5 30,5 233% 
Stargardzki 69,2 53,3 56,0 70,2 61,7 51,4 41,9 22,8 11,9 22,9 25,1 199% 
Miasto Szczecin 36,9 25,5 25,4 30,3 37,7 35,5 34,5 52,2 55,5 18,4 21,2 286% 
Szczeciński 46,9 36,2 36,7 46,6 49,0 43,5 42,8 29,8 21,5 23,0 16,6 231% 
Lubuskie 26,1 39,5 45,4 50,1 48,1 48,0 35,3 29,3 25,1 15,7 23,5 245% 
Gorzowski 26,0 38,4 45,2 47,5 45,9 44,3 33,1 27,7 24,9 13,6 20,1 207% 
Zielonogórski 26,1 40,2 45,5 51,7 49,7 51,1 37,0 30,4 25,3 16,9 25,9 270% 
Region południowo-zachodni 34,6 39,3 45,2 49,0 45,4 45,5 42,8 31,9 21,7 19,1 22,6 226% 
Dolnośląskie 35,5 41,4 45,7 50,2 46,8 47,9 45,0 32,8 22,8 19,9 23,3 231% 
Miasto Wrocław 28,3 33,9 35,2 39,9 35,6 36,5 34,3 31,6 27,7 12,4 18,4 267% 
Jeleniogórski 41,5 46,4 48,4 52,3 44,7 47,9 44,8 30,7 20,1 25,3 30,8 225% 
Legnicko-Głogowski 39,0 45,4 49,6 50,1 48,3 53,1 53,2 43,1 29,2 25,2 30,4 287% 
Wałbrzyski 39,4 44,8 51,2 58,4 55,4 55,3 53,5 36,2 27,5 23,2 19,5 167% 
Wrocławski 29,8 37,3 43,3 47,6 47,3 45,2 39,9 25,6 13,6 15,5 20,1 242% 
Opolskie 32,3 33,1 43,7 45,3 40,7 37,2 36,1 29,1 18,3 16,6 20,3 205% 
Nyski 41,0 42,9 57,0 59,0 49,8 47,4 47,5 39,3 25,1 21,5 23,6 195% 
Opolski 27,3 27,1 34,4 34,1 32,4 28,1 26,4 21,0 13,8 13,2 18,1 213% 
Źródło: dane z Eurostatu, *UM/UT – stosunek stopy bezrobocia młodzieży do stopy bezrobocia ogółem w 2009r. 
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Tabela A35. Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2010 (w %) 

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
POLSKA 19,0 17,6 14,8 11,2 9,5 12,1 12,3 
Region północno-zachodni 20,5 18,8 15,4 11,0 9,1 12,2 12,3 
LUBUSKIE 25,6 23,0 19,0 14,0 12,5 16,2 15,6 
Podregion 13 - gorzowski 24,3 21,2 16,3 12,2 10,4 14,6 14,2 
Powiat gorzowski 26,0 21,3 15,9 10,4 8,2 12,0 12,0 
Powiat międzyrzecki 27,0 25,3 22,0 18,2 16,7 21,2 21,5 
Powiat słubicki 26,4 24,0 20,6 15,5 14,4 20,5 18,8 
Powiat strzelecko-drezdenecki 35,0 32,3 27,6 22,4 21,6 26,1 24,9 
Powiat sulęciński 25,3 20,8 17,1 12,2 10,6 15,3 14,4 
Powiat m. Gorzów Wielkopolski 17,9 14,9 8,9 6,1 4,2 7,7 7,8 
Podregion 14 - zielonogórski 26,4 24,1 20,8 15,1 13,8 17,2 16,6 
Powiat krośnieński 36,9 34,9 33,1 28,1 26,5 29,0 27,1 
Powiat nowosolski 36,7 34,4 29,2 21,3 21,3 27,2 26,1 
Powiat świebodziński 18,8 15,6 12,8 7,1 8,0 10,5 9,2 
Powiat zielonogórski 27,0 23,9 21,0 13,5 10,4 15,5 14,9 
Powiat żagański 34,3 32,7 29,9 24,7 22,6 26,9 26,6 
Powiat żarski 31,2 28,5 23,1 16,4 15,9 19,4 17,9 
Powiat wschowski 24,1 21,3 18,1 14,0 14,5 15,4 16,1 
Powiat m. Zielona Góra 13,2 12,0 10,1 7,1 4,9 7,4 7,6 
WIELKOPOLSKIE 15,9 14,6 11,7 7,8 6,4 9,2 9,2 
Podregion 57 - kaliski 18,0 16,6 13,6 9,0 7,4 10,5 10,4 
Powiat jarociński 24,2 22,7 19,5 13,1 10,0 14,2 14,9 
Powiat kaliski 17,2 16,0 14,6 8,2 5,9 8,4 8,3 
Powiat kępiński 8,9 7,9 5,3 3,2 3,0 4,5 5,5 
Powiat krotoszyński 18,9 17,2 14,8 9,6 10,4 11,7 10,8 
Powiat ostrowski 20,4 19,1 14,7 10,1 8,3 13,0 11,9 
Powiat ostrzeszowski 13,7 11,7 8,1 6,7 5,3 9,9 9,9 
Powiat pleszewski 24,0 23,1 19,1 13,5 9,8 12,7 12,9 
Powiat m. Kalisz 14,7 12,9 11,5 7,3 5,8 8,4 8,5 
Podregion 58 - koniński 23,5 22,1 18,6 13,5 10,8 13,8 14,0 
Powiat gnieźnieński 24,0 21,4 17,9 12,1 9,8 11,7 12,2 
Powiat kolski 24,1 23,4 19,6 16,0 12,2 15,5 14,0 
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Powiat koniński 27,5 26,1 22,7 19,0 12,7 15,9 17,1 
Powiat słupecki 25,4 23,9 20,1 15,3 13,0 16,3 16,4 
Powiat turecki 22,6 21,3 17,4 8,4 9,4 12,2 12,2 
Powiat wrzesiński 21,8 20,8 17,8 11,7 10,5 14,8 13,5 
Powiat m. Konin 18,4 17,4 14,3 11,0 8,7 11,9 13,3 
Podregion 59 - leszczyński 15,0 13,3 10,3 6,8 6,0 9,2 9,1 
Powiat gostyński 18,6 17,7 15,4 12,1 10,8 12,6 12,5 
Powiat grodziski 10,8 9,7 7,2 5,5 4,7 9,0 8,7 
Powiat kościański 17,2 15,2 10,5 6,4 5,4 9,5 9,1 
Powiat leszczyński 15,6 13,3 9,8 7,0 5,8 8,9 9,6 
Powiat międzychodzki 21,9 17,8 15,7 7,4 5,6 9,8 8,9 
Powiat nowotomyski 14,6 13,2 9,4 4,6 4,1 6,8 6,3 
Powiat rawicki 12,5 11,7 9,3 7,2 7,8 12,1 11,4 
Powiat wolsztyński 11,4 10,3 7,6 3,7 4,0 6,8 6,5 
Powiat m. Leszno 13,4 10,8 8,2 5,8 4,9 7,8 8,3 
Podregion 60 - pilski 22,9 20,7 16,7 12,4 11,0 15,1 15,0 
Powiat chodzieski 23,6 22,4 17,1 11,9 12,2 15,7 16,0 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 23,8 21,2 17,3 11,5 11,7 16,6 15,4 
Powiat pilski 19,0 16,4 13,1 9,8 7,3 11,1 11,0 
Powiat wągrowiecki 26,0 23,8 20,2 16,3 12,0 17,8 18,9 
Powiat złotowski 26,9 25,3 20,2 16,8 16,8 19,2 19,2 
Podregion 61 - poznański 13,6 12,3 9,4 5,3 3,8 6,7 6,7 
Powiat obornicki 21,1 19,0 13,9 8,3 5,9 9,6 10,1 
Powiat poznański 9,7 8,9 6,6 3,3 1,7 3,5 3,6 
Powiat szamotulski 16,1 15,8 12,5 8,5 6,9 11,6 11,3 
Powiat średzki 21,4 18,7 15,6 9,9 9,3 14,0 13,8 
Powiat śremski 15,6 12,9 10,2 5,9 4,9 9,4 8,8 
Podregion 62 - m. Poznań 6,7 6,2 5,0 2,9 1,8 3,2 3,5 
Powiat m. Poznań 6,7 6,2 5,0 2,9 1,8 3,2 3,5 
ZACHODNIOPOMORSKIE 27,5 25,6 21,5 16,4 13,3 17,1 17,4 
Podregion 63 - koszaliński 32,0 29,5 25,5 20,4 16,5 19,6 20,0 
Powiat białogardzki 39,0 34,6 35,2 31,2 28,2 28,3 29,4 
Powiat drawski 40,4 37,0 32,7 27,7 23,2 28,2 26,6 
Powiat kołobrzeski 21,1 18,7 15,0 11,9 9,1 11,8 11,9 
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Powiat koszaliński 38,7 36,4 31,4 25,3 20,8 24,5 25,6 
Powiat sławieński 36,7 33,1 28,8 20,4 15,5 19,7 21,4 
Powiat szczecinecki 36,7 35,1 30,9 25,3 22,4 25,7 25,5 
Powiat świdwiński 40,7 38,3 34,0 28,7 23,1 25,4 27,1 
Powiat wałecki 33,4 31,3 23,7 18,4 15,5 19,5 19,2 
Powiat m. Koszalin 20,8 18,8 15,3 11,2 7,8 10,2 10,7 
Podregion 64 - stargardzki 34,6 33,2 27,9 23,0 18,2 23,2 22,4 
Powiat choszczeński 36,8 35,3 29,8 26,1 22,1 28,6 26,2 
Powiat gryficki 36,9 36,1 33,2 26,2 22,6 24,8 24,4 
Powiat myśliborski 29,6 28,3 20,0 15,8 13,2 16,5 16,4 
Powiat pyrzycki 36,0 32,9 28,7 23,9 21,0 27,9 27,2 
Powiat stargardzki 32,5 31,2 26,2 22,0 14,4 20,2 19,9 
Powiat łobeski 42,7 41,8 35,2 29,0 23,9 30,5 28,3 
Podregion 65 - m. Szczecin 15,3 14,1 11,8 6,5 4,3 8,5 9,6 
Powiat m. Szczecin 15,3 14,1 11,8 6,5 4,3 8,5 9,6 
Podregion 66 - szczeciński 28,7 27,1 22,3 17,2 15,4 18,5 19,1 
Powiat goleniowski 29,2 28,0 21,2 15,8 15,0 18,3 18,4 
Powiat gryfiński 32,9 30,5 25,3 20,8 17,1 21,1 21,9 
Powiat kamieński 34,8 33,3 29,9 24,2 22,3 25,0 26,3 
Powiat policki 23,3 22,0 18,3 14,1 13,5 16,2 17,0 
Powiat m. Świnoujście 20,9 19,2 16,1 11,2 8,1 10,5 11,2 
Region południowo-zachodni 21,8 20,1 16,5 11,6 9,9 12,8 15,7 
DOLNOŚLĄSKIE 22,4 20,6 16,6 11,4 10,0 12,8 13,0 
Podregion 1 - jeleniogórski 26,2 24,1 20,4 15,4 13,9 18,1 18,3 
Powiat bolesławiecki 25,3 22,4 17,7 13,4 11,3 15,8 15,0 
Powiat jaworski 30,7 29,1 24,0 18,8 16,3 21,4 22,3 
Powiat jeleniogórski 27,1 25,1 21,9 14,8 13,9 19,5 21,6 
Powiat kamiennogórski 29,3 27,0 23,2 15,4 16,6 23,2 22,5 
Powiat lubański 31,0 29,0 25,8 22,4 22,2 25,4 25,6 
Powiat lwówecki 33,7 32,5 29,3 24,1 19,7 24,8 25,4 
Powiat zgorzelecki 24,5 22,0 17,2 12,0 10,7 13,9 12,8 
Powiat złotoryjski 34,9 33,4 29,6 24,9 23,0 26,4 26,5 
Powiat m. Jelenia Góra 15,1 12,6 11,0 7,7 6,5 9,6 10,7 
Podregion 2 - legnicko-głogowski 21,3 19,2 15,1 10,4 8,8 11,5 12,2 
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Powiat głogowski 23,7 22,0 18,0 12,9 11,1 14,4 14,1 
Powiat górowski 32,7 31,6 28,2 21,4 18,8 24,9 27,4 
Powiat legnicki 30,5 29,1 23,3 16,7 13,9 18,2 19,2 
Powiat lubiński 17,6 14,2 10,5 7,3 6,4 8,2 9,6 
Powiat polkowicki 15,6 14,3 11,4 8,3 7,4 8,7 9,1 
Powiat m. Legnica 20,3 18,2 13,5 7,8 6,3 8,8 9,2 
Podregion 3 - wałbrzyski 29,8 28,8 24,9 18,2 17,0 20,2 19,7 
Powiat dzierżoniowski 31,7 33,1 29,5 23,7 21,1 24,5 22,6 
Powiat kłodzki 32,9 32,2 27,5 23,1 21,6 24,4 24,5 
Powiat świdnicki 26,2 23,9 20,0 12,1 11,9 14,6 13,8 
Powiat wałbrzyski 29,1 27,1 23,8 16,2 15,1 19,8 18,5 
Powiat ząbkowicki 29,9 30,0 26,1 17,8 17,3 19,4 21,7 
Podregion 4 - wrocławski 23,9 21,5 16,3 10,8 9,2 12,5 12,8 
Powiat milicki 24,6 23,2 19,1 16,4 14,2 17,4 17,3 
Powiat oleśnicki 24,0 21,2 16,2 11,2 11,4 14,8 16,3 
Powiat oławski 23,8 19,1 12,6 7,9 7,7 11,8 11,6 
Powiat strzeliński 31,4 29,3 24,9 18,7 13,2 17,2 17,1 
Powiat średzki 22,5 20,5 15,8 10,0 8,8 12,9 12,9 
Powiat trzebnicki 26,8 25,1 20,5 13,9 10,1 14,1 13,8 
Powiat wołowski 23,2 22,1 18,3 16,0 15,8 21,0 21,5 
Powiat wrocławski 19,2 17,3 10,8 4,6 3,4 5,0 5,3 
Podregion 5 - m. Wrocław 12,3 10,9 8,0 4,5 3,3 5,1 5,4 
Powiat m. Wrocław 12,3 10,9 8,0 4,5 3,3 5,1 5,4 
OPOLSKIE 20,0 18,7 16,2 11,9 9,8 12,9 13,2 
Podregion 31 - nyski 28,3 26,3 22,7 16,9 13,9 17,7 17,9 
Powiat brzeski 30,2 27,6 24,4 20,7 16,7 18,7 19,2 
Powiat kluczborski 24,3 21,2 17,0 13,5 11,1 15,1 14,8 
Powiat namysłowski 29,1 27,3 24,2 15,8 12,6 17,8 17,2 
Powiat nyski 31,9 29,5 24,6 16,6 13,9 18,5 18,9 
Powiat prudnicki 19,6 20,3 20,3 16,1 13,6 16,8 17,6 
Podregion 32 - opolski 14,6 13,8 12,2 9,0 7,4 10,1 10,4 
Powiat głubczycki 22,8 21,8 18,6 14,1 12,7 16,3 17,0 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski 15,7 15,8 13,8 12,1 8,7 12,5 12,5 
Powiat krapkowicki 14,0 13,2 11,1 9,2 8,5 11,6 11,3 
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Powiat oleski 12,2 11,6 9,9 6,6 5,7 8,6 8,7 
Powiat opolski 18,5 16,8 15,4 10,4 8,1 12,1 12,7 
Powiat strzelecki 16,5 16,6 14,5 10,9 9,7 11,8 12,0 
Powiat m. Opole 9,9 9,1 8,5 5,3 4,4 5,9 6,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A36. Odsetek zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
POLSKA 45% 44% 43% 42% 42% 42% 43% 43% 45% 45% 44% 44% 
Region północno-zachodni 46% 44% 44% 43% 43% 43% 43% 44% 45% 46% 44% 44% 
Lubuskie 42% 40% 40% 40% 40% 41% 42% 43% 44% 44% 41% 41% 
Gorzowski 40% 40% 40% 40% 40% 41% 42% 46% 47% 47% 41% 41% 
Zielonogórski 42% 40% 40% 40% 40% 41% 42% 42% 43% 42% 41% 41% 
Wielkopolskie 49% 47% 47% 46% 46% 46% 46% 47% 48% 48% 47% 47% 
Kaliski 52% 51% 52% 52% 51% 51% 52% 51% 51% 49% 49% 50% 
Koniński 51% 49% 49% 48% 47% 47% 48% 50% 53% 52% 53% 52% 
Leszczyński 53% 53% 53% 53% 54% 54% 55% 54% 53% 52% 52% 53% 
Pilski 49% 48% 47% 47% 47% 48% 49% 49% 49% 49% 48% 48% 
Poznański 32% 51% 51% 52% 52% 53% 53% 54% 54% 52% 53% 54% 
m. Poznań 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Zachodniopomorskie 44% 42% 41% 40% 40% 40% 40% 41% 44% 45% 42% 41% 
Koszaliński 47% 46% 45% 45% 45% 46% 46% 47% 48% 48% 46% 46% 
Stargardzki 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 52% 52% 53% 
m. Szczecin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Szczeciński 49% 48% 47% 48% 47% 47% 47% 49% 49% 49% 49% 49% 
Region południowo-zachodni 38% 37% 37% 36% 36% 36% 37% 38% 38% 38% 37% 38% 
Dolnośląskie 36% 35% 34% 33% 33% 34% 34% 35% 36% 36% 35% 35% 
Jeleniogórski 43% 42% 42% 41% 41% 42% 42% 43% 43% 42% 43% 42% 
Legnicko-głogowski 30% 30% 30% 30% 30% 31% 32% 33% 34% 34% 33% 34% 
Wałbrzyski 32% 30% 30% 28% 29% 29% 29% 30% 30% 31% 30% 30% 
Wrocławski 40% 57% 58% 58% 59% 60% 61% 61% 60% 59% 58% 59% 
m. Wrocław 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Opolskie 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 
Nyski 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 50% 48% 46% 46% 47% 
Opolski 42% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 43% 43% 42% 42% 42% 
Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A37. Odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
POLSKA 24% 20% 20% 17% 15% 14% 13% 13% 14% 18% 20% 17% 
Region północno-zachodni 25% 22% 22% 19% 17% 17% 15% 16% 16% 21% 22% 18% 
Lubuskie 27% 24% 22% 23% 20% 18% 16% 16% 17% 23% 24% 19% 
Gorzowski 29% 27% 23% 24% 22% 19% 17% 19% 20% 24% 25% 20% 
Zielonogórski 25% 23% 21% 22% 19% 18% 16% 15% 15% 22% 24% 19% 
Wielkopolskie 24% 22% 22% 18% 17% 17% 14% 15% 14% 20% 21% 17% 
Kaliski 23% 20% 21% 18% 16% 16% 15% 15% 15% 19% 21% 17% 
Koniński 23% 22% 21% 20% 18% 17% 11% 13% 12% 19% 17% 13% 
Leszczyński 23% 21% 20% 18% 16% 17% 15% 16% 17% 23% 24% 19% 
Pilski 29% 25% 29% 19% 21% 19% 16% 19% 16% 21% 21% 17% 
Poznański 26% 20% 20% 18% 18% 15% 14% 14% 15% 21% 26% 21% 
m. Poznań . 22% 20% 16% 14% 14% 15% 14% 14% 19% 26% 23% 
Zachodniopomorskie 26% 22% 22% 18% 16% 16% 15% 16% 17% 21% 22% 19% 
Koszaliński 29% 25% 25% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 23% 25% 22% 
Stargardzki 27% 22% 22% 18% 16% 15% 16% 16% 18% 22% 24% 19% 
m. Szczecin 16% 13% 12% 13% 8% 8% 9% 8% 11% 14% 16% 13% 
Szczeciński 21% 21% 20% 16% 14% 14% 13% 16% 14% 18% 20% 17% 
Region południowo-zachodni 24% 22% 22% 18% 16% 15% 15% 14% 15% 20% 21% 18% 
Dolnośląskie 25% 22% 23% 19% 16% 16% 15% 15% 16% 20% 22% 19% 
Jeleniogórski 24% 23% 23% 19% 17% 17% 15% 16% 15% 20% 19% 17% 
Legnicko-głogowski 23% 22% 23% 20% 18% 16% 12% 12% 14% 16% 17% 17% 
Wałbrzyski 29% 24% 24% 20% 17% 17% 18% 17% 19% 23% 26% 22% 
Wrocławski 23% 23% 23% 20% 17% 17% 17% 14% 16% 20% 20% 18% 
m. Wrocław . 15% 16% 13% 10% 10% 12% 12% 13% 18% 23% 20% 
Opolskie 22% 20% 19% 16% 13% 14% 13% 13% 14% 18% 18% 14% 
Nyski 25% 23% 22% 20% 16% 17% 16% 16% 17% 22% 21% 16% 
Opolski 18% 14% 16% 10% 10% 9% 10% 9% 10% 13% 15% 12% 
Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A38. Odsetek długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy) w latach 1999-2010 

