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Wstęp 
Po raz kolejny mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację zawierającą 

opracowania dotyczące wielkopolskiego rynku pracy, które powstały dzięki 

sprawozdaniom statystycznym i badaniom prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Poznaniu we współpracy z powiatowymi urzędami pracy województwa wielkopolskiego.  

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która zburzyła wiele 

dotychczasowych gospodarczych pewników oraz wywołał nowe zjawiska społeczne. Jej 

wpływ odczuwalny jest i będzie także w obszarze zatrudnienia. Wskaźniki dotyczące 

sytuacji województwa wielkopolskiego w tym obszarze, jak stopa bezrobocia, są 

optymistyczne i wskazują, że regionalny rynek pracy dobrze radzi sobie w tej sytuacji. 

Należy jednak mieć świadomość, że wiele zjawisk umyka statystyce, a sytuacja wielu 

pracowników mogła ulec pogorszeniu.  

Niemniej pomimo utrudnionych i niepewnych warunków działania, rynek pracy nadal 

funkcjonował: pracodawcy generowali popyt na prace, a ludzie poszukiwali zatrudnienia, w 

czym wspierały ich Publiczne Służb Zatrudnienia. Także dla nas był to rok pełen wyzwań i 

wzmożonej pracy, urzędy pracy musiały zmierzyć się z nowymi warunkami realizacji 

dotychczasowych zadań i prowadzenia obsługi klientów, z dodatkowymi zadaniami w 

postaci obsługi Tarczy Antykryzysowej, a także – jak każdy pracodawca – z brakami 

kadrowymi i troską zdrowie o swoich pracowników. 

Poniższa publikacja poświęcona jest głównie podsumowaniu oferty Publicznych Służb 

Zatrudnienia dla bezrobotnych i pracodawców w 2020 r. i efektów ich działań. Znajdą tu 

Państwo podsumowanie dotyczące działań aktywizacyjnych na wielkopolskim rynku pracy 

podejmowanych przez powiatowe urzędy pracy w 2020 r., informację na temat 

dostępności ofert pracy w regionie w 2020 r. za pośrednictwem różnych kanałów 

rekrutacyjnych wraz z ich charakterystyką oraz analizę średniego czasu poszukiwania 

zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Dodatkowo omówiona jest także sytuacja osób 

młodych w województwie wielkopolskim, jako grupy której początki drogi zawodowej 

zbiegły się z wybuchem pandemii COVID-19, co kształtuje ich możliwości podjęcia 

satysfakcjonującego zatrudnienia. 

Mamy nadzieję, że publikacja przybliży Państwu działalność publicznych służb 

zatrudnienia w regionie i warunki, w jakich funkcjonują powiatowe urzędy pracy. 
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Młodość jest trudnym i bardzo ważnym momentem w życiu każdego człowieka, ponieważ 

to właśnie wtedy podejmowane są decyzje mające wpływ na całe dalsze życie. Dokonanie 

właściwych wyborów edukacyjno – zawodowych powinno więc opierać się na rzetelnej 

wiedzy nt. potrzeb rynkowych oraz dużej samoświadomości własnych preferencji i 

możliwości. Tymczasem zgodnie z wynikami analiz przygotowanych przez firmę Dolittle1 

osoby młode już przed wystąpieniem pandemii miały znaczący problem z poruszaniem się 

w rynkowej rzeczywistości, co przejawiało się m.in. w trudności ze wskazaniem rodzaju 

firmy w jakiej chcieliby pracować czy tego, w jaki sposób zrealizować swoje zawodowe 

plany.  

Zagubieni już kilka lat temu aktualnie znaleźli się w sytuacji wyjątkowo skomplikowanej. 

Rynek pracy od kilku dekad zmieniał się bardzo dynamicznie przez co z każdym rokiem 

trudniej było przewidzieć, jakie będą jego potrzeby w ciągu najbliższych kilku lat. 

Wystąpienie pandemii doprowadziło jednak do sytuacji bez precedensu – do częściowego 

lub całkowitego paraliżu życia społeczno – gospodarczego. Wpływ pandemii w mniejszym 

lub większym stopniu wymusił nie tylko zmianę funkcjonowania większości podmiotów 

gospodarczych ale drastycznie zmienił normy życia społecznego, co z kolei doprowadziło 

do zmian w popycie i podaży na określone produkty i usługi. W efekcie zarówno 

funkcjonowanie firm, jak i rozwój rynku pracy napotyka w ostatnich miesiącach wiele 

nowych trudności i niewiadomych.  

W obliczu takich uwarunkowań sytuacja osób młodych stała się jeszcze trudniejsza, a jej 

przyszłość zawodowa jeszcze bardziej niepewna, niż miało to miejsce w przypadku 

poprzednich pokoleń. Osoby młode to grupa niezwykle ważna, ponieważ jej potencjał w 

dużym stopniu warunkuje zarówno kształt i rozwój rynku pracy jak i kondycję całego 

społeczeństwa, dlatego tak ważne jest aby teraz, kiedy znalazła się ona w wyjątkowo 

trudnym położeniu, jak najszybciej właściwie opisać jej sytuację ale także wskazać 

problemy, z jakimi będzie musiała mierzyć się w ciągu najbliższych lat. Trafność ww. 

diagnozy oraz zaprojektowanie i wdrożenie właściwych działań pomocowych może 

zadecydować nie tylko o zawodowej, ale także o osobistej i zdrowotnej przyszłości 

Pokolenia Lockdown. 

Sytuacja osób młodych w Wielkopolsce - Demografia 

W I półroczu 2020 r. w województwie wielkopolskim liczba osób w wieku 15-30 wyniosła 

634 928 (tj. 18,1% wszystkich mieszkańców województwa). 

 
1 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lockdown-czyli-nowe-problemy-
mlodych-osob-na-rynku-pracy.html 

9



 

10 

Wykres 1 Udział osób w wieku 15-30 lat w ogóle ludności w kraju w I półroczu 2020 r. w 
poszczególnych województwach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Udział młodych Wielkopolan w ogóle mieszkańców był wyższy niż w skali ogólnopolskiej, 

jednak w regionie także odczuwalny już jest spadek liczebności tej grupy. Najwyższa 

wartość tego wskaźnika wystąpiła w województwach znajdujących się na wschodzie 

Polski, najniższa natomiast w śląskim, dolnośląskim i mazowieckim. Analizując podział na 

węższe kategorie wiekowe (15-18, 19-22, 23-26, 27-30) w każdym regionie 

zaobserwowano, że im wyższa kategoria wiekowa, tym większa liczba osób w niej się 

znajduje (czyli w grupie osób młodych dominują starsze, wyżowe roczniki). Wynika to z 

postępujących zmian demograficznych w całym kraju i wpływa na wzrost średniego wieku 

mieszkańców.  

Spośród największych miast w Polsce, udział osób młodych od 2000 r. wyższy względem 

pozostałych miast zaobserwowano w Rzeszowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie 

Wielkopolskim i Lublinie, najmniejszy zaś w Warszawie, Opolu i Wrocławiu. Na przestrzeni 

ostatnich 20 lat największy spadek tego wskaźnika wystąpił w Poznaniu, Olsztynie i Opolu.  

Także wewnątrz regionu występuje pewne zróżnicowanie w zakresie struktury 

demograficznej społeczności. W 2019 r. najwyższy udział osób młodych zaobserwowano 

w powiatach: konińskim (19,9%), grodziskim (19,2%), złotowskim (18,8%) oraz 

leszczyńskim i ostrzeszowskim (18,7%), najmniejszy natomiast we wszystkich miastach 

na prawach powiatu tj. w Poznaniu (13,3%), Kaliszu (15,3%), Koninie (15,6%), i Lesznie 

(15,6%).  
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Tabela 1 Udział osób w wieku 15-29 w ogóle mieszkańców w powiatach województwa 
wielkopolskiego w latach 2000-2019 

Powiat 2000 2010 2015 2019 
Wzrost / spadek w 
2019 r. 
względem 2000 r. 

chodzieski 25,2 22,6 19,6 17,8 -7,4 
czarnkowsko-
trzcianecki 

24,6 22,8 20,0 18,1 -6,5 

gnieźnieński 25,4 23,1 19,4 17,1 -8,2 
gostyński 24,0 24,4 21,1 18,3 -5,7 
grodziski 25,0 25,0 21,8 19,2 -5,8 
jarociński 23,9 23,3 20,3 17,8 -6,1 
kaliski 23,3 23,0 20,8 18,6 -4,7 
kępiński 24,6 23,5 20,5 18,2 -6,4 
kolski 23,1 22,1 20,0 18,1 -4,9 
koniński 24,3 23,8 21,9 19,9 -4,5 
kościański 24,2 23,6 20,4 17,8 -6,4 
krotoszyński 23,8 23,6 20,5 18,3 -5,5 
leszczyński 25,4 23,9 20,8 18,7 -6,7 
międzychodzki 24,4 23,1 20,2 17,6 -6,8 
nowotomyski 25,5 23,9 20,2 17,7 -7,7 
obornicki 25,9 23,6 19,7 17,7 -8,2 
ostrowski 23,9 22,9 19,8 17,3 -6,6 
ostrzeszowski 23,7 23,3 20,7 18,7 -5,1 
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widoczna we wszystkich województwach, co często wiązane jest z procesami 

suburbanizacji dużych miast.  

Sytuacja osób młodych w Wielkopolsce – Edukacja 

Z danych Eurostat wynika, że wykształcenie młodych Polaków nie odbiega od średniej UE,  

a w niektórych przypadkach uzyskuje lepsze wyniki niż średnia europejska. np. niski udział 

osób z wykształceniem podstawowym wśród osób w wieku 25-29. 

Wykres 2 Udział osób w wieku 15-24 i 25-29 legitymizujących się określonym poziomem 
wykształcenia w 2019 r. 
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Polska znajduje się także poniżej średniej unijnej dot. udziału osób w wieku 15-29 z 

kategorii NEET2 w ogóle osób w wieku 15-29 lat. Najwyższe wskaźniki tej grupy 

zaobserwowano w 2019 r. we Włoszech, Grecji, Rumunii i Bułgarii, najniższe natomiast w 

Holandii, Szwecji, Luksemburgu i na Malcie.  

Wykres 4 Udział osób w wieku 15-24 z kategorii NEET w ogóle osób w wieku 15-24 w Polsce 
i w UE 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat 
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(tj. o 5,6 pkt proc mniej niż w skali ogólnopolskiej), absolwenci techników stanowili 35,5%, 

natomiast szkół branżowych 20,5%. Udział absolwentów szkół branżowych w ogólnej 

liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce był najwyższy w całym 

kraju.  

Jednocześnie, przy nadal dominującym udziale absolwentów szkół ogólnokształcących, w 

ciągu ostatnich 5 lat na terenie prawie całego kraju wzrósł udział absolwentów techników 

oraz szkół branżowych/zasadniczych zawodowych w ogóle absolwentów, spadł natomiast 

udział absolwentów liceów ogólnokształcących. 

W Wielkopolsce oba te zjawiska wystąpiły wyraźnie – spadek udziału absolwentów szkół 

ogólnokształcących wyniósł 6,1 pkt proc., natomiast udział absolwentów szkół branżowych 

zwiększył się o 4,5 pkt proc., a techników o 1,5 pkt proc. 

Wykres 5 Udział absolwentów poszczególnych typów szkół w ogóle absolwentów szkół 
ponadpodstawowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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Tabela 2 Udział absolwentów zasadniczych szkól zawodowych/szkół branżowych, 
techników oraz liceów ogólnokształcących w ogóle absolwentów szkół 
ponadpodstawowych w latach 2014 i2019 w województwie wielkopolskim i jego powiatach 

Powiat Absolwenci 
zasadniczych szkół 
zawodowych/szkół 
branżowych 

 Absolwenci 
techników 

 Absolwenci 
liceów 
ogólnokształcący
ch 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 
chodzieski 24,5 35,7 28,5 26,8 47,0 37,5 
czarnkowsko -trzcianecki 17,4 20,2 38,1 44,7 44,5 35,1 
gnieźnieński 16,4 31,8 32,6 34,0 51,0 34,2 
gostyński 24,2 35,9 28,3 31,7 47,5 32,4 
grodziski  26,1 43,0 49,9 37,6 24,0 19,4 
jarociński 15,6 20,2 37,9 40,7 46,6 39,1 
kaliski 0,0 0,0 74,9 100,0 25,1 0,0 
kępiński 22,5 25,4 34,0 43,3 43,5 31,3 
kolski 16,5 16,2 40,2 41,4 43,2 42,4 
koniński 8,9 22,3 26,6 40,9 64,5 36,8 
kościański 26,7 36,3 24,7 16,8 48,7 46,9 
krotoszyński 19,9 30,0 37,6 47,2 42,6 22,7 
leszczyński 53,3 77,8 0,0 0,0 46,7 22,2 
międzychodzki 21,1 28,5 41,2 48,4 37,6 23,1 
nowotomyski 24,2 33,2 30,3 36,4 45,5 30,3 
obornicki 16,8 42,8 47,3 44,7 35,9 12,5 
ostrowski  17,8 19,3 31,4 32,7 50,8 48,0 
ostrzeszowski 21,7 16,8 47,1 53,2 31,2 30,0 
pilski 9,0 18,4 43,0 31,1 48,0 50,4 
pleszewski 24,1 36,6 34,6 30,8 41,2 32,6 
poznański 25,8 33,4 26,7 29,3 47,4 37,3 
rawicki 28,3 36,0 35,3 29,0 36,4 34,9 
słupecki 23,1 23,0 36,4 49,0 40,5 27,9 
szamotulski 19,2 24,9 35,8 34,0 45,0 41,1 
średzki 17,2 26,4 33,3 35,8 49,5 37,7 
śremski  21,5 20,8 46,8 46,5 31,7 32,8 
turecki 9,5 16,5 43,6 45,7 46,9 37,9 
wągrowiecki 22,4 29,8 35,5 37,7 42,1 32,5 
wolsztyński 26,2 28,5 31,6 34,0 42,2 37,5 
wrzesiński 18,4 24,5 45,8 44,1 35,9 31,4 
złotowski 20,0 25,7 41,4 36,2 38,6 38,1 
M. Kalisz 12,8 12,3 31,6 34,8 55,6 52,8 
M. Konin 15,1 20,8 35,4 35,5 49,5 43,7 
M. Leszno 12,2 13,6 36,8 39,4 51,0 47,0 
M. Poznań 7,7 6,8 23,6 28,2 68,7 65,0 
województwo 16,0 20,5 34,0 35,5 50,0 43,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Absolwenci szkół zawodowych w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 

2018/2019 najczęściej kończyli następujące kierunki kształcenia: 
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❖ technik informatyk – 1 662 osoby, 

❖ technik ekonomista – 1 143 osoby, 

❖ technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 086 osób, 

❖ technik logistyk – 976 osób,  

❖ mechanik pojazdów samochodowych – 864 osoby, 

❖ sprzedawca – 706 osób, 

❖ fryzjer – 695 osób, 

❖ kucharz – 681 osób, 

❖ technik administracji – 657 osób 

❖ technik usług kosmetycznych – 610 osób, 

❖ technik mechatronik – 527 osób, 

❖ opiekun medyczny – 519 osób, 

❖ technik BHP – 468 osób, 

❖ technik budownictwa – 456 osób, 

❖ technik pojazdów samochodowych – 447 osób, 

❖ stolarz – 400 osób, 

❖ technik hotelarstwa – 396 osób, 

❖ muzyk – 381 osób,  

❖ technik organizacji reklamy – 390 osób,  

❖ elektryk – 364 osoby. 

W 2019 r. w Wielkopolsce naukę na studiach wyższych kontynuowały 114 856 osoby, tj. o 

około 15% mniej niż 5 lat wcześniej. Spadek liczby osób podejmujących kształcenie na 

wielkopolskich uczelniach wyższych nie musi jednak oznaczać spadku zainteresowania 

podjęciem studiów, a może być jedynie wynikiem zmian demograficznych. 

Łącznie w okresie tym studiowało 68 473 kobiet, co stanowiło prawie 60% wszystkich 

studiujących. Studenci częściej decydowali się na kształcenie na uczelniach publicznych 

(73% wszystkich studiujących), liczba tych osób jednak także od 2014 r. zmalała o ponad 

18%, co oznacza że liczba osób podejmujących naukę na uczelniach publicznych 

zmniejszała się szybciej niż w przypadku niepublicznych (spadek o 5%). Około 65% 

wszystkich studiujących podejmowało naukę w trybie stacjonarnym, co oznacza, że liczba 

osób podejmujących studia w tej formie w ciągu 5 lat zmalała o około 15%; w przypadku 

trybu niestacjonarnego spadek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 29%. 

W 2019 r. najwięcej osób studiowało na kierunkach związanych z biznesem i administracją 

oraz na kierunkach medycznych. W dalszej kolejności najczęściej pobierano naukę na 

studiach pedagogicznych, językowych, społecznych i inżynieryjno – technicznych. Kierunki 

16



 

16 

❖ technik informatyk – 1 662 osoby, 

❖ technik ekonomista – 1 143 osoby, 

❖ technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 086 osób, 

❖ technik logistyk – 976 osób,  

❖ mechanik pojazdów samochodowych – 864 osoby, 

❖ sprzedawca – 706 osób, 

❖ fryzjer – 695 osób, 

❖ kucharz – 681 osób, 

❖ technik administracji – 657 osób 

❖ technik usług kosmetycznych – 610 osób, 

❖ technik mechatronik – 527 osób, 

❖ opiekun medyczny – 519 osób, 

❖ technik BHP – 468 osób, 

❖ technik budownictwa – 456 osób, 

❖ technik pojazdów samochodowych – 447 osób, 

❖ stolarz – 400 osób, 

❖ technik hotelarstwa – 396 osób, 

❖ muzyk – 381 osób,  

❖ technik organizacji reklamy – 390 osób,  

❖ elektryk – 364 osoby. 

W 2019 r. w Wielkopolsce naukę na studiach wyższych kontynuowały 114 856 osoby, tj. o 

około 15% mniej niż 5 lat wcześniej. Spadek liczby osób podejmujących kształcenie na 

wielkopolskich uczelniach wyższych nie musi jednak oznaczać spadku zainteresowania 

podjęciem studiów, a może być jedynie wynikiem zmian demograficznych. 

Łącznie w okresie tym studiowało 68 473 kobiet, co stanowiło prawie 60% wszystkich 

studiujących. Studenci częściej decydowali się na kształcenie na uczelniach publicznych 

(73% wszystkich studiujących), liczba tych osób jednak także od 2014 r. zmalała o ponad 

18%, co oznacza że liczba osób podejmujących naukę na uczelniach publicznych 

zmniejszała się szybciej niż w przypadku niepublicznych (spadek o 5%). Około 65% 

wszystkich studiujących podejmowało naukę w trybie stacjonarnym, co oznacza, że liczba 

osób podejmujących studia w tej formie w ciągu 5 lat zmalała o około 15%; w przypadku 

trybu niestacjonarnego spadek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 29%. 

W 2019 r. najwięcej osób studiowało na kierunkach związanych z biznesem i administracją 

oraz na kierunkach medycznych. W dalszej kolejności najczęściej pobierano naukę na 

studiach pedagogicznych, językowych, społecznych i inżynieryjno – technicznych. Kierunki 
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pedagogiczne, językowe, weterynaryjne, medyczne oraz związane z opieką społeczną 

częściej były wybierane przez kobiety, natomiast inżynieryjno – techniczne, leśne, 

związane z usługami transportowymi czy technologiami teleinformacyjnymi przez 

mężczyzn.  

W 2019 r. naukę ukończyło łącznie 28 294 absolwentów szkół wyższych, tj. o ponad 28% 

mniej niż w 2014 r. Najwięcej osób spośród nich ukończyło takie kierunki jak: biznes i 

administracja, kierunki medyczne, kierunki inżynieryjno-techniczne, kierunki 

pedagogiczne, kierunki społeczne, kierunki językowe oraz architekturę i budownictwo.  

W ostatnich latach zmalała liczba osób kończących większość grup kierunków. Wzrost 

zaobserwowano w przypadków 4: ochrony i bezpieczeństwa, nauk prawnych, technologii 

teleinformacyjnych/kierunków informatycznych oraz nauk inżynieryjno – technicznych. 

Warto podkreślić, że w przypadku wybranych kierunków takich jak m.in. kierunki 

medyczne, produkcja i przetwórstwo czy nauki artystyczne, pomimo spadku liczby 

absolwentów (co może wiązać się z ogólnym spadkiem liczby osób kończących studnia 

wyższe), zwiększył się ich udział w ogóle osób kończących szkoły wyższe, co może 

oznaczać większe zainteresowanie podejmowaniem nauki w tych dziedzinach niż 5 lat 

temu.  

Tabela 3 Liczba absolwentów szkól wyższych z uwzględnieniem wybranych kierunków 
kształcenia w latach 2014 i 2019 w województwie wielkopolskim 

Kierunek 
Liczba 
absolwentów 

Wzrost/spadek 
[%] liczby 
absolwentów 

Udział 
w ogóle 
w 2014 

Udział 
w ogóle 
w 2019 2014 r. 2019 r. 

Ogółem 39477 28294 -28,3 100 100 

Biznes i administracja 9058 6356 -29,8 22,9 22,5 

Nauki medyczne 3729 3110 -16,6 9,4 11,0 

Nauki inżynieryjno-techniczne 2711 2848 +5,1 6,9 10,1 

Nauki pedagogiczne 5357 2404 -55,1 13,6 8,5 

Nauki humanistyczne i językowe 2856 1798 -37,0 7,2 6,4 

Nauki społeczne 3430 1603 -53,5 8,7 5,7 

Architektura i budownictwo 1325 1304 -1,6 3,4 4,6 

Usługi dla ludności 1829 1232 -32,6 4,6 4,4 
Technologie 
teleinformacyjne/informatyczne 1006 1163 +15,6 2,5 4,1 

Ochrona i bezpieczeństwo 926 1107 +19,5 2,3 3,9 

Produkcja i przetwórstwo 1115 947 -15,1 2,8 3,3 

Nauki artystyczne 919 805 -12,4 2,3 2,8 

Nauki rolnicze i leśne 955 689 -27,9 2,4 2,4 

Nauki prawne 571 664 +16,3 1,4 2,3 

Nauki fizyczne 974 562 -42,3 2,5 2,0 
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Dziennikarstwo i informacja 659 535 -18,8 1,7 1,9 

Usług transportowe 313 228 -27,2 0,8 0,8 

Opieka społeczna 232 191 -17,7 0,6 0,7 

Nauki matematyczne i statystyczne 253 72 -71,5 0,6 0,3 

Nauki weterynaryjne 0 61 - - 0,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 

Biorąc pod uwagę ostatnich 10 lat (2009-2019), można zauważyć następujące zmiany w 

strukturze absolwentów szkół wyższych w województwie wielkopolskim: 

1. wzrost liczby absolwentów kierunków związanych z architekturą i budownictwem, 

prawnych, artystycznych, inżynieryjno – technicznych oraz dotyczących usług 

transportowych, 

2. znaczący spadek liczby absolwentów kierunków nauk społecznych, pedagogicznych, 

humanistycznych oraz związanych z biznesem i administracją,  

3. pojawienie się absolwentów takich kierunków jak: weterynaria, opieka społeczna, 

ochrona i bezpieczeństwo czy higiena i bezpieczeństwo pracy, 

4. niewielki wzrost udziału mężczyzn wśród absolwentów (2009: 35%, 2019: 37%), 

5. spadek ogólnej liczby absolwentów o ponad 30%, na który niewątpliwie wpływ miał 

spadek w latach 2015-2019 liczby ludności w wieku 20-24 (Polska: -15,8%, 

Wielkopolska: -15,4%) oraz ludności w wieku 25-29 (Polska: -11,3%, Wielkopolska -

11,5%). 