Region 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
POLSKA 52% 52% 50% 49% 45% 34% 26% 29% 
Region północno-zachodni 50% 49% 47% 46% 40% 28% 21% 25% 
LUBUSKIE 48% 47% 45% 42% 37% 27% 21% 24% 
Podregion 13 - gorzowski 47% 46% 43% 38% 33% 26% 21% 24% 
Powiat gorzowski 48% 47% 43% 36% 25% 21% 14% 22% 
Powiat międzyrzecki 45% 46% 44% 42% 40% 32% 29% 33% 
Powiat słubicki 46% 42% 44% 38% 35% 27% 25% 27% 
Powiat strzelecko-drezdenecki 50% 48% 47% 46% 39% 32% 29% 25% 
Powiat sulęciński 53% 49% 41% 36% 38% 22% 11% 17% 
Powiat m. Gorzów Wielkopolski 44% 45% 40% 28% 18% 13% 8% 18% 
Podregion 14 - zielonogórski 48% 48% 46% 45% 40% 27% 22% 24% 
Powiat krośnieński 54% 53% 50% 48% 46% 37% 34% 28% 
Powiat nowosolski 52% 50% 49% 49% 41% 26% 28% 32% 
Powiat świebodziński 46% 48% 45% 45% 37% 14% 10% 7% 
Powiat zielonogórski 49% 50% 48% 46% 41% 22% 16% 20% 
Powiat żagański 49% 50% 49% 45% 41% 30% 22% 24% 
Powiat żarski 44% 42% 42% 41% 34% 24% 19% 22% 
Powiat wschowski 47% 42% 43% 35% 34% 30% 20% 22% 
Powiat m. Zielona Góra 42% 45% 42% 42% 37% 25% 13% 19% 
WIELKOPOLSKIE 50% 48% 47% 47% 41% 27% 20% 24% 
Podregion 57 - kaliski 53% 50% 47% 49% 41% 26% 18% 23% 
Powiat jarociński 52% 48% 48% 46% 44% 26% 20% 24% 
Powiat kaliski 58% 57% 55% 61% 43% 27% 15% 19% 
Powiat kępiński 51% 45% 44% 38% 30% 19% 10% 18% 
Powiat krotoszyński 54% 51% 50% 46% 42% 35% 26% 27% 
Powiat ostrowski 53% 50% 45% 46% 39% 22% 16% 25% 
Powiat ostrzeszowski 47% 39% 34% 28% 23% 20% 15% 24% 
Powiat pleszewski 55% 55% 53% 55% 44% 33% 23% 22% 
Powiat m. Kalisz 50% 51% 44% 52% 46% 24% 15% 22% 
Podregion 58 - koniński 53% 52% 51% 51% 47% 32% 27% 30% 
Powiat gnieźnieński 53% 50% 56% 51% 52% 38% 27% 27% 
Powiat kolski 59% 59% 51% 55% 48% 40% 32% 31% 
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Powiat koniński 55% 52% 53% 51% 48% 27% 26% 33% 
Powiat słupecki 55% 54% 48% 52% 45% 39% 32% 32% 
Powiat turecki 49% 47% 47% 47% 36% 19% 22% 26% 
Powiat wrzesiński 50% 52% 50% 50% 44% 32% 26% 28% 
Powiat m. Konin 50% 49% 48% 48% 45% 27% 24% 33% 
Podregion 59 - leszczyński 46% 44% 42% 41% 36% 24% 17% 21% 
Powiat gostyński 47% 45% 45% 47% 37% 27% 22% 25% 
Powiat grodziski 45% 35% 26% 26% 29% 17% 14% 25% 
Powiat kościański 44% 41% 41% 34% 28% 20% 13% 17% 
Powiat leszczyński 45% 43% 42% 41% 35% 25% 15% 19% 
Powiat międzychodzki 52% 52% 50% 47% 48% 20% 11% 15% 
Powiat nowotomyski 48% 45% 45% 47% 44% 22% 13% 13% 
Powiat rawicki 45% 43% 42% 39% 36% 31% 23% 27% 
Powiat wolsztyński 45% 40% 33% 39% 30% 17% 14% 21% 
Powiat m. Leszno 47% 43% 43% 37% 32% 26% 15% 19% 
Podregion 60 - pilski 49% 47% 46% 40% 34% 23% 19% 24% 
Powiat chodzieski 53% 49% 53% 43% 38% 18% 22% 31% 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 51% 49% 44% 39% 38% 24% 22% 27% 
Powiat pilski 45% 49% 45% 45% 39% 23% 13% 17% 
Powiat wągrowiecki 53% 49% 48% 43% 39% 27% 23% 33% 
Powiat złotowski 49% 39% 40% 29% 17% 23% 19% 18% 
Podregion 61 - poznański 46% 48% 47% 49% 44% 25% 16% 23% 
Powiat obornicki 48% 48% 48% 47% 46% 21% 13% 21% 
Powiat poznański 45% 46% 46% 50% 46% 19% 8% 11% 
Powiat szamotulski 45% 46% 45% 47% 44% 29% 22% 32% 
Powiat średzki 43% 50% 51% 51% 48% 36% 29% 36% 
Powiat śremski 51% 51% 47% 45% 29% 15% 9% 14% 
Podregion 62 - m. Poznań 44% 45% 47% 48% 44% 22% 11% 14% 
Powiat m. Poznań 44% 45% 47% 48% 44% 22% 11% 14% 
ZACHODNIOPOMORSKIE 51% 51% 49% 46% 41% 31% 22% 26% 
Podregion 63 - koszaliński 51% 50% 47% 43% 41% 32% 24% 26% 
Powiat białogardzki 48% 54% 51% 48% 49% 45% 31% 24% 
Powiat drawski 53% 52% 47% 40% 37% 29% 25% 29% 
Powiat kołobrzeski 42% 44% 38% 30% 29% 22% 19% 23% 
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Powiat koszaliński 53% 53% 50% 45% 42% 34% 24% 30% 
Powiat sławieński 51% 50% 42% 43% 47% 26% 20% 25% 
Powiat szczecinecki 54% 53% 48% 44% 42% 34% 28% 29% 
Powiat świdwiński 54% 49% 50% 45% 38% 31% 21% 20% 
Powiat wałecki 48% 44% 42% 32% 26% 25% 18% 21% 
Powiat m. Koszalin 51% 51% 50% 48% 45% 36% 24% 28% 
Podregion 64 - stargardzki 53% 52% 48% 47% 40% 28% 21% 26% 
Powiat choszczeński 51% 47% 44% 41% 35% 27% 24% 26% 
Powiat gryficki 52% 49% 48% 49% 43% 34% 19% 22% 
Powiat myśliborski 53% 54% 46% 42% 35% 27% 20% 17% 
Powiat pyrzycki 56% 57% 52% 49% 39% 33% 27% 36% 
Powiat stargardzki 51% 54% 50% 50% 44% 23% 19% 28% 
Powiat łobeski 56% 55% 49% 47% 39% 25% 20% 27% 
Podregion 65 - m. Szczecin 50% 53% 53% 53% 42% 20% 12% 24% 
Powiat m. Szczecin 50% 53% 53% 53% 42% 20% 12% 24% 
Podregion 66 - szczeciński 52% 51% 49% 45% 41% 35% 25% 29% 
Powiat goleniowski 55% 51% 51% 46% 42% 33% 24% 31% 
Powiat gryfiński 55% 57% 52% 47% 42% 36% 26% 30% 
Powiat kamieński 50% 47% 45% 42% 36% 32% 26% 28% 
Powiat policki 48% 51% 53% 48% 47% 43% 31% 35% 
Powiat m. Świnoujście 42% 41% 38% 35% 35% 21% 11% 11% 
Region południowo-zachodni 50% 50% 47% 46% 40% 29% 22% 26% 
DOLNOŚLĄSKIE 50% 50% 47% 46% 40% 29% 23% 26% 
Podregion 1 - jeleniogórski 48% 47% 45% 42% 38% 26% 22% 27% 
Powiat bolesławiecki 42% 44% 43% 41% 38% 19% 14% 20% 
Powiat jaworski 53% 51% 47% 45% 39% 28% 20% 29% 
Powiat jeleniogórski 49% 49% 43% 39% 34% 22% 22% 28% 
Powiat kamiennogórski 40% 41% 38% 34% 27% 14% 19% 26% 
Powiat lubański 47% 45% 43% 41% 40% 32% 29% 31% 
Powiat lwówecki 53% 46% 46% 46% 43% 26% 27% 25% 
Powiat zgorzelecki 55% 52% 53% 50% 44% 31% 22% 29% 
Powiat złotoryjski 50% 52% 51% 47% 39% 34% 30% 31% 
Powiat m. Jelenia Góra 43% 42% 35% 31% 27% 18% 14% 23% 
Podregion 2 - legnicko-głogowski 49% 47% 44% 42% 32% 25% 20% 23% 
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Powiat głogowski 47% 46% 43% 44% 35% 32% 24% 27% 
Powiat górowski 51% 52% 51% 46% 29% 26% 21% 29% 
Powiat legnicki 50% 48% 46% 44% 35% 25% 24% 25% 
Powiat lubiński 45% 42% 36% 30% 21% 12% 9% 14% 
Powiat polkowicki 54% 52% 49% 50% 43% 37% 29% 26% 
Powiat m. Legnica 50% 46% 41% 40% 27% 17% 13% 20% 
Podregion 3 - wałbrzyski 51% 49% 47% 46% 40% 29% 25% 25% 
Powiat dzierżoniowski 55% 55% 46% 50% 49% 38% 31% 22% 
Powiat kłodzki 54% 54% 50% 51% 45% 34% 30% 31% 
Powiat świdnicki 46% 46% 43% 40% 29% 16% 14% 15% 
Powiat wałbrzyski 51% 45% 46% 41% 36% 26% 23% 28% 
Powiat ząbkowicki 51% 45% 44% 46% 33% 24% 23% 20% 
Podregion 4 - wrocławski 49% 50% 48% 48% 43% 31% 23% 27% 
Powiat milicki 44% 47% 45% 49% 51% 30% 30% 32% 
Powiat oleśnicki 49% 47% 41% 43% 40% 27% 20% 26% 
Powiat oławski 48% 49% 45% 42% 36% 26% 21% 25% 
Powiat strzeliński 53% 51% 49% 50% 48% 30% 22% 24% 
Powiat średzki 46% 48% 47% 47% 43% 24% 18% 25% 
Powiat trzebnicki 48% 49% 49% 48% 41% 37% 22% 24% 
Powiat wołowski 49% 52% 46% 39% 38% 34% 29% 34% 
Powiat wrocławski 55% 59% 60% 60% 57% 46% 25% 30% 
Podregion 5 - m. Wrocław 52% 56% 57% 59% 57% 43% 24% 31% 
Powiat m. Wrocław 52% 56% 57% 59% 57% 43% 24% 31% 
OPOLSKIE 51% 50% 48% 47% 40% 26% 20% 24% 
Podregion 31 - nyski 51% 49% 47% 44% 38% 26% 21% 23% 
Powiat brzeski 50% 50% 49% 47% 45% 34% 21% 25% 
Powiat kluczborski 50% 46% 46% 41% 39% 32% 21% 25% 
Powiat namysłowski 50% 49% 49% 49% 42% 29% 26% 29% 
Powiat nyski 53% 49% 45% 39% 26% 18% 17% 18% 
Powiat prudnicki 45% 48% 46% 49% 47% 24% 23% 27% 
Podregion 32 - opolski 50% 52% 49% 50% 43% 27% 20% 25% 
Powiat głubczycki 57% 55% 55% 51% 41% 29% 23% 26% 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski 52% 52% 49% 50% 46% 27% 19% 26% 
Powiat krapkowicki 37% 42% 44% 41% 42% 33% 22% 26% 
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Powiat oleski 48% 45% 46% 49% 41% 23% 17% 22% 
Powiat opolski 53% 57% 52% 53% 43% 25% 20% 25% 
Powiat strzelecki 45% 47% 44% 45% 39% 24% 18% 22% 
Powiat m. Opole 50% 53% 47% 53% 42% 25% 19% 23% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych  
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Tabela A39. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w roku 2000 i 2010 

Region 

Wykształcenie 
wyższe policealne, średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
POLSKA 3% 10% 21% 22% 6% 11% 37% 28% 33% 28% 
Region północno-zachodni 2% 9% 19% 21% 6% 10% 37% 30% 35% 30% 
Lubuskie 2% 8% 20% 21% 6% 10% 38% 30% 34% 30% 
Gorzowski 2% 10% 19% 21% 6% 10% 38% 29% 35% 30% 
Zielonogórski 2% 7% 20% 21% 5% 9% 39% 31% 34% 31% 
Wielkopolskie 2% 10% 21% 23% 5% 10% 40% 31% 32% 25% 
Kaliski 2% 11% 24% 25% 6% 11% 42% 33% 26% 21% 
Koniński 2% 9% 20% 23% 6% 9% 42% 31% 31% 27% 
Leszczyński 2% 9% 20% 23% 5% 10% 44% 34% 30% 24% 
Pilski 2% 7% 21% 23% 5% 9% 37% 31% 35% 30% 
Poznański 2% 10% 18% 21% 5% 11% 35% 32% 40% 26% 
m. Poznań 8% 24% 19% 20% 8% 14% 24% 20% 41% 22% 
Zachodniopomorskie 2% 8% 17% 18% 7% 11% 33% 28% 40% 35% 
Koszaliński 2% 6% 17% 19% 6% 9% 34% 30% 40% 36% 
Stargardzki 2% 7% 17% 17% 6% 12% 35% 29% 40% 35% 
m. Szczecin 6% 17% 19% 19% 8% 10% 27% 23% 39% 30% 
Szczeciński 2% 7% 17% 17% 7% 11% 33% 27% 41% 37% 
Region południowo-zachodni 2% 9% 21% 21% 6% 10% 36% 29% 35% 31% 
Dolnośląskie 2% 10% 21% 21% 6% 10% 36% 29% 35% 31% 
Jeleniogórski 1% 7% 19% 20% 5% 8% 39% 32% 36% 33% 
Legnicko-głogowski 2% 10% 23% 21% 6% 10% 38% 29% 32% 30% 
Wałbrzyski 2% 7% 22% 21% 6% 9% 34% 28% 36% 34% 
Wrocławski 2% 8% 19% 20% 5% 12% 39% 31% 35% 30% 
m. Wrocław 8% 23% 25% 23% 8% 10% 24% 18% 35% 26% 
Opolskie 3% 9% 20% 20% 7% 10% 37% 29% 33% 32% 
Nyski 2% 8% 20% 21% 7% 10% 38% 31% 33% 31% 
Opolski 3% 10% 20% 19% 7% 10% 36% 28% 34% 32% 
Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A40. Struktura bezrobotnych według płci w latach 2000 i 2007-2010 

Region 
Mężczyźni Kobiety 

2000 2007 2008 2009 2010 2000 2007 2008 2009 2010 
POLSKA 45% 42% 43% 49% 48% 55% 58% 57% 51% 52% 
Region północno-zachodni 43% 38% 41% 47% 46% 57% 62% 59% 53% 54% 
LUBUSKIE 46% 42% 44% 48% 47% 54% 58% 56% 52% 53% 
Podregion 13 - gorzowski 47% 43% 45% 48% 48% 53% 57% 55% 52% 52% 
Powiat gorzowski 48% 39% 42% 45% 45% 52% 61% 58% 55% 55% 
Powiat międzyrzecki 43% 40% 43% 48% 46% 57% 60% 57% 52% 54% 
Powiat słubicki 49% 43% 46% 49% 50% 51% 57% 54% 51% 50% 
Powiat strzelecko-drezdenecki 48% 44% 47% 50% 49% 52% 56% 53% 50% 51% 
Powiat sulęciński 49% 46% 46% 47% 48% 51% 54% 54% 53% 52% 
Powiat m. Gorzów Wielkopol-

ski 48% 45% 48% 49% 49% 52% 55% 52% 51% 51% 
Podregion 14 - zielonogórski 45% 41% 43% 48% 46% 55% 59% 57% 52% 54% 
Powiat krośnieński 43% 42% 43% 47% 45% 57% 58% 57% 53% 55% 
Powiat nowosolski 46% 42% 42% 47% 44% 54% 58% 58% 53% 56% 
Powiat świebodziński 53% 45% 50% 51% 49% 47% 55% 50% 49% 51% 
Powiat zielonogórski 40% 36% 38% 47% 45% 60% 64% 62% 53% 55% 
Powiat żagański 45% 42% 42% 47% 44% 55% 58% 58% 53% 56% 
Powiat żarski 46% 40% 45% 50% 46% 54% 60% 55% 50% 54% 
Powiat wschowski . 41% 42% 48% 48% . 59% 58% 52% 52% 
Powiat m. Zielona Góra 43% 41% 47% 50% 49% 57% 59% 53% 50% 51% 
WIELKOPOLSKIE 42% 34% 38% 45% 44% 58% 66% 62% 55% 56% 
Podregion 57 - kaliski 41% 31% 36% 44% 43% 59% 69% 64% 56% 57% 
Powiat jarociński 41% 34% 36% 45% 43% 59% 66% 64% 55% 57% 
Powiat kaliski 45% 35% 38% 47% 45% 55% 65% 62% 53% 55% 
Powiat kępiński 34% 25% 35% 42% 41% 66% 75% 65% 58% 59% 
Powiat krotoszyński 42% 27% 31% 41% 38% 58% 73% 69% 59% 62% 
Powiat ostrowski 39% 31% 37% 46% 44% 61% 69% 63% 54% 56% 
Powiat ostrzeszowski 40% 25% 31% 37% 38% 60% 75% 69% 63% 62% 
Powiat pleszewski 41% 26% 31% 41% 44% 59% 74% 69% 59% 56% 
Powiat m. Kalisz 42% 39% 42% 48% 46% 58% 61% 58% 52% 54% 
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Podregion 58 - koniński 44% 34% 37% 46% 45% 56% 66% 63% 54% 55% 
Powiat gnieźnieński 42% 31% 35% 44% 42% 58% 69% 65% 56% 58% 
Powiat kolski 46% 36% 37% 45% 42% 54% 64% 63% 55% 58% 
Powiat koniński 47% 37% 38% 46% 46% 53% 63% 62% 54% 54% 
Powiat słupecki 43% 33% 40% 46% 45% 57% 67% 60% 54% 55% 
Powiat turecki 44% 30% 35% 44% 43% 56% 70% 65% 56% 57% 
Powiat wrzesiński 42% 29% 34% 45% 43% 58% 71% 66% 55% 57% 
Powiat m. Konin 44% 39% 43% 49% 49% 56% 61% 57% 51% 51% 
Podregion 59 - leszczyński 43% 37% 40% 45% 43% 57% 63% 60% 55% 57% 
Powiat gostyński 43% 39% 43% 46% 45% 57% 61% 57% 54% 55% 
Powiat grodziski 48% 46% 47% 49% 47% 52% 54% 53% 51% 53% 
Powiat kościański 42% 33% 34% 42% 42% 58% 67% 66% 58% 58% 
Powiat leszczyński 40% 33% 34% 40% 39% 60% 67% 66% 60% 61% 
Powiat międzychodzki 42% 24% 36% 45% 40% 58% 76% 64% 55% 60% 
Powiat nowotomyski 45% 33% 38% 45% 48% 55% 67% 62% 55% 52% 
Powiat rawicki 42% 41% 42% 46% 42% 58% 59% 58% 54% 58% 
Powiat wolsztyński 47% 44% 40% 43% 43% 53% 56% 60% 57% 57% 
Powiat m. Leszno 40% 36% 40% 45% 42% 60% 64% 60% 55% 58% 
Podregion 60 - pilski 42% 34% 39% 45% 44% 58% 66% 61% 55% 56% 
Powiat chodzieski 43% 32% 35% 41% 40% 57% 68% 65% 59% 60% 
Powiat czarnkowsko-