Rysunek 1 Wzrost/spadek liczby absolwentów szkół wyższych w okresie 2009-2019 w 
województwie wielkopolskim 
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Sytuacja osób młodych w Wielkopolsce – Zatrudnienie  

W porównaniu do innych krajów UE sytuacja zawodowa młodych Polaków prezentuje się 

relatywnie korzystnie. W 2019 r. Polska osiągnęła jeden z najniższych wskaźników 

bezrobocia zarówno dla grupy 15-24 (UE=15%, Polska= 8,7%) jak i 25-34 (UE=8%, 

Polska=3,7). Mimo wzrostu poziomu bezrobocia w 2020 r., w porównaniu z innymi krajami 

UE Polska zachowała w UE pozycję kraju posiadającego jedną z najniższych stop 

bezrobocia wśród osób młodych. 

Tabela 4 Udział osób bezrobotnych wśród osób aktywnych zawodowo w wieku 15-24 lata 

Państwo kw. I 19 kw. II 19 kw. III 19 kw. IV 19 kw. I 20 kw. II 20 kw. III 20 
UE 15,5 14,8 14,7 15 15,3 16,4 17,9 

Belgia 15,3 14 12,5 14 13,7 15,8 16,2 

Bułgaria 8,9 9,3 8,3 9,3 11,2 16,5 14,3 

Czechy 5,8 5,7 5,4 5,5 5,9 7,2 8,5 

Dania 10,5 9,4 9,9 10,2 10 11,8 12,2 

Niemcy 5,8 5,2 6,2 5,9 6,4 7 6,9 

Estonia  14 13,6 8,6 9,7 17,9 21 

Irlandia 12,8 13,3 11,8 11,7 12,7 14,6 17,8 

Grecja 39,2 33,9 34,1 33,8 33,1 35,9 35,5 

Hiszpania 34,2 31,9 32,1 32,1 33,4 37,9 39,8 

Francja 19,9 18,8 19,3 20,4 19,4 20,1 22 

Chorwacja 18,6 13,8 15,5 18,2 17,8 23,3 23,5 

Włochy 31,6 29,8 27,5 27,9 29 25,8 32,4 

Cypr 19,3 15 15,5 16,4 15,3 18 19,5 

Łotwa 13,7 15 11,4 9,8 14 17,9 14,3 

Litwa 12,4 10,2 10,6 14,2 14,9 21 23,3 

Luksemburg 13,7 17,3 19,7 16,7 17,2 22,8 25,1 

Węgry 11,2 11,3 10,6 12,5 11,4 15,2 12,7 

Malta 9,6 9 9,5 9 10,4 10,9 10,8 

Holandia 6,7 6,4 6,8 7,1 6,6 9,5 10,7 

Austria 7,6 8,5 9,3 8,7 9,8 11,7 10,5 

Polska 11,1 10,6 9,5 8,7 9,2 9,9 10,7 
Portugalia 17 19,6 17,5 19,1 19,3 21,4 25,3 

Rumunia 15,1 16,5 17,5 17,5 17,3 17 18,6 

Słowenia 9,2 6,8 8,5 8,1 10,9 15,7 16,5 

Słowacja 14,7 16,7 16,5 16,6 16,5 20,6 20 

Finlandia 17 16,1 17,4 18 19,4 21,5 22,3 

Szwecja 21,6 19,3 19,6 20,2 21,5 25 25,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat  

Analizując sytuację osób młodych na poziomie regionalnym widoczna jest korzystna, a 

nawet lepsza kondycja zatrudnienia młodych Wielkopolan w porównaniu z innymi 
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województwami. Wg stanu na koniec 2020 r. województwo wielkopolskie zanotowało drugi 

najwyższy wskaźnik zatrudnienia oraz najwyższy wskaźnik aktywności zawodowej dla 

osób wieku 15-24 w Polsce.  

Pomimo relatywnie korzystnej sytuacji osób młodych w województwie wielkopolskim grupa 

ta wymaga szczególnej uwagi ze względu na wyjątkowo trudną sytuację w jakiej aktualnie 

się znalazła.  

Wykres 6 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 18-24 lata w polskich regionach w IV kw. 
2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS 
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Internetu, większe możliwości podróżowania, bardziej powszechna znajomość języków 

obcych czy swobodny dostęp do narzędzi cyfrowych takich jak komputery, laptopy czy 

smartfony. Czynniki te sprawiają, że wejście na rynek pracy tej grupy odznaczającej się 

swoistym i indywidualnym potencjałem poniesie za sobą podniesienie i zróżnicowanie 

jakości kapitału ludzkiego. Z drugiej strony, niezależnie od wszystkich atutów, brak 

doświadczenia oraz mniejsze umiejętności praktyczne zawsze przysparzały osobom 

młodym trudności na rynku pracy i sprawiały, że o ich efektywnym rozwoju zawodowym w 
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decyzji edukacyjno – zawodowych, konsekwencja i wytrwałość  

Ze znaczącymi wyzwaniami musiało mierzyć się każde ostatnie pokolenie, niezależnie od 

tego czy rozpoczynało aktywność zawodową w okresie rozkwitu czy kryzysu 

gospodarczego, ale jak wspomniano rok 2020 r. przyniósł barierę, której żadne 

wcześniejsze pokolenia nie znały. Pandemia koronawirusa COVID 19 pojawiła się 
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niespodziewanie i w dużym stopniu utrudniła, a niekiedy całkowicie uniemożliwiła 

kontynuowanie nauki, realizację praktyk zawodowych, staży czy w końcu rozpoczęcie 

aktywności zawodowej. Tym co najbardziej komplikuje sytuację jest fakt, że po roku od 

wprowadzenia pierwszych obostrzeń w dalszym ciągu trudno jest wskazać nie tylko to jak 

długo potrwa jeszcze walka z chorobą, ale także jakie będą jej faktyczne konsekwencje. 

Wykres 7 Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w województwie wielkopolskim w 
latach 2017-2020 – stan na koniec grudnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacyjnego WUP w Poznaniu

Wystąpienie pandemii miało wpływ na całe społeczeństwo, jednak osoby młode były i w 

dalszym ciągu są grupą szczególnie narażoną na jej społeczne i gospodarcze 

konsekwencje z kilku przyczyn:

a) Niepewna sytuacja gospodarcza może powodować większą ostrożność w polityce 

kadrowej przedsiębiorstw – pracodawcy nie tylko rzadziej będą zgłaszali oferty pracy4, 

ale także będą mniej skłonni przedłużać już zawarte umowy czasowe. Zjawiska te 

bardziej uderzą w osoby młode, rozpoczynające swoją aktywność zawodową i często 

podejmujące zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę. Osoby te zazwyczaj 

posiadają niewielki staż zawodowy, przez co mogą być postrzegane jako mniej 

atrakcyjne dla pracodawców, zwłaszcza jeśli praca od pierwszego dnia miałaby być 

wykonywana zdalnie. Sytuację tej grupy dodatkowo pogarsza fakt, że pandemia w 

największym stopniu zakłóciła funkcjonowanie takich branż jak: gastronomia, branża 

turystyczna czy hotelarstwo. Osoby młode często podejmują pracę w tych podmiotach, 

 
4 Wg wyników badania zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2020 r. pn. 
„Znaczenie sektora MŚP w kontekście zmian wielkopolskiego rynku pracy 2020 r.” wg prognoz, pracodawcy 
MŚP do 2025 r. w kolejnych latach będą mogą zgłaszać nawet o 30% mniej ofert pracy niż aktualnie. W 
porównaniu do sytuacji obecnej zapotrzebowanie na pracowników z prawie wszystkich grup zawodowych 
będzie mniejsze niż obecnie. 
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chcąc łączyć aktywność zawodową z nauką. W aktualnej sytuacji znalezienie pracy w 

firmach z ww. sektorów jest bardzo trudne, ponieważ zarówno ich aktualna jak i 

przyszła sytuacja jest niepewna. 

b) Pandemia mocno ograniczyła możliwość korzystania ze staży oraz innych form 

aktywizacji zawodowej. W 2020 r. działalność powiatowych urzędów pracy 

skoncentrowana była przede wszystkim na obsłudze narzędzi mających 

przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 (tj. obsłudze 

wsparcia oferowanego firmom w postaci instrumentów wprowadzonych w tzw. tarczy 

antykryzysowej). Sami pracodawcy także byli mniej skłonni do zatrudnienia 

subsydiowanego, wobec konieczności dalszego zatrudnienia tak pozyskanych 

pracowników (jest to warunkiem udzielonego wsparcia). W efekcie w znacznym 

stopniu ograniczone zostały możliwość skorzystania z form aktywizacji, z których w 

ubiegłych latach często korzystały osoby młode. Staże, szkolenia czy prace 

interwencyjne pozwalające podjąć pierwszą pracę oraz zdobyć cenne doświadczenie 

zawodowe, stanowiły nieocenione wsparcie dla osób stawiających pierwsze kroki na 

rynku pracy. Ograniczenie tej możliwości uczyniło sytuację zawodową osób młodych 

jeszcze trudniejszą. 

c) Pandemia może generować i pogłębić bierność zawodową osób młodych. Trudności, z 

jakimi spotykają się osoby młode na rynku pracy mogą doprowadzić do utrwalania w 

nich biernych postaw, a także spadku motywacji do poszukiwania pracy. Im dłuższy 

okres zwłoki w podjęciu pracy, tym większe trudności w znalezieniu zatrudnienia 

dającego satysfakcję i stabilizację. Brak perspektyw rozwoju zawodowego i osobistego 

może doprowadzić do wykluczenie z rynku pracy na wiele lat, co z kolei może 

prowadzić do frustracji i alienacji zawodowej dużej grupy ludzi. Takie zjawisko może 

mieć bardzo negatywne skutki zarówno dla jednostki jak i dla całego społeczeństwa. 