trzcianecki 41% 31% 39% 46% 44% 59% 69% 61% 54% 56% 
Powiat pilski 41% 35% 43% 48% 47% 59% 65% 57% 52% 53% 
Powiat wągrowiecki 42% 31% 29% 39% 39% 58% 69% 71% 61% 61% 
Powiat złotowski 44% 40% 44% 46% 45% 56% 60% 56% 54% 55% 
Podregion 61 - poznański 40% 33% 38% 45% 43% 60% 67% 62% 55% 57% 
Powiat obornicki 36% 28% 30% 40% 40% 64% 72% 70% 60% 60% 
Powiat poznański 42% 34% 39% 46% 44% 58% 66% 61% 54% 56% 
Powiat szamotulski 40% 38% 40% 46% 43% 60% 62% 60% 54% 57% 
Powiat średzki 38% 33% 36% 45% 44% 62% 67% 64% 55% 56% 
Powiat śremski 43% 28% 39% 48% 45% 57% 72% 61% 52% 55% 
Podregion 62 - m. Poznań 41% 40% 46% 50% 49% 59% 60% 54% 50% 51% 
Powiat m. Poznań 41% 40% 46% 50% 49% 59% 60% 54% 50% 51% 
ZACHODNIOPOMORSKIE 44% 40% 42% 49% 48% 56% 60% 58% 51% 52% 
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Podregion 63 - koszaliński 44% 41% 44% 49% 48% 56% 59% 56% 51% 52% 
Powiat białogardzki 48% 48% 52% 51% 51% 52% 52% 48% 49% 49% 
Powiat drawski 46% 43% 46% 49% 49% 54% 57% 54% 51% 51% 
Powiat kołobrzeski 44% 39% 44% 51% 52% 56% 61% 56% 49% 48% 
Powiat koszaliński 41% 36% 40% 46% 46% 59% 64% 60% 54% 54% 
Powiat sławieński 44% 43% 42% 50% 50% 56% 57% 58% 50% 50% 
Powiat szczecinecki 43% 40% 40% 47% 45% 57% 60% 60% 53% 55% 
Powiat świdwiński 46% 45% 46% 51% 48% 54% 55% 54% 49% 52% 
Powiat wałecki 42% 32% 34% 43% 42% 58% 68% 66% 57% 58% 
Powiat m. Koszalin 42% 40% 47% 52% 49% 58% 60% 53% 48% 51% 
Podregion 64 - stargardzki 45% 40% 41% 48% 47% 55% 60% 59% 52% 53% 
Powiat choszczeński 47% 41% 45% 49% 50% 53% 59% 55% 51% 50% 
Powiat gryficki 46% 42% 43% 50% 49% 54% 58% 57% 50% 51% 
Powiat myśliborski 45% 36% 38% 47% 45% 55% 64% 62% 53% 55% 
Powiat pyrzycki 45% 41% 41% 49% 49% 55% 59% 59% 51% 51% 
Powiat stargardzki 42% 39% 37% 45% 46% 58% 61% 63% 55% 54% 
Powiat łobeski . 45% 42% 46% 46% . 55% 58% 54% 54% 
Podregion 65 - m. Szczecin 45% 42% 45% 55% 51% 55% 58% 55% 45% 49% 
Powiat m. Szczecin 45% 42% 45% 55% 51% 55% 58% 55% 45% 49% 
Podregion 66 - szczeciński 40% 37% 38% 46% 46% 60% 63% 62% 54% 54% 
Powiat goleniowski 41% 39% 39% 46% 44% 59% 61% 61% 54% 56% 
Powiat gryfiński 41% 36% 37% 47% 48% 59% 64% 63% 53% 52% 
Powiat kamieński 41% 37% 37% 44% 46% 59% 63% 63% 56% 54% 
Powiat policki 35% 37% 37% 47% 46% 65% 63% 63% 53% 54% 
Powiat m. Świnoujście 37% 38% 41% 48% 47% 63% 62% 59% 52% 53% 
Region południowo-zachodni 44% 42% 44% 49% 48% 56% 58% 56% 51% 52% 
DOLNOŚLĄSKIE 44% 43% 44% 49% 48% 56% 57% 56% 51% 52% 
Podregion 1 - jeleniogórski 46% 45% 47% 51% 51% 54% 55% 53% 49% 49% 
Powiat bolesławiecki 47% 45% 46% 49% 48% 53% 55% 54% 51% 52% 
Powiat jaworski 43% 44% 48% 52% 51% 57% 56% 52% 48% 49% 
Powiat jeleniogórski 47% 49% 46% 53% 53% 53% 51% 54% 47% 47% 
Powiat kamiennogórski 53% 47% 53% 57% 56% 47% 53% 47% 43% 44% 
Powiat lubański 43% 45% 48% 51% 52% 57% 55% 52% 49% 48% 
Powiat lwówecki 47% 47% 47% 52% 52% 53% 53% 53% 48% 48% 
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Powiat zgorzelecki 44% 40% 42% 45% 44% 56% 60% 58% 55% 56% 
Powiat złotoryjski 45% 45% 45% 52% 50% 55% 55% 55% 48% 50% 
Powiat m. Jelenia Góra 48% 49% 48% 53% 53% 52% 51% 52% 47% 47% 
Podregion 2 - legnicko-

głogowski 41% 39% 40% 46% 43% 59% 61% 60% 54% 57% 
Powiat głogowski 36% 33% 34% 41% 37% 64% 67% 66% 59% 63% 
Powiat górowski 46% 45% 46% 49% 49% 54% 55% 54% 51% 51% 
Powiat legnicki 44% 42% 42% 49% 48% 56% 58% 58% 51% 52% 
Powiat lubiński 38% 34% 35% 42% 39% 62% 66% 65% 58% 61% 
Powiat polkowicki 35% 36% 38% 43% 40% 65% 64% 62% 57% 60% 
Powiat m. Legnica 46% 47% 48% 51% 50% 54% 53% 52% 49% 50% 
Podregion 3 - wałbrzyski 46% 44% 46% 50% 50% 54% 56% 54% 50% 50% 
Powiat dzierżoniowski 48% 47% 48% 52% 52% 52% 53% 52% 48% 48% 
Powiat kłodzki 48% 46% 48% 52% 51% 52% 54% 52% 48% 49% 
Powiat świdnicki 43% 43% 45% 48% 49% 57% 57% 55% 52% 51% 
Powiat wałbrzyski 48% 40% 42% 46% 47% 52% 60% 58% 54% 53% 
Powiat ząbkowicki 48% 47% 48% 53% 52% 52% 53% 52% 47% 48% 
Podregion 4 - wrocławski 42% 40% 41% 48% 47% 58% 60% 59% 52% 53% 
Powiat milicki 38% 31% 38% 44% 42% 62% 69% 62% 56% 58% 
Powiat oleśnicki 41% 37% 39% 45% 45% 59% 63% 61% 55% 55% 
Powiat oławski 43% 44% 44% 51% 50% 57% 56% 56% 49% 50% 
Powiat strzeliński 43% 45% 47% 53% 53% 57% 55% 53% 47% 47% 
Powiat średzki 43% 41% 42% 52% 51% 57% 59% 58% 48% 49% 
Powiat trzebnicki 42% 39% 39% 47% 47% 58% 61% 61% 53% 53% 
Powiat wołowski 42% 39% 42% 47% 47% 58% 61% 58% 53% 53% 
Powiat wrocławski 40% 42% 43% 47% 45% 60% 58% 57% 53% 55% 
Podregion 5 - m. Wrocław 41% 43% 43% 49% 47% 59% 57% 57% 51% 53% 
Powiat m. Wrocław 41% 43% 43% 49% 47% 59% 57% 57% 51% 53% 
OPOLSKIE 42% 40% 42% 49% 47% 58% 60% 58% 51% 53% 
Podregion 31 - nyski 44% 42% 42% 49% 48% 56% 58% 58% 51% 52% 
Powiat brzeski 43% 39% 40% 47% 46% 57% 61% 60% 53% 54% 
Powiat kluczborski 43% 37% 37% 45% 45% 57% 63% 63% 55% 55% 
Powiat namysłowski 41% 35% 37% 44% 42% 59% 65% 63% 56% 58% 
Powiat nyski 46% 46% 46% 53% 51% 54% 54% 54% 47% 49% 
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Powiat prudnicki 50% 46% 46% 53% 50% 50% 54% 54% 47% 50% 
Podregion 32 - opolski 39% 37% 41% 48% 46% 61% 63% 59% 52% 54% 
Powiat głubczycki 41% 42% 45% 50% 48% 59% 58% 55% 50% 52% 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski 37% 35% 41% 47% 45% 63% 65% 59% 53% 55% 
Powiat krapkowicki 35% 31% 33% 44% 40% 65% 69% 67% 56% 60% 
Powiat oleski 41% 38% 42% 48% 48% 59% 62% 58% 52% 52% 
Powiat opolski 38% 37% 42% 48% 49% 62% 63% 58% 52% 51% 
Powiat strzelecki 37% 37% 41% 49% 46% 63% 63% 59% 51% 54% 
Powiat m. Opole 40% 39% 42% 49% 46% 60% 61% 58% 51% 54% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A41. Struktura bezrobotnych według wieku w roku 2000 i 2010 

Region 

Wiek 
24 i mniej 25-34 35-44 45-54 55 i więcej 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 
POLSKA 30% 22% 26% 29% 24% 18% 17% 20% 2% 10% 
Region północno-zachodni 31% 22% 25% 29% 25% 18% 18% 21% 1% 10% 
LUBUSKIE 28% 20% 25% 29% 26% 18% 19% 22% 1% 11% 
Podregion 13 - gorzowski 29% 20% 25% 28% 26% 18% 19% 22% 1% 12% 
Powiat m. Gorzów Wielkopol-

ski 27% 16% 24% 29% 26% 17% 21% 23% 2% 15% 
Podregion 14 - zielonogórski 28% 20% 25% 30% 27% 18% 19% 22% 1% 10% 
Powiat m. Zielona Góra 27% 14% 25% 32% 27% 17% 20% 24% 1% 13% 
WIELKOPOLSKIE 35% 25% 26% 30% 23% 18% 15% 19% 1% 9% 
Podregion 57 - kaliski 36% 26% 27% 28% 22% 18% 14% 19% 1% 9% 
Powiat m. Kalisz 30% 15% 26% 29% 23% 21% 19% 24% 2% 12% 
Podregion 58 - koniński 36% 27% 29% 31% 22% 19% 13% 17% 1% 7% 
Powiat m. Konin 34% 21% 29% 31% 22% 22% 14% 19% 1% 7% 
Podregion 59 - leszczyński 38% 29% 23% 28% 23% 16% 14% 19% 1% 8% 
Powiat m. Leszno 34% 23% 23% 31% 24% 17% 18% 20% 1% 9% 
Podregion 60 - pilski 30% 24% 25% 29% 26% 18% 18% 20% 1% 8% 
Podregion 61 - poznański 37% 25% 23% 28% 23% 17% 16% 20% 1% 10% 
Podregion 62 - m. Poznań 29% 14% 25% 34% 23% 18% 20% 21% 2% 13% 
ZACHODNIOPOMORSKIE 26% 19% 25% 28% 26% 19% 21% 22% 2% 12% 
Podregion 63 - koszaliński 25% 18% 25% 27% 26% 19% 22% 23% 2% 13% 
Powiat m. Koszalin 22% 12% 23% 28% 26% 17% 26% 26% 3% 17% 
Podregion 64 - stargardzki 28% 23% 25% 28% 26% 18% 19% 21% 2% 10% 
Podregion 65 - m. Szczecin 23% 13% 22% 30% 25% 19% 26% 23% 3% 15% 
Podregion 66 - szczeciński 30% 20% 23% 29% 25% 18% 20% 21% 2% 12% 
Powiat m. Świnoujście 27% 15% 24% 29% 24% 17% 22% 23% 3% 15% 
Region południowo-zachodni 28% 19% 25% 28% 25% 18% 20% 23% 2% 13% 
DOLNOŚLĄSKIE 28% 18% 24% 28% 26% 18% 20% 23% 2% 14% 
Podregion 1 - jeleniogórski 26% 18% 25% 28% 27% 18% 21% 23% 2% 13% 
Powiat m. Jelenia Góra 22% 12% 23% 26% 27% 18% 26% 25% 2% 19% 
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Podregion 2 - legnicko-

głogowski 30% 22% 24% 30% 24% 18% 20% 20% 2% 11% 
Powiat m. Legnica 24% 14% 24% 29% 26% 18% 24% 25% 2% 15% 
Podregion 3 - wałbrzyski 28% 17% 25% 27% 28% 18% 18% 25% 1% 13% 
Podregion 4 - wrocławski 31% 22% 25% 27% 24% 17% 19% 21% 2% 13% 
Podregion 5 - m. Wrocław 24% 10% 23% 28% 24% 17% 26% 24% 3% 21% 
OPOLSKIE 29% 22% 26% 27% 25% 17% 18% 22% 2% 12% 
Podregion 31 - nyski 29% 21% 26% 27% 25% 18% 19% 22% 2% 12% 
Podregion 32 - opolski 28% 23% 27% 27% 25% 17% 18% 21% 3% 12% 
Powiat m. Opole 22% 15% 28% 31% 24% 17% 23% 22% 3% 15% 

Źródło: obliczenia na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Tabela A42. Migracje wewnątrzwojewódzkie w latach 1999-2004 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Liczba migrantów 

Region północno-zachodni 53 998 51 398 49 994 53 831 57 238 59 786 59 532 65 886 73 722 59 215 58 629 59 681 
Lubuskie 8 705 8 090 7 837 8 016 9 116 9 725 9 472 10 530 11 402 9 572 9 332 9 528 
Wielkopolskie 30 067 28 655 28 410 29 823 32 660 33 437 33 888 37 766 42 849 33 823 33 933 34 120 
Zachodniopomorskie 15 226 14 653 13 747 15 992 15 462 16 624 16 172 17 590 19 471 15 820 15 364 16 033 
Region południowo-zachodni 33 376 29 246 28 341 30 046 30 229 31 122 28 802 38 146 39 398 33 544 33 012 34 841 
Dolnośląskie 25 053 21 900 21 194 22 933 22 987 23 672 22 000 29 831 30 701 25 987 25 678 27 290 
Opolskie 8 323 7 346 7 147 7 113 7 242 7 450 6 802 8 315 8 697 7 557 7 334 7 551 

Saldo dla miast 
Region północno-zachodni 104 -1 498 -2 025 -4 093 -6 241 -8 713 -7 325 -7 154 -9 751 -8 721 -8 647 -9 080 
Lubuskie 58 -268 -267 -450 -650 -1 392 -869 -854 -1 180 -969 -1 115 -1 121 
Wielkopolskie -162 -1 098 -1 489 -2 855 -4 216 -5 259 -5 511 -5 289 -7 332 -6 422 -6 236 -6 456 
Zachodniopomorskie 208 -132 -269 -788 -1 375 -2 062 -945 -1 011 -1 239 -1 330 -1 296 -1 503 
Region południowo-zachodni -1 524 -1 560 -1 671 -2 922 -3 999 -4 670 -3 495 -4 870 -6 443 -4 914 -5 605 -5 575 
Dolnośląskie -1 234 -1 443 -1 266 -2 449 -3 286 -3 815 -2 950 -4 218 -5 276 -4 031 -4 730 -4 939 
Opolskie -290 -117 -405 -473 -713 -855 -545 -652 -1 167 -883 -875 -636 

Saldo dla wsi 
Region północno-zachodni -104 1 498 2 025 4 093 6 241 8 713 7 325 7 154 9 751 8 721 8 647 9 080 
Lubuskie -58 268 267 450 650 1 392 869 854 1 180 969 1 115 1 121 
Wielkopolskie 162 1 098 1 489 2 855 4 216 5 259 5 511 5 289 7 332 6 422 6 236 6 456 
Zachodniopomorskie -208 132 269 788 1 375 2 062 945 1 011 1 239 1 330 1 296 1 503 
Region południowo-zachodni 1 524 1 560 1 671 2 922 3 999 4 670 3 495 4 870 6 443 4 914 5 605 5 575 
Dolnośląskie 1 234 1 443 1 266 2 449 3 286 3 815 2 950 4 218 5 276 4 031 4 730 4 939 
Opolskie 290 117 405 473 713 855 545 652 1 167 883 875 636 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela A43. Saldo migracji międzypowiatowych w latach 1999-2004 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Region północno-zachodni 1 100 992 1 060 559 418 993 1 048 561 1 102 634 412 121 
LUBUSKIE -259 -440 -812 -795 -435 -370 -435 -527 -479 -219 -450 -474 
Podregion 13 - gorzowski 61 -202 -108 -218 69 14 8 -64 -133 15 -175 -184 
Powiat gorzowski 119 103 156 159 403 556 487 496 452 487 377 454 
Powiat międzyrzecki -104 -124 -83 -160 -120 -137 -19 -147 -129 -94 -142 -158 
Powiat słubicki -92 -46 -55 29 -21 -1 -110 -83 -65 -69 3 -14 
Powiat strzelecko-drezdenecki -142 -127 -137 -125 -71 -70 -120 -148 -152 -104 -133 -134 
Powiat sulęciński 12 -18 -54 -66 -69 -53 -88 -20 46 -59 -71 -110 
Powiat m. Gorzów Wielkopolski 268 10 65 -55 -53 -281 -142 -162 -285 -146 -209 -222 
Podregion 14 - zielonogórski -320 -238 -704 -577 -504 -384 -443 -463 -346 -234 -275 -290 
Powiat krośnieński -193 -82 -447 -475 -383 -177 -202 -214 -104 -77 -147 -104 
Powiat nowosolski -250 -233 -215 -233 -189 -133 -142 -128 -110 -99 -171 -91 
Powiat świebodziński -52 -45 -154 -89 -25 -123 -109 -55 -124 -59 -12 -104 
Powiat zielonogórski 151 225 183 220 410 543 340 390 548 499 542 326 
Powiat żagański -190 -148 -176 -131 -117 -151 -156 -304 -128 -195 -195 -254 
Powiat żarski -45 -106 -92 -207 -376 -109 -154 -158 -123 -202 -220 -96 
Powiat wschowski . . . 51 8 36 8 -38 -47 -23 -39 -41 
Powiat m. Zielona Góra 259 151 197 287 168 -270 -28 44 -258 -78 -33 74 
WIELKOPOLSKIE 1 792 1 595 2 430 2 306 2 239 2 453 2 523 2 416 3 126 2 004 1 852 1 706 
Podregion 57 - kaliski -199 -203 -189 -379 -305 -194 -307 -337 -401 -154 -428 -557 
Powiat jarociński 2 -24 -24 -87 -51 -4 -68 -53 -123 -108 -70 -83 
Powiat kaliski -133 -70 94 17 94 139 239 147 150 227 227 150 
Powiat kępiński 38 -23 15 -58 29 50 14 -56 65 10 -45 -63 
Powiat krotoszyński -94 -66 -132 -64 -152 -95 -91 -13 -38 -25 -131 -189 
Powiat ostrowski 64 55 63 54 22 -18 -47 -82 -151 -34 -8 -59 
Powiat ostrzeszowski -51 -111 21 30 15 15 -25 39 -8 43 43 -2 
Powiat pleszewski -90 -39 -60 -60 -6 -68 -109 -54 -4 -40 -38 -48 
Powiat m. Kalisz 65 75 -166 -211 -256 -213 -220 -265 -292 -227 -406 -263 
Podregion 58 - koniński -381 -499 -590 -566 -493 -411 -705 -877 -791 -529 -606 -756 
Powiat gnieźnieński -40 -57 -32 -60 -28 23 -132 -207 -101 18 -88 3 
Powiat kolski -98 -220 -202 -303 -185 -143 -127 -184 -121 -107 -105 -208 
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Powiat koniński 128 118 77 217 308 402 246 334 331 260 325 298 
Powiat słupecki -62 14 -37 -55 -50 -49 -61 -119 -197 -189 -146 -241 
Powiat turecki 0 -50 -96 -36 -93 -70 -50 -71 -155 -48 -150 -133 
Powiat wrzesiński -70 -90 -92 79 44 -12 -69 -59 73 99 59 -4 
Powiat m. Konin -239 -214 -208 -408 -489 -562 -512 -571 -621 -562 -501 -471 
Podregion 59 - leszczyński 173 13 236 -15 16 27 -4 38 -25 -136 -131 10 
Powiat gostyński -13 -65 -41 -115 -90 -83 -125 -138 -138 -207 -130 -164 
Powiat grodziski -44 -67 -47 31 -80 -27 -37 -35 -105 16 -44 -43 
Powiat kościański 33 -48 -26 19 -58 -57 13 35 48 -104 -56 12 
Powiat leszczyński 134 117 66 96 282 231 159 129 267 242 302 196 
Powiat międzychodzki 7 9 39 17 13 15 -30 -6 -4 23 -39 -26 
Powiat nowotomyski 33 24 -17 -34 7 30 -35 40 -7 -33 -72 55 
Powiat rawicki -81 -51 -16 -47 22 -57 -20 -62 -26 -19 37 -8 
Powiat wolsztyński -38 12 8 -22 -40 -40 -10 -24 13 11 8 41 
Powiat m. Leszno 142 82 270 40 -40 15 81 99 -73 -65 -137 -53 
Podregion 60 - pilski -442 -526 -397 -546 -339 -402 -390 -670 -477 -395 -501 -551 
Powiat chodzieski 51 43 15 8 0 24 1 -69 4 -4 8 13 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki 0 58 -141 -41 -92 -16 -50 -130 -74 -88 -96 -105 
Powiat pilski -321 -302 -203 -209 -170 -200 -122 -326 -171 -164 -254 -276 
Powiat wągrowiecki -57 -140 -6 -54 -31 -24 21 -26 -98 -32 -11 -18 
Powiat złotowski -115 -185 -62 -250 -46 -186 -240 -119 -138 -107 -148 -165 
Podregion 61 - poznański 2 331 3 156 3 849 4 371 4 774 5 487 5 971 6 277 7 572 6 118 6 122 6 245 
Powiat obornicki 17 12 4 -2 -63 -26 13 102 46 107 25 69 
Powiat poznański 2 220 3 101 3 861 4 323 4 845 5 396 5 873 6 123 7 267 5 836 5 899 5 811 
Powiat szamotulski 62 80 102 61 39 66 96 177 237 155 104 265 
Powiat średzki 34 -29 -46 -12 -14 50 -28 0 62 21 85 134 
Powiat śremski -2 -8 -72 1 -33 1 17 -125 -40 -1 9 -34 
Podregion 62 - m. Poznań 310 -346 -479 -559 -1 414 -2 054 -2 042 -2 015 -2 752 -2 900 -2 604 -2 685 
Powiat m. Poznań 310 -346 -479 -559 -1 414 -2 054 -2 042 -2 015 -2 752 -2 900 -2 604 -2 685 
ZACHODNIOPOMORSKIE -433 -163 -558 -952 -1 386 -1 090 -1 040 -1 328 -1 545 -1 151 -990 -1 111 
Podregion 63 - koszaliński -732 -577 -753 -908 -1 018 -932 -1 032 -1 265 -1 264 -818 -660 -616 
Powiat białogardzki 19 -41 -64 -118 -81 -66 -109 -36 -46 -133 -51 -155 
Powiat drawski -190 -202 -99 -313 -259 -275 -257 -250 -358 -256 -199 -172 
Powiat kołobrzeski -58 41 94 106 49 58 34 22 252 73 43 55 
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Powiat koszaliński 43 59 177 49 345 301 175 139 204 211 266 277 
Powiat sławieński -145 -120 -160 -208 -130 -118 -141 -199 -164 -83 -168 -85 
Powiat szczecinecki 42 80 -163 -93 -205 -146 -44 -172 -149 -136 -117 -161 
Powiat świdwiński -212 -198 -212 -215 -168 -215 -324 -330 -410 -176 -158 -207 
Powiat wałecki -229 -220 -182 -281 -220 -316 -220 -323 -278 -270 -196 -132 
Powiat m. Koszalin -2 24 -144 165 -349 -155 -146 -116 -315 -48 -80 -36 
Podregion 64 - stargardzki -655 -678 -780 -1 007 -960 -906 -1 097 -1 070 -1 138 -768 -604 -999 
Powiat choszczeński -189 -112 -207 -72 -193 -212 -275 -296 -287 -150 -122 -167 
Powiat gryficki -222 -164 -158 -226 -165 -222 -138 -164 -198 -201 -136 -84 
Powiat myśliborski -155 -166 -121 -193 -147 -194 -100 -126 -154 -113 -49 -223 
Powiat pyrzycki -18 -128 -136 -123 -152 -91 -159 -158 -125 -87 -103 -181 
Powiat stargardzki -71 -108 -158 -190 -183 -117 -280 -213 -206 -92 -84 -165 
Powiat łobeski . . . -203 -120 -70 -145 -113 -168 -125 -110 -179 
Podregion 65 - m. Szczecin 468 648 537 599 -113 -358 299 -73 -670 -674 -460 -464 
Powiat m. Szczecin 468 648 537 599 -113 -358 299 -73 -670 -674 -460 -464 
Podregion 66 - szczeciński 486 444 438 364 705 1 106 790 1 080 1 527 1 109 734 968 
Powiat goleniowski 84 33 139 83 92 184 255 209 267 175 184 217 
Powiat gryfiński -114 -12 -73 -96 -105 -178 -125 -151 -122 -171 -225 -147 
Powiat kamieński -40 -19 -168 -32 -47 -66 -59 -123 -6 32 -75 -81 
Powiat policki 532 456 664 618 916 1 197 762 1 067 1 354 1 094 865 955 
Powiat m. Świnoujście 24 -14 -124 -209 -151 -31 -43 78 34 -21 -15 24 
Region południowo-zachodni -305 -661 -70 -1 366 -1 759 -1 311 -1 563 -433 -398 87 515 908 
DOLNOŚLĄSKIE -283 -573 177 -684 -1 219 -890 -930 404 347 526 1 131 1 579 
Podregion 1 - jeleniogórski -225 -447 -582 -839 -556 -732 -927 -943 -658 -425 -708 -689 
Powiat bolesławiecki 294 90 95 -131 19 -28 -93 29 -67 32 -26 -70 
Powiat jaworski -66 -66 -166 -95 -61 -92 -110 -181 -103 -73 -77 -30 
Powiat jeleniogórski 214 197 53 102 245 153 129 128 243 189 260 251 
Powiat kamiennogórski -114 -146 -79 -132 -94 -98 -175 -145 -112 -88 -139 -152 
Powiat lubański -129 -105 -124 -171 -123 -139 -100 -91 -116 -92 -139 -115 
Powiat lwówecki -108 5 -43 -32 -118 50 -92 -100 -16 -21 -101 -4 
Powiat zgorzelecki -131 -142 -176 -89 -77 -147 -136 -346 -205 -152 -226 -334 
Powiat złotoryjski -113 -142 -125 -126 -110 -62 -105 -157 -61 -101 -48 -69 
Powiat m. Jelenia Góra -72 -138 -17 -165 -237 -369 -245 -80 -221 -119 -212 -166 
Podregion 2 - legnicko-głogowski -717 -550 -870 -959 -1135 -1169 -1318 -1067 -1150 -982 -768 -956 
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Powiat głogowski -233 -98 -273 -354 -327 -335 -279 -262 -410 -386 -286 -354 
Powiat górowski -246 -60 -164 -116 -83 -87 -177 -139 -107 -115 -52 -112 
Powiat legnicki -49 -78 34 53 56 128 35 79 195 183 151 202 
Powiat lubiński -437 -391 -366 -230 -449 -431 -434 -378 -425 -253 -268 -367 
Powiat polkowicki 35 -16 -47 -154 -130 -146 -224 -79 -35 -83 -74 -54 
Powiat m. Legnica 213 93 -54 -158 -202 -298 -239 -288 -368 -328 -239 -271 
Podregion 3 - wałbrzyski -982 -1083 -1190 -1279 -1484 -1514 -1430 -1089 -1233 -1025 -931 -1175 
Powiat dzierżoniowski -138 -142 -186 -223 -184 -172 -168 -82 -119 15 -32 -93 
Powiat kłodzki -124 -265 -237 -332 -512 -332 -430 -255 -269 -294 -318 -298 
Powiat świdnicki -98 -140 -180 -124 -137 -329 -90 -143 -178 -178 57 40 
Powiat wałbrzyski -133 10 -37 -100 -554 -575 -539 -537 -652 -540 -532 -585 
Powiat ząbkowicki -152 -163 11 -155 -97 -106 -203 -72 -15 -28 -106 -239 
Powiat m. Wałbrzych -337 -383 -561 -345 . . . . . . . . 
Podregion 4 - wrocławski 920 927 853 1486 1638 1910 1453 3391 3548 2929 3141 4115 
Powiat milicki -81 -42 -30 -56 -88 -80 -104 -71 -72 -19 -40 -4 
Powiat oleśnicki 3 -60 -84 -51 0 -103 -92 150 85 72 172 91 
Powiat oławski 0 65 86 111 102 79 68 178 243 216 300 382 
Powiat strzeliński 48 35 -96 11 -133 -76 -128 -71 -49 7 -46 1 
Powiat średzki 31 66 21 144 241 219 69 387 294 285 235 322 
Powiat trzebnicki 321 196 356 289 229 342 131 423 570 444 391 651 
Powiat wołowski 32 65 5 -113 -48 11 -23 23 52 -32 -39 42 
Powiat wrocławski 566 602 595 1151 1335 1518 1532 2372 2425 1956 2168 2630 
Podregion 5 - m. Wrocław 721 580 1966 907 318 615 1292 112 -160 29 397 284 
Powiat m. Wrocław 721 580 1966 907 318 615 1292 112 -160 29 397 284 
OPOLSKIE -22 -88 -247 -682 -540 -421 -633 -837 -745 -439 -616 -671 
Podregion 31 - nyski -391 -413 -442 -633 -609 -581 -638 -807 -644 -541 -580 -760 
Powiat brzeski -72 10 0 -224 -82 -55 -61 -92 -74 -57 -29 -165 
Powiat kluczborski -52 9 -98 -120 -74 -127 -143 -200 -177 -117 -101 -91 
Powiat namysłowski -43 -68 -60 -51 -83 -49 -109 -17 -90 -48 -115 -8 
Powiat nyski -188 -302 -297 -224 -324 -290 -315 -456 -292 -312 -289 -435 
Powiat prudnicki -36 -62 13 -14 -46 -60 -10 -42 -11 -7 -46 -61 
Podregion 32 - opolski 369 325 195 -49 69 160 5 -30 -101 102 -36 89 
Powiat głubczycki -47 -35 -31 -194 -41 -51 -135 -146 -192 -63 -144 -173 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski -7 -61 -84 -32 -65 -28 -52 -91 -95 -54 -169 -80 
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Powiat krapkowicki -4 44 -14 -31 -25 -73 -34 -17 -81 -4 -24 -71 
Powiat oleski -23 -103 -41 -33 -107 -58 -98 -85 -39 -25 -103 -78 
Powiat opolski 410 339 383 269 564 443 490 542 746 521 626 527 
Powiat strzelecki 50 8 -13 -1 -11 28 24 60 113 44 129 60 
Powiat m. Opole -10 133 -5 -27 -246 -101 -190 -293 -553 -317 -351 -96 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela A44. Saldo migracji międzywojewódzkich na pobyt stały w latach 1999-2010 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Region północno-zachodni 1 100 992 1 060 559 418 993 1 048 561 1 102 634 412 121 
Lubuskie -259 -440 -812 -795 -435 -370 -435 -527 -479 -219 -450 -474 
Wielkopolskie 1 792 1 595 2 430 2 306 2 239 2 453 2 523 2 416 3 126 2 004 1 852 1 706 
Zachodniopomorskie -433 -163 -558 -952 -1 386 -1 090 -1 040 -1 328 -1 545 -1 151 -990 -1 111 
Region południowo-zachodni -305 -661 -70 -1 366 -1 759 -1 311 -1 563 -433 -398 87 515 908 
Dolnośląskie -283 -573 177 -684 -1 219 -890 -930 404 347 526 1 131 1 579 
Opolskie -22 -88 -247 -682 -540 -421 -633 -837 -745 -439 -616 -671 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 