Wykluczenie z rynku oraz restrykcje sanitarne paraliżujące życie społeczne mogą 

doprowadzić także do pogorszenia kondycji psychicznej osób młodych, a to w 

perspektywie długofalowej także wpłynie na ich życie zawodowe.  

d) Rozpoczęcie ścieżki zawodowej jest momentem wymagającym podjęcia 

przemyślanych i świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych, natomiast wiele osób 

młodych jeszcze przed pandemią miało dużą trudność w sprecyzowaniu swoich 

planów zawodowych  

„W Polsce już przed pandemią znaczna ich (osób młodych) część nie była pewna, co 

do swoich planów zawodowych. W raporcie Deloitte Pierwsze kroki na rynku pracy z 

2018 roku, co trzecia osoba przed 25 rokiem życia zadeklarowała, że jest 
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chcąc łączyć aktywność zawodową z nauką. W aktualnej sytuacji znalezienie pracy w 

firmach z ww. sektorów jest bardzo trudne, ponieważ zarówno ich aktualna jak i 

przyszła sytuacja jest niepewna. 

b) Pandemia mocno ograniczyła możliwość korzystania ze staży oraz innych form 
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skoncentrowana była przede wszystkim na obsłudze narzędzi mających 

przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 (tj. obsłudze 

wsparcia oferowanego firmom w postaci instrumentów wprowadzonych w tzw. tarczy 

antykryzysowej). Sami pracodawcy także byli mniej skłonni do zatrudnienia 

subsydiowanego, wobec konieczności dalszego zatrudnienia tak pozyskanych 

pracowników (jest to warunkiem udzielonego wsparcia). W efekcie w znacznym 

stopniu ograniczone zostały możliwość skorzystania z form aktywizacji, z których w 

ubiegłych latach często korzystały osoby młode. Staże, szkolenia czy prace 

interwencyjne pozwalające podjąć pierwszą pracę oraz zdobyć cenne doświadczenie 

zawodowe, stanowiły nieocenione wsparcie dla osób stawiających pierwsze kroki na 

rynku pracy. Ograniczenie tej możliwości uczyniło sytuację zawodową osób młodych 

jeszcze trudniejszą. 

c) Pandemia może generować i pogłębić bierność zawodową osób młodych. Trudności, z 

jakimi spotykają się osoby młode na rynku pracy mogą doprowadzić do utrwalania w 
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przemyślanych i świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych, natomiast wiele osób 

młodych jeszcze przed pandemią miało dużą trudność w sprecyzowaniu swoich 

planów zawodowych  
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niezdecydowana co do rodzaju firmy, w jakiej chciałaby pracować. Prawie 50 proc. 

osób w wieku 18-26 lat twierdziło, że nie do końca wie, jak realizować swoje plany 

zawodowe (raport Deloitte i Coca-Coli #MłodziPrzyGłosie)”5. W aktualnej sytuacji 

pozyskanie rzetelnych informacji nt. potrzeb rynku pracy stało się jeszcze trudniejsze, 

a bazowanie na doświadczeniu osób z wyższych kategorii wiekowych bezpodstawne z 

powodu całkowitej zmiany uwarunkowań gospodarczych i społecznych.  

e) Na rozpoczęcie aktywności zawodowej niekorzystny wpływ mogą mieć także 

ograniczone możliwości dostępu do edukacji i szkoleń. Pandemia zwiększa ryzyko 

wystąpienia u absolwentów deficytów w umiejętnościach praktycznych, przerwania 

nauki lub opóźnienia w ukończeniu szkoły, co może mieć negatywne skutki dla 

rozwoju zawodowego. Dodatkowo pracodawcy w okresie pandemii mogą być mniej 

chętni do przyjmowania osób uczących się na praktyki zawodowe, które pozwalają 

zdobyć doświadczenie oraz nabyć praktyczne umiejętności. 

f) Trwanie pandemii może ograniczyć postawy przedsiębiorcze młodych osób. Zgodnie z 

raportem pn. Młodzi Polacy na rynku pracy w „nowej normalności”6 zaledwie 18,5% 

badanych planuje pracować na własny rachunek, zdecydowana większość badanych 

preferuje „stabilne zatrudnienie”. Rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi 

wyzwanie i wymaga odpowiedniego przygotowania, cech osobowych, pomysłu i 

kapitału początkowego. W ostatnich latach warunki społeczno – gospodarcze 

zmieniały się bardzo dynamicznie powodując konieczność ciągłego monitorowania 

zmian i dostosowania się do nich w celu utrzymania wysokiej konkurencyjności. 

Pandemia stanowi okoliczność dodatkowo utrudniającą funkcjonowanie wielu firm, a w 

niektórych przypadkach prowadzi do całkowitego zawieszenia ich działalności. 

Aktualna sytuacja nie tylko utrudnia działanie przedsiębiorców, ale także czyni bardzo 

niepewną ich przyszłość rynkową, przez co decyzja o założeniu własnej firmy będzie 

jeszcze trudniejsza, zwłaszcza dla osób młodych7. 

g) Dodatkowym utrudnieniem, z jakim mogą w najbliższym czasie spotkać się osoby 

młode na rynku pracy jest niedopasowanie oczekiwań względem warunków 

zatrudnienia do oferty pracodawców. 

 
5 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Pokolenie-Lockdown-czyli-nowe-problemy-
mlodych-osob-na-rynku-pracy.html 

6 Raport opublikowany przez PwC, Well.HR i Absolvent Consultingo, opracowany na podstawie badania 
zrealizowanego za pomocą ankiety online w marcu i kwietniu 2020 roku na próbie liczącej 1 813 osób. 
Zdecydowana większość badanych stanowiły osoby do 25 roku życia. Badanie zrealizowane w czerwcu 2020  
7 Na podstawie wywiadów z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim 
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Wykres 8 Opinie osób młodych nt. ważnych i problemowych czynników występujących w 
pracy zawodowej 

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?

Co byłoby Ci trudno zaakceptować w pracy?

Źródło: Raport „Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności”, 2020 r. Wykres przygotowany na 
podstawie badania ankietowego zrealizowanego w marcu i kwietniu 2020 roku na próbie liczącej 1 813 osób. 
Zdecydowana większość badanych stanowiły osoby do 25 roku życia. 

Czynnikami, na które zwracają uwagę młode osoby poszukując miejsca pracy są m.in.: 

możliwość rozwoju, zdobycie doświadczenia zawodowego, wysokie zarobki czy dobra 

atmosfera panująca w zespole. Najbardziej preferowana przez tą grupę forma zatrudnienia 

to umowa o pracę, natomiast mediana oczekiwanego wynagrodzenia kształtowała się na 

poziomie 4 000 zł netto8. W aktualnej sytuacji istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że 

oferty jakie będą zgłaszane przez pracodawców nie będą w stanie sprostać ww. 

oczekiwaniom. Jak wspomniano powyżej, pracodawcy mogą być bardziej ostrożni 

zarówno w zakresie oferowanych warunków zatrudnienia, jak i w uruchamianiu w ogóle 

rekrutacji. Wiele młodych osób może stanąć przed wyborem pomiędzy podjęciem pracy 

nie odpowiadającej ich oczekiwaniom zarówno w zakresie oferowanego wynagrodzenia, 

 
 8  Raport opublikowany przez PwC, Well.HR i Absolvent Consultingo, opracowany na podstawie badania 

zrealizowanego za pomocą ankiety online w marcu i kwietniu 2020 roku na próbie liczącej 1 813 osób. 
Zdecydowana większość badanych stanowiły osoby do 25 roku życia. Badanie zrealizowane w czerwcu 
2020 

Przyjazna atmosfera 50
Zdobycie doświadczenia zawodowego 49,4
Poczucie sensu wykonywanej pracy 43,2
Wysokie zarobki 42,5
Praca zgodna z zainteresowaniami 36,4
Stabilne i bezpieczne zatrudnienie 35,9
Ciekawe zadania 32,9
Elastyczne godziny pracy 31,7
Możliwość zachowania work-life balance 31

Brak możliwości rozwoju 53,1
Nieadekwatne zarobki do oczekiwań 51,7
Konflikt w zespole 49,4
Wysoki poziom stresu 47,8
Brak możliwości awansu 34
Powtarzalne, nudne zadania 29,3
Menadżer, od którego nie można się uczyć 29,2
Długi dojazd do pracy 24,6
Praca w nadgodzinach 13,8
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jak i charakteru samej pracy (np. praca w przemyśle nie wymagająca wysokich 

kwalifikacji), a nie podejmowaniem pracy w ogóle.  

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na potencjał zawodowy osób młodych, o 

którym należy wspomnieć jest ich kondycja psychiczna. Jest to temat szeroki i dalece 

wykraczający poza tematykę niniejszego opracowania, jednak dotyczy poważnego 

problemu, który od kilku lat zdaje się przybierać na sile, wobec czego powinien on zostać 

zasygnalizowany także w kontekście tematyki rynku pracy.  

W 2020 r. przeprowadzono badanie, w ramach którego mi.in. zrealizowano 1 535 ankiet  

z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych na podstawie którego 

opracowano raport pn. Rozmawiaj z klasą9. Zdaniem osób objętych badaniem trzema 

najpoważniejszymi problemami uczniów są: depresja (40%10), uzależnienie od telefonu 

(36%) i agresja (33%), natomiast dwoma podstawowymi przyczynami problemów 

psychicznych uczniów są: niskie poczucie własnej wartości oraz brak zainteresowania ze 

strony rodziców / opiekunów. Informacje te są bardzo niepojące ponieważ zgodnie z 

treścią ww. opracowania ogólna kondycja psychiczna osób pobierających naukę stale się 

pogarsza i wymaga natychmiastowej interwencji. Wnioski te są bardzo ważne także z 

punktu widzenia niniejszego opracowania, ponieważ znaczące pogorszenie perspektyw 

zawodowych może przyczynić się do jeszcze większego pogorszenia psychofizycznej 

kondycji osób młodych oraz czasowego lub trwałego wykluczenia z rynku pracy. 

Podsumowanie 

Pandemia i wywołany nią kryzys gospodarczy może spowodować pogorszenie sytuacji 

osób młodych na rynku pracy na niespotykaną w ostatnich latach skalę, zarówno w 

perspektywie krótkofalowej w postaci problemów z realizacją planów edukacyjno – 

zawodowych, jak i długofalowej w postaci utrwalonej postawy bierności zawodowej, 

trudności w pozyskaniu zatrudnienia a w efekcie pozbawienie motywacji do podjęcia pracy 

i usamodzielnienie się. Trudności i rozczarowanie rzeczywistością rynkową mogą mieć 

negatywny wpływ na całe życie młodego człowieka i generować kolejne problemy osobiste 

czy zdrowotne. Monitorowanie sytuacji tej grupy społecznej oraz podejmowanie działań 

mogących przeciwdziałać tym zagrożeniom są więc konieczne zarówno z uwagi na rozwój 

zawodowy i osobisty przedstawicieli tej grupy jak i efektywny rozwój całego społeczeństwa 

w nadchodzących latach. 

  

 
9 Rozmawiaj z klasą. Raport opracowany przez Fundację Szkoła z Klasą, 2020 r. 
10 Udział respondentów, którzy wskazali daną odpowiedź 

25



 

26 

  

26



 

26 

  
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy  

w 2020 roku 
 

Raport na podstawie danych statystyki publicznej 

 

 
 

 

 

 

 

  

27



 

28 

  

28



 

28 

  
 

29 

Raport „Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2020 r.” prezentuje wielkość i 

efektywność zastosowanych w urzędach pracy aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu oraz wydatkowanych na ten cel środków pochodzących z Funduszu Pracy, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób do 30 roku życia. 

Opracowanie ma na celu wskazanie zastosowanych trendów w tym obszarze i 

sprawdzenie, czy na lokalnych rynkach pracy były one efektywnym sposobem aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych. Prezentowane zestawienia danych oraz sporządzona 

analiza dotyczy bezrobocia rejestrowanego w 31 wielkopolskich powiatowych urzędach 

pracy.  

Dane wykorzystane do tej publikacji pochodzą z badań statystyki publicznej. Wielkość 

zastosowanego wsparcia przez powiatowe urzędy pracy opracowano na podstawie 

sprawozdania MRPiPS-01, załączników 4 i 6 do tego sprawozdania oraz badań własnych. 

Dane finansowe skierowane na programy na rzecz promocji zatrudnienia, wydatkowane 

przez samorządy powiatowe ze środków Funduszu Pracy, koszty aktywizacji osób 

bezrobotnych oraz efektywność zatrudnieniową wyliczono na podstawie sprawozdania 

MRPiPS-02 oraz załącznika 1 do sprawozdania MRPiPS-02. 

 
Podstawowe pojęcia zastosowane w raporcie: 

− Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – realizowane przez powiatowe 

urzędy pracy subsydiowane formy zatrudnienia bezrobotnych, w tym: prace 

interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, refundacje stanowisk pracy, szkolenia, staże, przygotowanie 

zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, refundacja składek na 

ubezpieczenia społeczne, bony: zatrudnieniowy i na zasiedlenie, dofinansowanie 

wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych 50+ oraz świadczenia aktywizacyjne. 

− Wydatki Funduszu Pracy na realizację programów – wydatkowane środki na 

pokrycie kosztów aktywizacji opracowane na podstawie sprawozdania MRPiPS-

02 o przychodachi wydatkach Funduszu Pracy oraz załącznika 1 do tego 

sprawozdania za rok 2020, sporządzanych przez powiatowy urząd pracy. 

− Efektywność zatrudnieniowa (wskaźnik ponownego zatrudnienia) – udział osób 

bezrobotnych, które uzyskały zatrudnienie w okresie do 3 m-cy po zakończeniu 

aktywizacji w liczbie osób, które ukończyły daną formę aktywizacji. Wskaźnik 

został opracowany na podstawie danych z załącznika 1 do sprawozdania 

MRPiPS-02 za 2020r. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce w końcu 2020 r. 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

województwo 

najniższy 
powiatowy 
wskaźnik 

stopy 
bezrobocia  

najwyższy 
powiatowy 
wskaźnik  

stopy 
bezrobocia 

dolnośląskie 2,3% 15,7% 
kujawsko-pomorskie 3,5% 16,4% 
lubelskie 4,7% 16,0% 
lubuskie 3,7% 10,1% 
łódzkie 3,8% 8,4% 
małopolskie 3,1% 11,0% 
mazowieckie 1,8% 24,3% 
opolskie 3,7% 10,2% 
podkarpackie 3,2% 16,7% 
podlaskie 4,3% 14,2% 
pomorskie 2,4% 14,9% 
śląskie 1,7% 10,1% 
świętokrzyskie 4,4% 16,6% 
warmińsko-
mazurskie 3,4% 19,6% 

wielkopolskie 2,0% 9,7% 
zachodniopomorskie 3,9% 18,5% 

 

28%

39%

bezrobotni do 30 roku życia 

bezrobotni 50+ 24% 

długotrwale bezrobotne 

 
Trwająca od marca 2020 r. pandemia 
COVID-19 zmieniła wielkopolskie oblicze 
gospodarki i rynku pracy. Jej skutki, 
znacznie zniwelowane przez rząd 
wsparciem w ramach Tarczy 
antykryzysowej, widoczne są w wahaniach 
podstawowych wskaźników 
ekonomicznych, m. in. stopie bezrobocia.   
 
W 2020 r. stopa bezrobocia w Wielkopolsce 
wzrosła r/r o 0,9 p. proc. i wynosiła 3,7 % 
(wartość wskaźnika dla kraju 6,2 %).  
Najniższa stopa bezrobocia w 
wielkopolskich powiatach to 2,0 % 
(kępiński, Miasto Poznań i poznański 
ziemski).  
W powiecie konińskim (bez miasta Konin) 
poziom wskaźnika był najwyższy i wynosił 
9,7%.  
 
 

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w ogóle Rozpiętość stopy bezrobocia w województwach 
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COVID-19 zmieniła wielkopolskie oblicze 
gospodarki i rynku pracy. Jej skutki, 
znacznie zniwelowane przez rząd 
wsparciem w ramach Tarczy 
antykryzysowej, widoczne są w wahaniach 
podstawowych wskaźników 
ekonomicznych, m. in. stopie bezrobocia.   
 
W 2020 r. stopa bezrobocia w Wielkopolsce 
wzrosła r/r o 0,9 p. proc. i wynosiła 3,7 % 
(wartość wskaźnika dla kraju 6,2 %).  
Najniższa stopa bezrobocia w 
wielkopolskich powiatach to 2,0 % 
(kępiński, Miasto Poznań i poznański 
ziemski).  
W powiecie konińskim (bez miasta Konin) 
poziom wskaźnika był najwyższy i wynosił 
9,7%.  
 
 

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w ogóle Rozpiętość stopy bezrobocia w województwach 
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Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  
w Wielkopolsce w 2020 roku

120 568,7 tys. zł 
w tym: 

40 631,4 tys. zł 
Szkolenia   

Staże 
 

9 862,6 tys. zł 
Prace interwencyjne 

Roboty publiczne 

64 457,4 tys. zł 
Dotacje na działalność gospodarczą  

Refundacje stanowisk pracy 
 

5 617,3 tys. zł 
Pozostałe 

 
* wydatki na aktywne formy pomocy ujęte w tabeli na str. 5-6 raportu 

W 2020 roku dostęp bezrobotnych do korzystania z aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu został znacznie ograniczony przez sytuację epidemiczną. W celu ochrony 
miejsc pracy publiczne służby zatrudnienia realizowały instrumenty przewidziane ustawą o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. Pomoc w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej skierowana została do  
przedsiębiorców.  

Skutki pandemii dla wielkopolskiego rynku pracy w liczbach: 
• wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego r/r o 0,9 p. proc,, 
• wzrost liczby bezrobotnych ogółem r/r o 31,6 %, 
• wzrost bezrobocia wśród osób młodych do 30 r.ż. r/r o 31,0 %, 
• spadek wskaźnika zatrudnienia (dla osób w wieku 18-59/64 l.) r/r o 0,1 p. proc., 
• niekorzystny wskaźnik płynności bezrobocia 0,8 (96 tys. napływ do bezrobocia, 81 

tys. odpływ z rejestrów urzędów pracy), 
• spadek popytu na pracę r/r o 5,5%, w tym ofert pracy niesubsydiowanej o 2,4 %. 

 
Wybrane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Wielkopolsce (prace interwencyjne, roboty 
publiczne, szkolenia, staże, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, refundacja 

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy) – osoby i wydatki 

26 212 23 779
20 346

17 224
12 324

214,1 166,1 153,2 135,1 115,0

2016 2017 2018 2019 2020

liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
wydatki na programy aktywizacji bezrobotnych [w mln]
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Możliwości oraz wykorzystanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu w 2020 roku 

 

Aktywne formy pomocy 
Liczba osób objętych 

wsparciem  
w Wielkopolsce 

Opis* 

Staże 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, 
art. 53, art. 54, art. 61 a i art. 66l ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

4 974 
Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać 
skierowany każdy bezrobotny. Bezrobotny, który nie 
ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do 
odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy. Bon 
stażowy jest skierowany do bezrobotnych do 30 roku 
życia, czas jego trwania wynosi 6 miesięcy, 

Dotacje 
Podstawa prawna: w szczególności art. 
46 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 

2 714 
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – 
jest to forma wsparcia udzielana osobom 
bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz 
absolwentom klubów integracji społecznej, którzy 
pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Szkolenia 
Podstawa prawna: art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 
2 ust. 1 pkt 37, art. 40, art. 41, art. 43, art. 
66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

1 980 
Szkolenia są skierowane do osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy. Szkolenie powinno obejmować 
przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w 
tygodniu, może trwać do 6 m-cy, ale gdy wymaga tego 
program – do 12 m-cy. Szkolenie dla osób bez 
kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 m-cy, a gdy 
wymaga tego program – do 24 m-cy. 

Refundacja kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy 
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

1 096 
Refundacja to pomoc finansowa udzielana w związku 
z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i 
zatrudnieniem na tym stanowisku przez okres 24 
miesięcy skierowanej osoby bezrobotnej. Powiatowy 
urząd pracy może zrefundować pracodawcy koszty w 
wysokości określonej w zawartej umowie, 
nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia brutto.  

Prace interwencyjne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 26, 
art.51, art. 56, art. 59, art. 59 a, art. 61 a 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  

1 048 
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie 
bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym 
dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez 
urząd pracy. Okres zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy, 
natomiast w przypadku osób powyżej 50.roku życia - 
od 6 miesięcy do 4 lat. 

Roboty publiczne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 32, 
art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

512 
Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie 
bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
przy wykonywaniu prac finansowanych lub 
dofinansowanych ze środków samorządu 
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, 
organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 
związków.  

Prace społecznie 
użyteczne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 23a, 
art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

489 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia 
skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie 
usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub w indywidualnym programie 
zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez 
gminę i mogą być wykonywane w wymiarze do 10 
godzin tygodniowo. 

Bon na zasiedlenie 
Podstawa prawna: art. 66n ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

368 Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania 
środków finansowych na pokrycie kosztów 
zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 
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Możliwości oraz wykorzystanie aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu w 2020 roku 

 

Aktywne formy pomocy 
Liczba osób objętych 

wsparciem  
w Wielkopolsce 

Opis* 

Staże 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 34 i 35, 
art. 53, art. 54, art. 61 a i art. 66l ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

4 974 
Na staż trwający do 6 miesięcy może zostać 
skierowany każdy bezrobotny. Bezrobotny, który nie 
ukończył 30 roku życia może zostać skierowany do 
odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy. Bon 
stażowy jest skierowany do bezrobotnych do 30 roku 
życia, czas jego trwania wynosi 6 miesięcy, 

Dotacje 
Podstawa prawna: w szczególności art. 
46 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 

2 714 
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – 
jest to forma wsparcia udzielana osobom 
bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz 
absolwentom klubów integracji społecznej, którzy 
pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Szkolenia 
Podstawa prawna: art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 
2 ust. 1 pkt 37, art. 40, art. 41, art. 43, art. 
66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

1 980 
Szkolenia są skierowane do osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy. Szkolenie powinno obejmować 
przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w 
tygodniu, może trwać do 6 m-cy, ale gdy wymaga tego 
program – do 12 m-cy. Szkolenie dla osób bez 
kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 m-cy, a gdy 
wymaga tego program – do 24 m-cy. 

Refundacja kosztów 
wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy 
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

1 096 
Refundacja to pomoc finansowa udzielana w związku 
z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i 
zatrudnieniem na tym stanowisku przez okres 24 
miesięcy skierowanej osoby bezrobotnej. Powiatowy 
urząd pracy może zrefundować pracodawcy koszty w 
wysokości określonej w zawartej umowie, 
nieprzekraczające 6-krotnego przeciętnego 
wynagrodzenia brutto.  

Prace interwencyjne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 26, 
art.51, art. 56, art. 59, art. 59 a, art. 61 a 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  

1 048 
Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie 
bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym 
dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez 
urząd pracy. Okres zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych może wynosić od 6 do 18 miesięcy, 
natomiast w przypadku osób powyżej 50.roku życia - 
od 6 miesięcy do 4 lat. 