Tabela A45. Saldo migracji międzywojewódzkich na pobyt czasowy w latach 1999-2009 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Region północno-zachodni 7 651 8 183 7 342 6 696 6 637 5 934 5 793 5 259 4 416 3 860 3 188 
Lubuskie -674 -708 -559 -1 144 -427 -584 -688 -920 -1 088 -1 704 -1 865 
Wielkopolskie 4 572 5 381 4 764 4 914 4 759 4 706 4 474 4 464 3 875 3 703 3 585 
Zachodniopomorskie 3 753 3 510 3 137 2 926 2 305 1 812 2 007 1 715 1 629 1 861 1 468 
Region południowo-zachodni 3 388 2 776 2 806 3 022 3 098 2 982 2 928 3 462 3 687 4 033 3 958 
Dolnośląskie 2 909 2 163 2 381 2 572 2 453 2 088 1 998 2 239 2 126 2 553 2 260 
Opolskie 479 613 425 450 645 894 930 1 223 1 561 1 480 1 698 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 

 

 

 



184 

 

Tabela A46. Liczba osób dojeżdżających do pracy do innego regionu NUTS2 w obrębie kraju w latach 2004-2009 (w tys.). 

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Unia Europejska 27 11 625,9 12 996,3 13 594,6 13 901,9 13 957,5 14 040,4 

Polska 151,0 192,2 216,3 232,4 298,0 324,0 

Region Północno-Zachodni 18,6 21,7 29,8 26,7 35,3 42,9 

Wielkopolskie 9,2 10,9 13,6 11,0 16,0 20,5 

Zachodniopomorskie 5,2 4,8 6,2 6,1 10,6 11,6 

Lubuskie 4,2 6,1 10,1 9,7 8,7 10,9 

Region Południowo-Zachodni 24,6 30,6 26,8 25,8 36,4 34,4 

Dolnośląskie 16,0 18,3 16,0 11,6 16,9 14,0 

Opolskie 8,6 12,3 10,8 14,2 19,4 20,4 
Źródło: dane Eurostatu 

 

Tabela A47. Liczba osób dojeżdżających do pracy do innego regionu NUTS2 w innym kraju w latach 2004-2009 (w tys.). 

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Unia Europejska 27 944,5 1 057,5 1 154,5 1 416,8 1 469,4 1 451,6 

Polska 29,6 52,7 38,5 77,2 70,4 78,6 

Region Północno-Zachodni 4,8 9,1 9,1 12,9 13,8 17,5 

Wielkopolskie 0,9 3,4 2,0 2,5 3,6 5,0 

Zachodniopomorskie 2,5 3,2 4,4 7,2 7,1 8,6 

Lubuskie 1,4 2,5 2,7 3,2 3,1 4,0 

Region Południowo-Zachodni 5,0 13,1 8,6 28,0 26,4 24,5 

Dolnośląskie 3,6 8,4 6,1 15,2 13,1 11,4 

Opolskie 1,5 4,7 2,5 12,8 13,3 13,0 

Źródło: dane Eurostatu 
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Tabela A48. Migracje zagraniczne na pobyt stały na obszarze ZWP w latach 2004-2009 (w tys.). 

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Wymeldowania 

Region północno-zachodni 1 455 2 198 4 871 4 057 3 488 2 506 2 216 
Lubuskie 426 602 1 497 1 226 983 584 557 
Wielkopolskie 392 578 2 292 1 853 1 519 1 183 1 094 
Zachodniopomorskie 637 1 018 1 082 978 986 739 565 
Region południowo-zachodni 5 248 5 105 9 993 8 087 7 242 4 281 3 855 
Dolnośląskie 1 419 1 691 5 201 3 702 3 457 2 164 2 007 
Opolskie 3 829 3 414 4 792 4 385 3 785 2 117 1 848 

Zameldowania 
Region północno-zachodni 1 130 1 082 1 441 1 840 1 884 2 346 1 957 
Lubuskie 403 391 430 490 520 561 557 
Wielkopolskie 392 356 403 599 643 899 661 
Zachodniopomorskie 335 335 608 751 721 886 739 
Region południowo-zachodni 1 756 1 634 2 002 2 853 2 660 2 950 2 539 
Dolnośląskie 903 772 1 171 1 785 1 771 1 940 1 813 
Opolskie 853 862 831 1 068 889 1 010 726 

Saldo 
Region północno-zachodni -325 -1 116 -3 430 -2 217 -1 604 -160 -259 
Lubuskie -23 -211 -1 067 -736 -463 -23 0 
Wielkopolskie 0 -222 -1 889 -1 254 -876 -284 -433 
Zachodniopomorskie -302 -683 -474 -227 -265 147 174 
Region południowo-zachodni -3 492 -3 471 -7 991 -5 234 -4 582 -1 331 -1 316 
Dolnośląskie -516 -919 -4 030 -1 917 -1 686 -224 -194 
Opolskie -2 976 -2 552 -3 961 -3 317 -2 896 -1 107 -1 122 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A49. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały na obszarze ZWP w latach 1999-2009 według kontynentów. 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Europa 

Region północno-zachodni -522 -730 -815 -766 -484 -285 -993 -3 262 -2 170 -1 543 -91 -247 
Lubuskie -143 -155 -231 -171 -151 -4 -195 -1 024 -723 -465 -1 -21 
Wielkopolskie -69 -152 -174 -231 -148 -35 -226 -1 755 -1 185 -809 -200 -360 
Zachodniopomorskie -310 -423 -410 -364 -185 -246 -572 -483 -262 -269 110 134 
Region południowo-zachodni -3 022 -4 694 -4 385 -4 906 -4 472 -3 413 -3 168 -7 510 -5 031 -4 285 -1 258 -1 247 
Dolnośląskie -909 -1 105 -933 -1 098 -819 -456 -676 -3 636 -1 771 -1 445 -156 -149 
Opolskie -2 113 -3 589 -3 452 -3 808 -3 653 -2 957 -2 492 -3 874 -3 260 -2 840 -1 102 -1 098 

Ameryka Północna i Środkowa 
Region północno-zachodni -133 -109 -137 -149 -132 -133 -186 -209 -76 -83 -103 -42 
Lubuskie -33 -11 -31 -45 -50 -46 -31 -42 -12 -11 -22 4 
Wielkopolskie -24 -25 -24 -32 -29 -17 -16 -140 -69 -67 -83 -60 
Zachodniopomorskie -76 -73 -82 -72 -53 -70 -139 -27 5 -5 2 14 
Region południowo-zachodni -375 -476 -355 -464 -328 -193 -339 -467 -220 -288 -102 -93 
Dolnośląskie -320 -404 -287 -334 -259 -133 -267 -385 -162 -241 -95 -63 
Opolskie -55 -72 -68 -130 -69 -60 -72 -82 -58 -47 -7 -30 

Ameryka Południowa 
Region północno-zachodni . . . . . 9 -1 -2 -1 12 3 7 
Lubuskie . . . . . 2 0 -5 -1 3 0 3 
Wielkopolskie . . . . . 7 -1 0 0 5 1 2 
Zachodniopomorskie . . . . . 0 0 3 0 4 2 2 
Region południowo-zachodni . . . . . 1 -2 6 -1 0 1 -1 
Dolnośląskie . . . . . 0 -2 5 -1 1 0 -1 
Opolskie . . . . . 1 0 1 0 -1 1 0 

Azja 
Region północno-zachodni 48 97 50 75 101 72 72 31 35 26 39 26 
Lubuskie 24 19 25 18 20 19 18 6 6 6 11 12 
Wielkopolskie 14 31 15 18 30 29 17 8 5 5 8 2 
Zachodniopomorskie 10 47 10 39 51 24 37 17 24 15 20 12 
Region południowo-zachodni 46 134 59 71 74 114 68 29 31 30 36 15 
Dolnośląskie 41 120 54 59 43 70 49 30 25 25 34 13 
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Opolskie 5 14 5 12 31 44 19 -1 6 5 2 2 
Afryka 

Region północno-zachodni 5 4 0 3 13 27 8 10 4 6 16 20 
Lubuskie 1 2 -1 -3 1 6 -1 2 1 3 0 3 
Wielkopolskie 2 -3 0 2 11 15 8 2 -3 0 6 4 
Zachodniopomorskie 2 5 1 4 1 6 1 6 6 3 10 13 
Region południowo-zachodni 12 13 5 -7 10 5 -2 3 9 -8 10 14 
Dolnośląskie 11 9 4 -8 12 5 1 2 9 -10 8 11 
Opolskie 1 4 1 1 -2 0 -3 1 0 2 2 3 