Roboty publiczne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 32, 
art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

512 
Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie 
bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
przy wykonywaniu prac finansowanych lub 
dofinansowanych ze środków samorządu 
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, 
organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 
związków.  

Prace społecznie 
użyteczne 
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 23a, 
art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy  

489 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia 
skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej albo uczestniczących w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym programie 
usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub w indywidualnym programie 
zatrudnienia socjalnego. Organizowane są przez 
gminę i mogą być wykonywane w wymiarze do 10 
godzin tygodniowo. 

Bon na zasiedlenie 
Podstawa prawna: art. 66n ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

368 Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania 
środków finansowych na pokrycie kosztów 
zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 
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Aktywne formy pomocy 
Liczba osób objętych 

wsparciem  
w Wielkopolsce 

Opis* 

poza miejscem dotychczasowego zamieszkania 
osobie bezrobotnej do 30 roku życia. 

Bon zatrudnieniowy 
Podstawa prawna: art. 66m ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

86 Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania 
pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne w związku z 
zatrudnieniem bezrobotnego w wieku do 30 roku życia. 

Dofinansowanie 
wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego 
50+ 
Podstawa prawna: art. 60d ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

78 

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w 
wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy 
przysługuje przez okres: 12 m-cy w przypadku 
bezrobotnych w wieku 50 lat - 60 lat lub 24 m-cy w 
przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. 
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 
miesięcznie. Po zakończeniu dofinansowania 
Pracodawca jest zobowiązany do dalszego 
zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 
równy co najmniej połowie okresu dofinansowania. 

Przygotowanie zawodowe 
dorosłych  
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 29 a i 
b, art. 53 a – m, art. 54, art. 61 a ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia instytucjach rynku pracy 

5 
Przygotowanie zawodowe dorosłych, z którego 
korzystać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w 
urzędach pracy, ma na celu uzyskanie przez 
uczestników kwalifikacji lub umiejętności 
zawodowych. Może się ono odbywać w jednej z dwóch 
form: praktycznej nauki zawodu dorosłych, która 
trwa od 6 do 12 m-cy lub przyuczenia do pracy 
dorosłych nabywane w okresie od 3 do 6 miesięcy. 

Refundacja składek na 
ubezpieczenia społeczne 
Podstawa prawna: art. 60c ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

1 
Refundacja może być przyznana za zatrudnienie 
bezrobotnego do 30 roku życia, który podjął to 
zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Refundacja 
kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia 
społeczne wypłacana jest przez okres do 12 m-cy w 
wysokości nie przekraczającej 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę miesięcznie. 

Świadczenia 
aktywizacyjne 
Podstawa prawna: art. 60b ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

1 
Świadczenie aktywizacyjne może być przyznane za 
zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub opiekuna 
osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją 
w urzędzie pracy zrezygnował z pracy ze względu na 
wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad 
osobą zależną.  

Grant na telepracę 
Podstawa prawna: art. 60a ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

0 

Grant stanowi pomoc w utworzeniu miejsca pracy dla 
bezrobotnych powracających na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub 
sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Na 
stanowisko telepracy powinien być zatrudniony 
bezrobotny rodzic wychowujący co najmniej jedno 
dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny opiekun osoby 
zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w 
urzędzie pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie 
dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną. 

* źródło: wortal publicznych służb zatrudnienia  
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Staże 
Staże* w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 

na staż 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnieniow

a [w %] 

jarociński 58,6 214 1 701,0 87,4 

średzki 58,6 270 1 784,5 88,2 

gnieźnieński 56,6 349 2 208,0 89,4 

pilski 54,2 226 1 398,3 69,9 

śremski 53,9 82 477,8 81,0 

szamotulski 52,5 181 1 094,4 90,1 

międzychodzki 50,3 100 747,2 84,9 

kolski 47,3 186 1 358,6 73,3 

grodziski 47,3 69 621,5 84,6 

turecki 43,6 213 1 405,1 87,9 

wrzesiński 43,6 169 1 426,3 82,6 

gostyński 42,3 210 1 595,9 92,0 

rawicki 42,1 177 1 090,4 77,2 

kępiński 41,4 125 924,5 95,8 

chodzieski 40,9 146 1 187,4 72,1 

koniński 38,2 496 3 964,3 87,6 

obornicki 36,2 71 583,7 67,9 

kościański 34,8 73 577,6 89,1 

pleszewski 34,8 187 1 363,7 84,3 

nowotomyski 34,3 70 479,1 85,2 

ostrzeszowski 33,6 102 608,5 85,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 30,8 158 978,6 83,9 

wolsztyński 30,7 51 401,6 89,1 

krotoszyński 30,1 117 757,7 84,5 

ostrowski 29,2 138 1 080,6 92,6 

wągrowiecki 29,0 69 425,8 100,0 

leszczyński 28,5 167 995,3 91,9 

słupecki 23,1 146 1 123,6 82,5 

kaliski 20,4 145 1 148,7 80,5 

złotowski 19,5 98 507,4 87,5 

poznański 13,9 169 1 148,4 67,9 
*łącznie ze stażami realizowanymi w ramach bonów 

 

 

 

Staże realizowane we 

wszystkich powiatach 

rozpoczęły 4 974 osoby.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel  

35 165,5 tys. zł. 

Wskaźnik  

efektywności zatrudnieniowej  

dla Wielkopolski 84,3%. 

Staże to dobry sposób na 

zdobycie doświadczenia 

zawodowego,  

61,6%  

stażystów w Wielkopolsce to 

osoby młode, do 30 roku 

życia. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 

36,2% 

     
 
 
 

6 101
4 974

43,6
35,2

2019 2020

osoby kwota [w mln]

74,1 61,6 5,8% 13,4%

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w stażach 

bezrobotnych 
kobiet 

bezrobotnych 
do 30 roku życia 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

długotrwale 
bezrobotnych 
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Staże 
Staże* w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 

na staż 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnieniow

a [w %] 

jarociński 58,6 214 1 701,0 87,4 

średzki 58,6 270 1 784,5 88,2 

gnieźnieński 56,6 349 2 208,0 89,4 

pilski 54,2 226 1 398,3 69,9 

śremski 53,9 82 477,8 81,0 

szamotulski 52,5 181 1 094,4 90,1 

międzychodzki 50,3 100 747,2 84,9 

kolski 47,3 186 1 358,6 73,3 

grodziski 47,3 69 621,5 84,6 

turecki 43,6 213 1 405,1 87,9 

wrzesiński 43,6 169 1 426,3 82,6 

gostyński 42,3 210 1 595,9 92,0 

rawicki 42,1 177 1 090,4 77,2 

kępiński 41,4 125 924,5 95,8 

chodzieski 40,9 146 1 187,4 72,1 

koniński 38,2 496 3 964,3 87,6 

obornicki 36,2 71 583,7 67,9 

kościański 34,8 73 577,6 89,1 

pleszewski 34,8 187 1 363,7 84,3 

nowotomyski 34,3 70 479,1 85,2 

ostrzeszowski 33,6 102 608,5 85,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 30,8 158 978,6 83,9 

wolsztyński 30,7 51 401,6 89,1 

krotoszyński 30,1 117 757,7 84,5 

ostrowski 29,2 138 1 080,6 92,6 

wągrowiecki 29,0 69 425,8 100,0 

leszczyński 28,5 167 995,3 91,9 

słupecki 23,1 146 1 123,6 82,5 

kaliski 20,4 145 1 148,7 80,5 

złotowski 19,5 98 507,4 87,5 

poznański 13,9 169 1 148,4 67,9 
*łącznie ze stażami realizowanymi w ramach bonów 

 

 

 

Staże realizowane we 

wszystkich powiatach 

rozpoczęły 4 974 osoby.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel  

35 165,5 tys. zł. 

Wskaźnik  

efektywności zatrudnieniowej  

dla Wielkopolski 84,3%. 

Staże to dobry sposób na 

zdobycie doświadczenia 

zawodowego,  

61,6%  

stażystów w Wielkopolsce to 

osoby młode, do 30 roku 

życia. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 

36,2% 
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74,1 61,6 5,8% 13,4%

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w stażach 
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kobiet 

bezrobotnych 
do 30 roku życia 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

długotrwale 
bezrobotnych 
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• Staże to najpopularniejsza w Wielkopolsce forma aktywizacji bezrobotnych, 

wykorzystywana głównie przez osoby młode w celu wystartowania na rynku pracy i 

nabycia doświadczenia zawodowego. Wśród 4 852 osób, które w 2020 r. ukończyły 

staż 41% stanowiły osoby w wieku do 24 roku życia, kolejne 31% osoby w wieku 

25-34 lat.   

• Wśród uczestników staży połowa (51%) to osoby z wykształceniem średnim, 

natomiast jedna piąta wyższym. Wymienione osoby pozyskiwały doświadczenie 

zawodowe głównie na stanowiskach biurowych, w obsłudze handlu oraz w 

obsłudze finansowej (rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia i 

analiza inwestycyjna). 

• Wysoka efektywność zatrudnieniowa jest potwierdzeniem nie tylko popularności, 

ale i trafności tej formy pomocy. W 6 wielkopolskich powiatach ponad 90% osób 

realizujących staż podjęło zatrudnienie w okresie do 3 m-cy od jego zakończenia. 

Najwyższa efektywność została osiągnięta w powiatach wągrowieckim, kępińskim, 

ostrowskim, gostyńskim i leszczyńskim. 

• Częściej ze staży korzystały kobiety (74%), co powinno korzystnie wpłynąć na 

wyrównanie sytuacji tej grupy bezrobotnych, od lat dominującej na wielkopolskim 

rynku pracy.  

 

Najpopularniejsze w 2020 r. obszary zawodowe, w których osoby bezrobotne odbyły 

program stażu:  

➢ prace sekretarskie i biurowe (efektywność zatrudnieniowa 82,1%), 

➢ sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami (efektywność 

zatrudnieniowa 89,9%), 

➢ usługi fryzjerskie, kosmetyczne (efektywność zatrudnieniowa 86%), 

➢ rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna  

(efektywność zatrudnieniowa 93,4%), 

➢ usługi gastronomiczne (efektywność zatrudnieniowa 78,1%), 

➢ architektura i budownictwo (efektywność zatrudnieniowa 90,7%), 

➢ opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, 

dziećmi, wolontariat) (efektywność zatrudnieniowa 90,2%). 
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Szkolenia 
 
Szkolenia* w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 
na szkolenie 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnieniow

a [w %] 

poznański 42,3 516 578,4 72,1 

nowotomyski 32,4 66 156,3 23,9 

ostrzeszowski 24,0 73 386,8 73,6 

krotoszyński 22,6 88 241,1 59,3 

obornicki 21,4 42 102,6 23,5 

kaliski 20,5 146 630,0 50,4 

wrzesiński 20,4 79 188,9 48,7 

gostyński 19,1 95 190,0 38,0 

turecki 18,0 88 198,8 59,4 

słupecki 17,6 111 208,8 32,4 

leszczyński 16,9 99 299,6 45,5 

kępiński 14,9 45 188,6 100,0 

kościański 12,9 27 46,8 80,8 

pleszewski 12,6 68 428,7 55,9 

wolsztyński 12,0 20 37,7 50,0 

rawicki 11,0 46 169,3 39,5 

złotowski 9,2 46 171,7 39,5 

śremski 8,6 13 27,7 53,8 

ostrowski 8,5 40 170,2 41,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 8,2 42 160,0 73,2 

koniński 7,2 93 308,1 25,0 

gnieźnieński 6,3 39 129,6 58,3 

szamotulski 6,1 21 52,7 77,3 

chodzieski 5,0 18 86,3 60,0 

kolski 4,1 16 97,1 42,1 

jarociński 3,3 12 79,0 100,0 

międzychodzki 3,0 6 36,1 85,7 

wągrowiecki 2,9 7 31,7 42,9 

średzki 2,6 12 28,8 75,0 

pilski 1,4 6 34,5 50,0 

grodziski 0,0 0 0,0 0,0 
* łącznie ze szkoleniami realizowanymi w ramach bonów 

Szkolenia, łącznie z bonami 

szkoleniowymi, rozpoczęło 

1 980 osób.  

Realizowane były we 

wszystkich powiatach, jednak 

pandemia wpłynęła na 

znaczne zmniejszenie 

dostępu do szkoleń. 

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

5 465,9 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 55,8%. 

Najwięcej osób bezrobotnych 

skorzystało z tej formy 

pomocy w powiatach 

poznańskim, kaliskim, 

tureckim 39% ogółu. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 14,4% 

 
 

     
 
 
 

4 640

1 980
11,1

5,5
2019 2020
osoby kwota [w mln]

33,0% 54,4% 8,4% 11,3%

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w szkoleniach 

bezrobotnych 
kobiet 

bezrobotnych 
do 30 roku życia 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

długotrwale 
bezrobotnych 
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Szkolenia 
 
Szkolenia* w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 
na szkolenie 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnieniow

a [w %] 

poznański 42,3 516 578,4 72,1 

nowotomyski 32,4 66 156,3 23,9 

ostrzeszowski 24,0 73 386,8 73,6 

krotoszyński 22,6 88 241,1 59,3 

obornicki 21,4 42 102,6 23,5 

kaliski 20,5 146 630,0 50,4 

wrzesiński 20,4 79 188,9 48,7 

gostyński 19,1 95 190,0 38,0 

turecki 18,0 88 198,8 59,4 

słupecki 17,6 111 208,8 32,4 

leszczyński 16,9 99 299,6 45,5 

kępiński 14,9 45 188,6 100,0 

kościański 12,9 27 46,8 80,8 

pleszewski 12,6 68 428,7 55,9 

wolsztyński 12,0 20 37,7 50,0 

rawicki 11,0 46 169,3 39,5 

złotowski 9,2 46 171,7 39,5 

śremski 8,6 13 27,7 53,8 

ostrowski 8,5 40 170,2 41,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 8,2 42 160,0 73,2 

koniński 7,2 93 308,1 25,0 

gnieźnieński 6,3 39 129,6 58,3 

szamotulski 6,1 21 52,7 77,3 

chodzieski 5,0 18 86,3 60,0 

kolski 4,1 16 97,1 42,1 

jarociński 3,3 12 79,0 100,0 

międzychodzki 3,0 6 36,1 85,7 

wągrowiecki 2,9 7 31,7 42,9 

średzki 2,6 12 28,8 75,0 

pilski 1,4 6 34,5 50,0 

grodziski 0,0 0 0,0 0,0 
* łącznie ze szkoleniami realizowanymi w ramach bonów 

Szkolenia, łącznie z bonami 

szkoleniowymi, rozpoczęło 

1 980 osób.  

Realizowane były we 

wszystkich powiatach, jednak 

pandemia wpłynęła na 

znaczne zmniejszenie 

dostępu do szkoleń. 

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

5 465,9 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 55,8%. 

Najwięcej osób bezrobotnych 

skorzystało z tej formy 

pomocy w powiatach 

poznańskim, kaliskim, 

tureckim 39% ogółu. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 14,4% 
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Liczba uczestników szkoleń zawodowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy  
w Wielkopolsce w 2020 r. wg obszarów zawodowych 

 

Struktura osób bezrobotnych, które w 2020 roku ukończyły szkolenie 

     

711

388

285

97

95

66

63

61

51

36

21

14

9

3

3

2

2

1

1

1

1

1

usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy)

inne obszary szkoleń

zarzadzanie i administrowanie

technika i handel artykułami technicznymi (np.
mechanika, elektryka, telekomunikacja, naprawa i…

usługi fryzjerskie, kosmetyczne

informatyka i wykorzystanie komputerów

sprzedaż, marketing, public relations, handel
nieruchomościami

pozostałe usługi

architektura i budownictwo

górnictwo i przetwórstwo przemysłowe

prace sekretarskie i biurowe

opieka społeczna

usługi krawieckie, obuwnicze

języki obce

ochrona własności i osób

weterynaria

usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja

rozwój osobowościowy i kariery zawodowej

szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu

sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne

prawo

rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo

593
714

379
284

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 i
więcej 383

607

312

435

233

wyższe

policealne i średnie
zawodowe/branżowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe/branżowe

gimnazjalne i poniżej

wg wieku wg wykształcenia 

37



 

38 

Dotacje na działalność gospodarczą 
Dotacje na działalność gospodarczą w wielkopolskich powiatach 
w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób, 
które 

otrzymały 
dotację 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnie-

niowa [w %] 

grodziski 38,4 56 881,8 96,8 

poznański 31,8 388 7 951,7 98,4 

wolsztyński 31,3 52 683,0 100,0 

wągrowiecki 29,8 71 1 692,6 97,0 

leszczyński 29,2 171 2 495,1 97,3 

kępiński 25,2 76 1 195,8 100,0 

ostrowski 24,8 117 2 153,1 99,2 

ostrzeszowski 23,7 72 1 021,0 100,0 

śremski 23,0 35 566,5 100,0 

średzki 22,1 102 2 040,0 100,0 

słupecki 20,3 128 2 129,5 98,1 

obornicki 19,9 39 532,2 100,0 

wrzesiński 19,8 77 1 442,0 100,0 

gostyński 19,5 97 1 486,0 99,2 

rawicki 19,0 80 1 069,9 92,3 

koniński 18,5 240 4 062,1 95,3 

nowotomyski 18,1 37 830,7 97,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 17,2 88 1 959,7 100,0 

kaliski 17,0 121 1 983,3 100,0 

gnieźnieński 16,9 104 2 075,5 98,2 

szamotulski 16,2 56 1 080,0 98,9 

kolski 15,5 61 1 393,3 100,0 

turecki 15,1 74 1 450,9 100,0 

krotoszyński 14,4 56 964,0 100,0 

pleszewski 13,8 74 1 119,6 100,0 

złotowski 13,5 68 1 128,9 90,3 

międzychodzki 12,6 25 348,2 100,0 

pilski 12,5 52 1 013,3 99,4 

jarociński 12,1 44 814,2 100,0 

chodzieski 11,8 42 881,9 96,3 

kościański 5,2 11 192,1 96,2 

W 2020 r. dofinansowanie  

na podjęcie działalności 

gospodarczej otrzymało 

2 714 osób. 

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

48 637,9 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 98,1%. 

O środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

najczęściej wnioskowali 

młodzi Wielkopolanie (49%), 

natomiast rzadko korzystali 

ze wsparcia bezrobotni 50+ 

(5%) oraz osoby długotrwale 

pozostające bez zatrudnienia 

(11%). 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 19,8% 

 

 

     

3 100

2 714

55,3
48,6

2019 2020

osoby kwota [w mln]

43,0% 48,7% 4,5% 10,8%

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w dotacjach na działalność gospodarczą 

bezrobotnych 
kobiet 

bezrobotnych 
do 30 roku życia 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

długotrwale 
bezrobotnych 
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Dotacje na działalność gospodarczą 
Dotacje na działalność gospodarczą w wielkopolskich powiatach 
w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób, 
które 

otrzymały 
dotację 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnie-

niowa [w %] 

grodziski 38,4 56 881,8 96,8 

poznański 31,8 388 7 951,7 98,4 

wolsztyński 31,3 52 683,0 100,0 

wągrowiecki 29,8 71 1 692,6 97,0 

leszczyński 29,2 171 2 495,1 97,3 

kępiński 25,2 76 1 195,8 100,0 

ostrowski 24,8 117 2 153,1 99,2 

ostrzeszowski 23,7 72 1 021,0 100,0 

śremski 23,0 35 566,5 100,0 

średzki 22,1 102 2 040,0 100,0 

słupecki 20,3 128 2 129,5 98,1 

obornicki 19,9 39 532,2 100,0 

wrzesiński 19,8 77 1 442,0 100,0 

gostyński 19,5 97 1 486,0 99,2 

rawicki 19,0 80 1 069,9 92,3 

koniński 18,5 240 4 062,1 95,3 

nowotomyski 18,1 37 830,7 97,7 
czarnkowsko - 
trzcianecki 17,2 88 1 959,7 100,0 

kaliski 17,0 121 1 983,3 100,0 

gnieźnieński 16,9 104 2 075,5 98,2 

szamotulski 16,2 56 1 080,0 98,9 

kolski 15,5 61 1 393,3 100,0 

turecki 15,1 74 1 450,9 100,0 

krotoszyński 14,4 56 964,0 100,0 

pleszewski 13,8 74 1 119,6 100,0 

złotowski 13,5 68 1 128,9 90,3 

międzychodzki 12,6 25 348,2 100,0 

pilski 12,5 52 1 013,3 99,4 

jarociński 12,1 44 814,2 100,0 

chodzieski 11,8 42 881,9 96,3 

kościański 5,2 11 192,1 96,2 

W 2020 r. dofinansowanie  

na podjęcie działalności 

gospodarczej otrzymało 

2 714 osób. 

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

48 637,9 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 98,1%. 

O środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

najczęściej wnioskowali 

młodzi Wielkopolanie (49%), 

natomiast rzadko korzystali 

ze wsparcia bezrobotni 50+ 

(5%) oraz osoby długotrwale 

pozostające bez zatrudnienia 

(11%). 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 19,8% 

 

 

     

3 100

2 714

55,3
48,6

2019 2020

osoby kwota [w mln]

43,0% 48,7% 4,5% 10,8%
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Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska 
pracy w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób, 
które podjęły 

pracę na 
stanowisku 
refundowa-

nym 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 

pleszewski 30,3 163 4 074,0 79,2 
krotoszyński 21,9 85 1 147,0 96,5 
kaliski 15,4 110 1 119,9 91,4 
jarociński 14,5 53 650,4 90,7 
wolsztyński 14,5 24 235,0 91,7 
złotowski 13,7 69 1 049,4 93,3 
ostrowski 12,9 61 724,9 85,2 
kolski 10,4 41 891,4 97,5 
koniński 9,9 128 1 476,0 84,5 
pilski 8,4 35 255,2 98,3 
turecki 7,6 37 660,0 100,0 
gostyński 7,4 37 420,0 97,1 
kępiński 7,3 22 189,0 100,0 
gnieźnieński 7,1 44 340,0 86,2 
rawicki 6,7 28 383,8 82,5 
ostrzeszowski 6,6 20 196,0 88,9 
słupecki 6,0 38 593,6 92,9 
chodzieski 5,6 20 276,7 89,5 
średzki 5,0 23 460,0 100,0 
nowotomyski 4,4 9 200,0 85,7 
kościański 3,8 8 103,2 100,0 
wągrowiecki 2,5 6 146,0 93,5 
wrzesiński 2,1 8 72,0 100,0 
obornicki 2,0 4 36,0 100,0 
szamotulski 2,0 7 100,0 90,0 
śremski 2,0 3 20,0 100,0 
grodziski 1,4 2 0,0 80,0 
leszczyński 1,4 8 0,0 100,0 
międzychodzki 0,5 1 0,0 100,0 
czarnkowsko - 
trzcianecki 0,4 2 0,0 100,0 

poznański 0,0 0 0,0 85,7 
 

 

 

Na stanowiska refundowane, 

które były organizowane we 

wszystkich wielkopolskich 

powiatach, urzędy pracy 

skierowały 1 096 osób.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

15 819,5 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 90,8%. 