Oceania 
Region północno-zachodni 20 -2 -17 -15 -7 -15 -16 2 -11 -22 -25 -23 
Lubuskie 3 2 -6 0 -4 0 -2 -4 -8 1 -11 0 
Wielkopolskie 10 -1 -2 -10 0 1 -4 -4 -3 -10 -16 -22 
Zachodniopomorskie 7 -3 -9 -5 -3 -16 -10 10 0 -13 2 -1 
Region południowo-zachodni -12 -16 -39 -44 -15 -5 -31 -53 -24 -31 -18 -8 
Dolnośląskie -14 -15 -34 -34 -13 -2 -27 -46 -19 -16 -15 -9 
Opolskie 2 -1 -5 -10 -2 -3 -4 -7 -5 -15 -3 1 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Tabela A50. Liczba szkół zawodowych w latach 2004-2009 

Region 

Szkoły zasadnicze zawodowe Szkoły średnie zawodowe 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2009 

(2004=100) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 

(2004=100) 
Polska 2 060 816 2 211 2 238 2 287 2 307 112% 7274 6184 5180 4768 4286 3769 52% 
Region północno-zachodni 372 152 391 397 406 406 109% 1267 1096 964 879 782 663 52% 
Lubuskie 71 32 75 77 77 78 110% 239 200 174 159 140 115 48% 
Wielkopolskie 194 81 206 206 210 210 108% 687 597 530 489 433 379 55% 
Zachodniopomorskie 107 39 110 114 119 118 110% 341 299 260 231 209 169 50% 
Region południowo-zachodni 213 106 236 236 242 247 116% 782 631 528 484 428 380 49% 
Dolnośląskie 159 80 175 171 174 179 113% 510 452 391 355 307 272 53% 
Opolskie 54 26 61 65 68 68 126% 272 179 137 129 121 108 40% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A51. Liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych w latach 2005-2009 

Region 

Liczba osób 

 

Rok poprzedni =100 

 
2009 

(2005=100) 
2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Polska 245 487 243 450 249 108 253 143 250 201 99,2% 102,3% 101,6% 98,8% 102% 
Region północno-zachodni 46 171 45 404 46 572 47 199 47 016 98,3% 102,6% 101,3% 99,6% 102% 
Lubuskie 7 035 6 895 7 252 7 437 7 436 98,0% 105,2% 102,6% 100,0% 106% 
Wielkopolskie 28 486 28 041 28 588 28 744 28 853 98,4% 102,0% 100,5% 100,4% 101% 
Zachodniopomorskie 10 650 10 468 10 732 11 018 10 727 98,3% 102,5% 102,7% 97,4% 101% 
Region południowo-zachodni 26 324 25 794 26 377 26 705 26 572 98,0% 102,3% 101,2% 99,5% 101% 
Dolnośląskie 18 212 17 791 18 032 18 432 18 416 97,7% 101,4% 102,2% 99,9% 101% 
Opolskie 8 112 8 003 8 345 8 273 8 156 98,7% 104,3% 99,1% 98,6% 101% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela A52. Liczba uczniów średnich szkół zawodowych w latach 2005-2009 

Region 
Liczba osób Rok poprzedni=100 2009 

(2005=100) 2005 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Polska 843 747 777 059 731 510 691 277 653 973 92,1% 94,1% 94,5% 94,6% 78% 
Region północno-zachodni 147 048 135 283 124 518 115 860 107 476 92,0% 92,0% 93,0% 92,8% 73% 
Lubuskie 24 996 22 824 20 626 19 421 18 547 91,3% 90,4% 94,2% 95,5% 74% 
Wielkopolskie 88 608 81 705 75 812 70 583 64 512 92,2% 92,8% 93,1% 91,4% 73% 
Zachodniopomorskie 33 444 30 754 28 080 25 856 24 417 92,0% 91,3% 92,1% 94,4% 73% 
Region południowo-zachodni 81 521 74 339 68 749 64 067 60 285 91,2% 92,5% 93,2% 94,1% 74% 
Dolnośląskie 58 328 52 292 47 758 43 983 41 906 89,7% 91,3% 92,1% 95,3% 72% 
Opolskie 23 193 22 047 20 991 20 084 18 379 95,1% 95,2% 95,7% 91,5% 79% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A53. Liczba szkół wyższych w latach 1999-2010 (dane dla podregionów od 2004r.) 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (1999=100) 
Polska 277 300 334 367 390 420 438 441 448 449 454 453 164% 
Region północno-zachodni 40 45 49 53 56 60 65 66 68 69 69 70 175% 
Lubuskie 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 8 8 160% 
Gorzowski . . . . . 4 4 4 4 4 3 3 . 
Zielonogórski . . . . . 4 4 4 4 5 5 5 . 
Wielkopolskie 22 25 28 29 31 33 36 36 38 38 39 39 177% 
Kaliski . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 . 
Koniński . . . . . 3 3 3 5 5 5 5 . 
Leszczyński . . . . . 3 3 3 3 3 3 3 . 
Pilski . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 . 
Poznański . . . . . 0 0 1 1 1 1 1 . 
m. Poznań . . . . . 23 26 25 25 25 26 26 . 
Zachodniopomorskie 13 15 16 18 18 19 21 22 22 22 22 23 177% 
Koszaliński . . . . . 3 4 4 4 4 5 5 . 
Stargardzki . . . . . 0 1 1 1 1 1 1 . 
m. Szczecin . . . . . 16 16 17 17 17 16 17 . 
Region południowo-zachodni 26 27 28 32 35 39 40 41 42 42 44 44 169% 
Dolnośląskie 23 24 23 27 29 33 34 35 36 36 38 38 165% 
Jeleniogórski . . . . . 1 1 1 1 1 2 2 . 
Legnicko-głogowski . . . . . 6 6 6 6 6 6 6 . 
Wałbrzyski . . . . . 4 5 5 5 5 5 5 . 
m. Wrocław . . . . . 22 22 23 24 24 25 25 . 
Opolskie 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 200% 
Nyski . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 . 
Opolski . . . . . 4 4 4 4 4 4 4 . 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Tabela A54. Studenci wyższych szkół na 10 tys. ludności w wieku 19-24 lata  

Region 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010 

(2002=100) 
Polska 4 599 4 681 4 825 4 938 4 985 5 104 5 267 5 366 5 372 117% 
Region północno-zachodni 4 296 4 304 4 482 4 590 4 591 4 690 4 744 4 783 4 753 111% 
Lubuskie 3 525 3 597 3 732 3 626 3 381 3 285 2 998 2 970 2 899 82% 
Wielkopolskie 4 087 4 230 4 455 4 765 4 887 5 130 5 232 5 270 5 272 129% 
Zachodniopomorskie 5 183 4 883 4 992 4 830 4 740 4 659 4 810 4 885 4 801 93% 
Region południowo-zachodni 4 530 4 743 4 917 5 050 5 155 5 438 5 751 6 032 6 155 136% 
Dolnośląskie 4 934 5 197 5 396 5 610 5 775 6 102 6 454 6 729 6 888 140% 
Opolskie 3 352 3 432 3 545 3 479 3 450 3 645 3 883 4 198 4 245 127% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela A55. Efektywność podstawowych form aktywizacji w województwach Polski zachod-

niej 

Wyszczególnienie Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodniopo-

morskie 

Liczba osób ak-

tywizowanych 

ogółem 

2007 672 788 57 087 34 452 24 624 50 029 41 297 

2008 652 314 48 625 30 856 22 992 45 790 42 115 

2009 684 624 53 426 36 034 25 754 41 600 36 901 

2010 788 674 57 592 41 344 29 167 52 907 46 982 

Liczba osób, które 

zakończyły udział 

w programie 

2007 647 866 53 653 32 472 26 228 49 761 39 678 

2008 607 361 46 375 29 899 22 249 41 640 36 942 

2009 651 245 47 467 33 311 25 032 43 561 35 949 

2010 759 262 57 812 39 172 28 556 51 472 43 747 

Liczba osób, które 

uzyskały zatrud-

nienie po zakoń-

czeniu uczestnic-

twa w programie 

2007 373 967 31 345 22 672 14 331 31 516 23 113 

2008 340 064 26 586 20 409 12 583 26 120 22 361 

2009 346 485 26 393 22 422 11 630 26 546 19 583 

2010 411 153 31 620 25 704 13 435 31 777 25 307 

Wskaźnik po-

nownego zatrud-

nienia 

2007 57,7% 58,4% 69,8% 54,6% 63,3% 58,3% 

2008 56,0% 57,3% 68,3% 56,6% 62,7% 60,5% 

2009 53,2% 55,6% 67,3% 46,5% 60,9% 54,5% 

2010 54,2% 54,7% 65,6% 47,0% 61,7% 57,8% 

Wydatki na reali-

zację programów 

w tys. zł (kasowo) 

2007 2 498 304,2 217 754,0 79 544,3 63 571,6 195 489,6 164 491,6 

2008 3 110 748,2 248 920,5 94 339,1 88 027,5 223 596,0 197 679,7 

2009 4 015 696,2 320 715,1 122 728,2 120 670,6 262 706,9 223 524,5 

2010 5 323 470,9 411 019,8 168 938,5 164 025,0 356 842,8 308 925,4 

Koszt aktywizacji 

jednej osoby w zł 

2007 3 713,4 3 814,4 2 308,8 2 581,7 3 907,5 3 983,1 

2008 4 768,8 5 119,2 3 057,4 3 828,6 4 883,1 4 693,8 

2009 5 865,5 6 003,0 3 405,9 4 685,5 6 315,1 6 057,4 

2010 6 749,9 7 136,8 4 086,2 5 623,7 6 744,7 6 575,4 

Koszt ponownego 

zatrudnienia w zł 

2007 6 680,5 6 947,0 3 508,5 4 436,0 6 202,9 7 116,8 

2008 9 147,5 9 362,8 4 622,4 6 995,7 8 560,3 8 840,4 

2009 11 589,8 12 151,5 5 473,6 10 375,8 9 896,3 11 414,2 

2010 12 947,7 12 998,7 6 572,5 12 208,8 11 229,6 12 207,1 

Źródło: opracowanie na podstawie: Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w 

ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 

2010 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011; Efektywność podstawowych form akty-

wizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2009 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010; 

Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych 

z Funduszu Pracy w 2008 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009; Efektywność pod-

stawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy 

w 2007 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008. 
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Tabela A56. Liczba osób aktywizowanych w ramach podstawowych form aktywizacji 

Wyszczególnienie Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 

Szkolenia 

2007 178 089 17 915 5 099 5 855 14 291 10 323 

2008 168 336 13 796 4 887 6 471 12 917 10 937 

2009 168 334 13 541 5 109 6 461 11 639 8 523 

2010 182 363 14 386 5 836 6 807 14 478 10 345 

Prace interwen-

cyjne 

2007 59 096 3 043 3 556 787 2 533 3 354 

2008 46 032 2 100 2 745 595 1 939 3 024 

2009 40 348 1 718 2 428 452 1 623 2 596 

2010 43 151 2 010 2 649 492 1 663 2 780 

Roboty pu-

bliczne 

2007 40 900 3 081 1 631 2 060 3 444 4 288 

2008 44 536 2 853 1 449 1 803 2 889 4 143 

2009 54 019 4 916 2 311 3 121 2 898 4 373 

2010 74 567 5 645 2 769 4 504 3 780 6 963 

Prace społecz-

nie użyteczne 

2007 73 400 4 740 13 172 7 942 2 850 5 153 

2008 63 940 3 497 11 069 5 479 2 507 4 572 

2009 65 768 3 071 13 500 5 520 2 216 4 331 

2010 67 631 3 243 14 530 4 049 2 516 4 654 

Staże 

2007 173 017 14 014 5 528 4 341 14 066 8 645 

2008 169 860 12 272 5 454 4 548 13 215 8 724 

2009 256 669 22 367 9 676 7 024 15 319 12 106 

2010 299 342 23 539 11 634 9 568 19 581 15 596 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 65 777 7 462 2 397 1 313 4 563 4 600 

2008 79 438 7 795 2 743 1 395 4 879 5 761 

2009 7 162 678 189 205 339 465 

2010 . . . . . . 

Środki na pod-

jęcie działalno-

ści gospodar-

czej 

2007 45 086 3 833 1 384 1 306 4 766 2 351 

2008 52 155 4 345 1 425 1 817 5 166 3 271 

2009 63 964 5 020 1 866 1 900 5 649 3 005 

2010 77 017 5 937 2 323 2 210 7 203 4 078 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska 

pracy 

2007 37 423 2 999 1 685 1 020 3 516 2 583 

2008 28 017 1 967 1 084 884 2 278 1 683 

2009 28 360 2 115 955 1 071 1 917 1 502 

2010 44 603 2 832 1 603 1 537 3 686 2 566 

Źródło: jak w Tabeli A55. 
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Tabela A57. Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu uczestnictwa w podstawowych for-

mach aktywizacji 

Wyszczególnienie 
Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodnio-

pomorskie 

Szkolenia 

2007 76 586 7 148 2 027 1 779 7 231 5 282 

2008 64 048 4 772 1 768 2 533 5 642 5 154 

2009 56 150 4 133 1 806 2 160 4 740 3 172 

2010 65 583 4 557 2 218 2 521 6 302 4 173 

Prace interwen-

cyjne 

2007 41 951 2 441 2 335 487 2 060 2 713 

2008 34 245 1 696 2 115 397 1 680 2 236 

2009 28 145 1 381 1 659 282 1 259 1 909 

2010 28 752 1 355 1 720 341 1 233 2 055 

Roboty publiczne 

2007 17 711 1 696 731 507 1 347 2 089 

2008 19 752 1 682 761 513 1 181 2 157 

2009 25 108 2 615 1 164 806 1 721 2 405 

2010 33 711 3 429 1 267 1 145 1 876 3 772 

Prace społecznie 

użyteczne 

2007 31 926 1 794 10 837 6 397 556 1 440 

2008 26 564 1 066 9 249 3 813 678 1 242 

2009 25 826 873 11 031 2 170 685 1 464 

2010 25 951 894 11 899 1 057 682 1 366 

Staże 

2007 91 059 7 636 2 682 2 375 9 237 4 319 

2008 81 299 7 159 2 797 2 116 7 076 4 309 

2009 103 343 8 666 3 702 3 029 9 385 4 670 

2010 135 536 12 616 4 674 4 624 10 795 7 297 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 32 225 3 798 991 460 2 803 2 336 

2008 33 984 3 899 1 210 510 2 419 2 309 

2009 15 589 1 590 239 212 1 190 1 456 

2010 . . . . . . 

Środki na podję-

cie działalności 

gospodarczej 

2007 45 086 3 833 1 384 1 306 4 766 2 351 

2008 52 155 4 345 1 425 1 817 5 166 3 271 

2009 63 964 5 020 1 866 1 900 5 649 3 005 

2010 77 017 5 937 2 323 2 210 7 203 4 078 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

2007 37 423 2 999 1 685 1 020 3 516 2 583 

2008 28 017 1 967 1 084 884 2 278 1 683 

2009 28 360 2 115 955 1 071 1 917 1 502 

2010 44 603 2 832 1 603 1 537 3 686 2 566 

Źródło: jak w Tabeli A55. 
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Tabela A58. Koszt uczestnictwa w poszczególnych formach aktywizacji (w zł) 

Wyszczególnienie 
Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodnio-

pomorskie 

Szkolenia 

2007 1 495,4 1 839,5 1 493,5 1 559,0 1 072,1 1 935,2 

2008 1 664,2 2 090,4 1 474,2 1 479,2 1 166,0 1 879,8 

2009 2 255,5 2 705,3 1 956,0 1 904,7 1 622,5 2 345,9 

2010 2 672,5 3 276,5 2 366,1 2 355,0 2 053,1 2 560,8 

Prace interwen-

cyjne 

2007 3 633,0 4 029,9 2 693,7 3 206,2 3 657,7 4 087,5 

2008 4 268,0 4 769,4 3 697,5 4 039,5 4 084,9 4 264,0 

2009 4 474,8 5 103,0 4 000,9 4 673,5 4 137,3 4 772,8 

2010 5 030,0 5 675,0 4 264,4 4 945,1 4 562,7 5 110,1 

Roboty publiczne 

2007 4 352,1 3 854,9 4 200,2 3 353,4 3 708,7 4 481,6 

2008 5 578,4 5 362,6 5 340,3 4 891,6 5 654,9 5 387,6 

2009 6 099,1 5 608,6 5 730,9 5 244,8 6 242,3 6 248,3 

2010 6 360,2 6 242,2 6 334,9 4 839,3 5 969,0 6 176,7 

Prace społecznie 

użyteczne 

2007 451,8 506,6 120,7 187,1 636,9 722,1 

2008 530,3 622,5 147,8 256,4 689,0 788,5 

2009 558,7 683,7 132,2 281,4 796,6 909,9 

2010 612,8 733,4 140,6 409,3 804,1 962,2 

Staże 

2007 4 007,6 4 194,2 3 259,3 3 556,1 3 753,9 4 140,0 

2008 5 412,9 5 906,3 4 369,7 4 996,8 4 828,6 5 322,3 

2009 5 268,6 4 799,5 4 163,3 4 954,0 5 409,0 5 463,3 

2010 6 328,6 6 575,1 5 003,1 5 680,2 5 759,7 6 145,1 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 3 264,8 3 215,7 2 735,3 2 285,8 3 301,6 3 382,8 

2008 4 405,8 4 486,1 3 774,7 4 474,6 4 046,4 4 063,9 

2009 17 946,9 17 613,7 13 867,7 12 482,0 22 287,0 22 398,1 

2010 . . . . . . 

Środki na podję-

cie działalności 

gospodarczej 

2007 11 904,1 12 415,6 10 542,7 11 904,1 11 788,6 13 162,2 

2008 13 401,6 13 444,6 12 047,9 13 510,4 13 205,8 13 433,6 

2009 17 101,6 17 239,7 15 395,6 16 946,5 15 923,3 18 737,2 

2010 18 036,6 17 982,0 16 298,9 17 658,8 16 760,2 19 064,9 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

2007 9 654,0 9 302,0 8 750,2 9 353,6 9 176,3 9 899,9 

2008 13 684,9 13 584,6 14 996,4 13 927,5 13 510,7 14 565,8 

2009 18 143,5 18 822,4 17 129,8 17 530,4 19 241,2 17 987,0 

2010 18 379,9 18 831,3 17 580,6 18 694,6 16 668,0 18 377,2 

Źródło: jak w Tabeli A55. 
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Tabela A59. Koszt ponownego zatrudnienia uczestników dla poszczególnych form aktywiza-

cji (w zł) 

Wyszczególnienie 
Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodnio-

pomorskie 

Szkolenia 

2007 3 477,4 4 610,3 3 757,0 5 131,1 2 118,8 3 782,1 

2008 4 373,9 6 043,3 4 074,8 3 779,0 2 669,4 3 989,1 

2009 6 761,9 8 863,4 5 533,4 5 697,4 3 984,1 6 303,2 

2010 7 431,3 10 343,7 6 225,8 6 358,9 4 716,8 6 348,4 

Prace interwen-

cyjne 

2007 5 117,7 5 023,7 4 102,3 5 181,3 4 497,6 5 053,2 

2008 5 737,0 5 905,5 4 798,9 6 054,2 4 714,6 5 766,7 

2009 6 414,9 6 348,3 5 855,5 7 490,8 5 333,5 6 490,4 

2010 7 549,0 8 418,2 6 567,6 7 134,9 6 153,9 6 913,0 

Roboty publiczne 

2007 10 050,4 7 002,9 9 371,5 13 625,2 9 482,5 9 199,2 

2008 12 578,0 9 096,0 10 168,3 17 192,0 13 833,2 10 348,2 

2009 13 122,0 10 543,7 11 378,0 20 309,1 10 511,5 11 361,3 

2010 14 068,5 10 276,2 13 844,8 19 036,2 12 027,1 11 402,0 

Prace społecznie 

użyteczne 

2007 1 038,8 1 338,5 146,8 232,3 3 264,6 2 583,9 

2008 1 276,5 2 042,2 176,9 368,4 2 547,6 2 902,5 

2009 1 422,7 2 405,0 161,7 715,9 2 576,9 2 691,8 

2010 1 597,1 2 660,3 171,6 1 567,7 2 966,6 3 278,3 

Staże 

2007 7 614,6 7 697,4 6 717,8 6 499,8 5 716,3 8 286,7 

2008 11 309,3 10 124,7 8 520,7 10 739,8 9 017,8 10 775,6 

2009 13 085,4 12 387,5 10 881,8 11 488,0 8 829,1 14 162,5 

2010 13 977,3 12 267,9 12 453,1 11 753,5 10 447,6 13 134,0 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 6 664,0 6 318,0 6 616,0 6 524,6 5 374,7 6 661,4 

2008 10 298,6 8 968,8 8 557,1 12 239,2 8 161,3 10 139,4 

2009 8 245,3 7 510,8 10 966,5 12 069,8 6 349,0 7 153,2 

2010 . . . . . . 

Środki na podję-

cie działalności 

gospodarczej 

2007 11 904,1 12 415,6 10 542,7 11 904,1 11 788,6 13 162,2 

2008 13 401,6 13 444,6 12 047,9 13 510,4 13 205,8 13 433,6 

2009 17 101,6 17 239,7 15 395,6 16 946,5 15 923,3 18 737,2 

2010 18 036,6 17 982,0 16 298,9 17 658,8 16 760,2 19 064,9 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

2007 9 654,0 9 302,0 8 750,2 9 353,6 9 176,3 9 899,9 

2008 13 684,9 13 584,6 14 996,4 13 927,5 13 510,7 14 565,8 

2009 18 143,5 18 822,4 17 129,8 17 530,4 19 241,2 17 987,0 

2010 18 379,9 18 831,3 17 580,6 18 694,6 16 668,0 18 377,2 

Źródło: jak w Tabeli A55. 
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Tabela A60. Struktura wydatków na podstawowe formy aktywizacji 

Wyszczególnienie 
Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodnio-

pomorskie 

Szkolenia 

2007 10,7% 15,1% 9,6% 14,4% 7,8% 12,1% 

2008 9,0% 11,6% 7,6% 10,9% 6,7% 10,4% 

2009 9,5% 11,4% 8,1% 10,2% 7,2% 8,9% 

2010 9,2% 11,5% 8,2% 9,8% 8,3% 8,6% 

Prace interwen-

cyjne 

2007 8,6% 5,6% 12,0% 4,0% 4,7% 8,3% 

2008 6,3% 4,0% 10,8% 2,7% 3,5% 6,5% 

2009 4,5% 2,7% 7,9% 1,8% 2,6% 5,5% 

2010 4,1% 2,8% 6,7% 1,5% 2,1% 4,6% 

Roboty pu-

bliczne 

2007 7,1% 5,5% 8,6% 10,9% 6,5% 11,7% 

2008 8,0% 6,1% 8,2% 10,0% 7,3% 11,3% 

2009 8,2% 8,6% 10,8% 13,6% 6,9% 12,2% 

2010 8,9% 8,6% 10,4% 13,3% 6,3% 13,9% 

Prace społecz-

nie użyteczne 

2007 1,3% 1,1% 2,0% 2,3% 0,9% 2,3% 

2008 1,1% 0,9% 1,7% 1,6% 0,8% 1,8% 

2009 0,9% 0,7% 1,5% 1,3% 0,7% 1,8% 

2010 0,8% 0,6% 1,2% 1,0% 0,6% 1,4% 

Staże 

2007 27,8% 27,0% 22,7% 24,3% 27,0% 21,8% 

2008 29,6% 29,1% 25,3% 25,8% 28,5% 23,5% 

2009 33,7% 33,5% 32,8% 28,8% 31,5% 29,6% 

2010 35,6% 37,7% 34,5% 33,1% 31,6% 31,0% 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 8,6% 11,0% 8,2% 4,7% 7,7% 9,5% 

2008 11,3% 14,0% 11,0% 7,1% 8,8% 11,8% 

2009 3,2% 3,7% 2,1% 2,1% 2,9% 4,7% 

2010 . . . . . . 

Środki na pod-

jęcie działalno-

ści gospodar-

czej 

2007 21,5% 21,9% 18,3% 24,5% 28,7% 18,8% 

2008 22,5% 23,5% 18,2% 27,9% 30,5% 22,2% 

2009 27,2% 27,0% 23,4% 26,7% 34,2% 25,2% 

2010 26,1% 26,0% 22,4% 23,8% 33,8% 25,2% 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska 

pracy 

2007 14,5% 12,8% 18,5% 15,0% 16,5% 15,5% 

2008 12,3% 10,7% 17,2% 14,0% 13,8% 12,4% 

2009 12,8% 12,4% 13,3% 15,6% 14,0% 12,1% 

2010 15,4% 13,0% 16,7% 17,5% 17,2% 15,3% 

Źródło: jak w Tabeli A55. 
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Tabela A61. Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji 

Wyszczególnienie 
Polska Dolnośląskie Lubuskie Opolskie Wielkopolskie 

Zachodniopo-

morskie 

Szkolenia 

2007 44,4% 41,3% 43,2% 33,5% 51,2% 52,3% 

2008 39,2% 34,2% 36,8% 41,9% 45,5% 48,7% 

2009 34,3% 32,1% 36,6% 35,9% 41,3% 39,1% 

2010 36,7% 32,7% 38,9% 40,6% 44,2% 41,0% 

Prace interwen-

cyjne 

2007 74,3% 76,1% 75,6% 76,8% 83,1% 77,8% 

2008 73,4% 83,2% 75,4% 80,9% 83,0% 82,0% 

2009 71,8% 80,2% 67,6% 78,3% 77,1% 77,8% 

2010 70,8% 74,7% 66,0% 80,2% 81,1% 76,4% 

Roboty publiczne 

2007 46,9% 61,0% 48,3% 26,2% 42,7% 50,1% 

2008 46,6% 55,9% 57,0% 29,9% 45,5% 56,6% 

2009 48,0% 57,4% 54,0% 26,0% 56,7% 55,8% 

2010 46,0% 59,0% 46,3% 26,2% 49,6% 56,4% 

Prace społecznie 

użyteczne 

2007 44,0% 39,3% 83,3% 60,3% 21,9% 29,1% 

2008 43,4% 31,7% 84,4% 65,5% 29,0% 28,9% 

2009 39,8% 29,1% 84,1% 35,0% 32,5% 34,4% 

2010 39,8% 27,8% 82,3% 26,1% 27,7% 30,3% 

Staże 

2007 55,2% 61,3% 52,9% 55,3% 63,5% 54,4% 

2008 54,2% 63,1% 54,6% 49,6% 64,4% 64,1% 

2009 49,5% 55,7% 50,5% 52,1% 59,4% 48,3% 

2010 48,4% 52,0% 48,0% 47,3% 58,2% 56,0% 

Przygotowania 

do zawodu w 

miejscu pracy 

2007 52,6% 58,5% 48,6% 41,0% 60,5% 56,9% 

2008 53,4% 61,3% 51,2% 42,6% 63,2% 60,1% 

2009 52,0% 60,0% 47,8% 38,0% 61,3% 55,1% 

2010 . . . . . . 

Środki na podję-

cie działalności 

gospodarczej 

2007 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2008 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2009 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2010 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Doposażenie i 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

2007 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2008 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2009 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2010 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: jak w Tabeli A55. 

  

 