5% osób korzystających z 

tej formy pomocy 

pozostawało długotrwale bez 

zatrudnienia. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 8,0% 

 

 

 

     

1 176 1 096

12,1
15,8

2019 2020

osoby kwota [w mln]

37,8% 61,8% 6,3% 5,2%

bezrobotnych 
kobiet 

bezrobotnych 
do 30 roku życia 

bezrobotnych powyżej 
50 roku życia 

długotrwale 
bezrobotnych 

Udział wybranych grup osób bezrobotnych w refundacji kosztów wyposażenia  
lub doposażenia stanowiska pracy 
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Udział wybranych grup osób bezrobotnych w pracach interwencyjnych 

Prace interwencyjne 
Prace interwencyjne w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 

na prace 
interwen-

cyjne 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 

chodzieski 27,2 97 614,9 79,7 
słupecki 23,9 151 706,3 88,6 
czarnkowsko - 
trzcianecki 23,4 120 406,0 95,9 

kościański 21,9 46 231,8 100,0 
wągrowiecki 19,3 46 294,5 98,6 
złotowski 19,3 97 353,7 81,1 
międzychodzki 13,6 27 131,2 78,4 
ostrowski 10,4 49 101,8 76,9 
turecki 10,0 49 227,8 100,0 
kolski 9,9 39 191,0 100,0 
ostrzeszowski 8,6 26 104,5 91,4 
rawicki 7,4 31 124,5 97,3 
grodziski 6,8 10 66,1 89,7 
leszczyński 6,8 40 160,4 95,7 
koniński 5,4 70 285,1 95,2 
wolsztyński 4,8 8 44,0 100,0 
kaliski 4,6 33 211,5 100,0 
nowotomyski 4,4 9 48,9 91,7 
kępiński 4,3 13 33,7 100,0 
gostyński 3,6 18 72,4 100,0 
śremski 3,3 5 42,2 100,0 
krotoszyński 2,6 10 47,7 100,0 
wrzesiński 2,3 9 33,2 100,0 
gnieźnieński 2,1 13 66,8 100,0 
pilski 1,9 8 63,9 92,9 
szamotulski 1,4 5 11,8 100,0 
poznański 1,2 15 67,5 86,7 
jarociński 1,1 4 49,2 0,0 
obornicki 0,0 0 0,0 0,0 
pleszewski 0,0 0 0,0 0,0 
średzki 0,0 0 0,0 0,0 

 
 

Prace interwencyjne były 

realizowane w 28 powiatach 

rozpoczęło je 1 048 osób.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

4 792,4 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 91,5%. 

11% osób korzystających z 

tej formy pomocy 

pozostawało długotrwale bez 

zatrudnienia. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 7,6% 
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Prace społecznie użyteczne 
Prace społecznie użyteczne w Wielkopolsce w 2020 r. 

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 

do prac 
społecznie 

użytecznych 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 

międzychodzki 17,1 34 18,7 42,9 
szamotulski 16,5 57 23,8 17,2 
kościański 14,3 30 20,6 12,0 
rawicki 12,4 52 48,8 11,4 
pilski 12,0 50 55,9 69,0 
złotowski 10,6 53 55,4 11,6 
śremski 7,2 11 15,4 9,1 
kaliski 6,3 45 36,5 13,9 
czarnkowsko - 
trzcianecki 5,5 28 25,5 14,3 

nowotomyski 4,9 10 18,4 23,1 
wrzesiński 4,4 17 12,0 12,5 
wągrowiecki 3,4 8 4,5 12,5 
średzki 2,6 12 22,7 0,0 
gostyński 2,4 12 11,3 0,0 
koniński 2,0 26 27,8 19,0 
słupecki 1,6 10 6,3 0,0 
leszczyński 1,5 9 6,7 0,0 
poznański 1,4 17 8,5 12,5 
kępiński 1,0 3 3,5 100,0 
gnieźnieński 0,8 5 8,0 0,0 
chodzieski 0,0 0 0,0 0,0 
grodziski 0,0 0 0,0 0,0 
jarociński 0,0 0 0,0 0,0 
kolski 0,0 0 0,0 0,0 
krotoszyński 0,0 0 0,0 0,0 
obornicki 0,0 0 0,0 0,0 
ostrowski 0,0 0 0,0 0,0 
ostrzeszowski 0,0 0 0,0 0,0 
pleszewski 0,0 0 0,0 0,0 
turecki 0,0 0 0,0 0,0 
wolsztyński 0,0 0 0,0 0,0 

 

 

 

 

Prace społecznie użyteczne 

realizowano w 20 powiatach 

i skierowano na nie  

489 osób.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

430,3 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 20,4%. 

67% zatrudnionych w 

ramach PSU to osoby ze 

statusem długotrwałego 

bezrobocia. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 3,6% 
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Roboty publiczne 
 
Roboty publiczne w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
skierowanych 

na roboty 
publiczne 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 

złotowski 9,8 49 552,9 87,0 
chodzieski 9,2 33 272,0 83,3 
koniński 9,2 119 1 712,3 86,7 
pleszewski 8,6 46 441,6 97,4 
kaliski 7,9 56 634,5 100,0 
wągrowiecki 7,6 18 131,3 93,8 
kolski 5,3 21 103,0 95,0 
średzki 4,8 22 222,7 100,0 
czarnkowsko - 
trzcianecki 4,5 23 113,6 77,8 

wrzesiński 4,4 17 90,8 100,0 
krotoszyński 4,4 17 151,2 100,0 
grodziski 4,1 6 36,4 83,3 
kępiński 3,6 11 63,5 100,0 
obornicki 3,6 7 61,5 71,4 
jarociński 3,6 13 81,2 83,3 
ostrzeszowski 3,3 10 61,4 80,0 
pilski 2,4 10 56,8 100,0 
ostrowski 2,1 10 110,1 0,0 
nowotomyski 1,5 3 15,7 100,0 
gnieźnieński 1,5 9 53,1 100,0 
słupecki 1,1 7 22,5 100,0 
kościański 1,0 2 14,8 100,0 
turecki 0,2 1 8,7 0,0 
poznański 0,2 2 56,0 83,3 
gostyński 0,0 0 0,0 0,0 
leszczyński 0,0 0 0,0 0,0 
międzychodzki 0,0 0 0,0 0,0 
rawicki 0,0 0 0,0 0,0 
szamotulski 0,0 0 2,6 0,0 
śremski 0,0 0 0,0 0,0 
wolsztyński 0,0 0 0,0 0,0 

 

 

 

Roboty publiczne były 

realizowane w 24 

wielkopolskich powiatach i 

rozpoczęło je 512 osób. 

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel  

5 070,2 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 90,8%. 

Ta forma pomocy kierowana 

była najczęściej do osób po 

50 roku życia (42%), 
nierzadko ze wsparcia 

korzystali również 

długotrwale bezrobotni. 

Udział w aktywizacji ogółem 

dla regionu 3,7% 
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Roboty publiczne 
 
Roboty publiczne w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  
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wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 
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Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych 50+ 
Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia w wielkopolskich powiatach w 2020 r.  

Nazwa powiatu 
% udział 
w ogóle 

aktywizacji 

liczba osób 
50+, którym 

dofinansowa-
no 

zatrudnienie 

wydatkowane 
środki FP 
[w tys. zł] 

Efektywność 
zatrudnienio-

wa [w %] 

kaliski 1,7 12 136,0 66,7 
obornicki 1,5 3 24,9 100,0 
koniński 1,5 19 195,6 74,1 
krotoszyński 1,0 4 59,2 100,0 
leszczyński 1,0 6 70,1 100,0 
poznański 1,0 12 205,6 73,7 
gnieźnieński 1,0 6 169,1 80,0 
gostyński 0,8 4 44,0 100,0 
ostrowski 0,6 3 24,7 75,0 
kolski 0,5 2 57,5 100,0 
złotowski 0,4 2 54,9 100,0 
słupecki 0,3 2 34,9 100,0 
chodzieski 0,3 1 35,3 57,1 
rawicki 0,2 1 22,0 66,7 
turecki 0,2 1 13,0 100,0 
czarnkowsko - 
trzcianecki 0,0 0 0,0 0,0 

grodziski 0,0 0 0,0 0,0 
jarociński 0,0 0 7,3 0,0 
kępiński 0,0 0 0,0 0,0 
kościański 0,0 0 5,7 100,0 
międzychodzki 0,0 0 0,0 100,0 
nowotomyski 0,0 0 0,0 0,0 
ostrzeszowski 0,0 0 0,0 0,0 
pilski 0,0 0 45,8 100,0 
pleszewski 0,0 0 0,0 0,0 
szamotulski 0,0 0 3,4 50,0 
średzki 0,0 0 16,5 100,0 
śremski 0,0 0 0,0 0,0 
wągrowiecki 0,0 0 66,0 100,0 
wolsztyński 0,0 0 0,0 0,0 
wrzesiński 0,0 0 0,0 0,0 

 

 

Z dofinansowania kosztów 

wynagrodzenia skorzystało  

78 osób w 15 

wielkopolskich powiatach.  

Wielkopolskie samorządy 

wydatkowały na ten cel 

1 291,5 tys. zł. 

Wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla 

Wielkopolski 80,3%. 

Wśród osób objętych 

wsparciem 15% posiadało 

status osoby długotrwale 

pozostającej bez 

zatrudnienia. 

Udziału w aktywizacji ogółem 

dla regionu 0,6% 
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Aktywizacja osób do 30 roku życia 
 

wykształcenie liczba 
bezrobotnych 

% w ogólnej 
liczbie osób 
do 30 r. ż. 

wyższe 2 343  13,9% 

policealne i średnie zawodowe/ 

branżowe II stopnia 
4 132  24,6% 

średnie ogólnokształcące 3 146  18,7% 

zasadnicze zawodowe 3 777  22,4% 

gimnazjalne i poniżej 3 431  20,4% 

ogółem 16 829 100% 

 
 
 

• Udział osób bezrobotnych do 30 r. ż. w Wielkopolsce był wyższy od wskaźnika 
wyliczonego dla kraju o 1,7 p. proc. i kształtował się w końcu 2020 r. na poziomie 
28%. Było to mniej o 0,1 p. proc. niż rok wcześniej. 

• W porównaniu z ogólną liczbą bezrobotnych struktura osób do 30 r.ż. 
charakteryzuje się większym udziałem w rejestrach urzędów pracy osób z 
wykształceniem średnim. 

• W grupie bezrobotnych do 30 r.ż. 29% to osoby długotrwale bezrobotne. Udział ten 
jest znacznie mniejszy niż dla całej populacji bezrobotnych (39%), jednak jest to 
niemal 5 tys. młodych osób wymagających zdiagnozowania przyczyn długotrwałego 
pozostawania bez zatrudnienia i wdrożenia działań zapobiegających temu zjawisku. 

• W aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu wzięło udział 7 270 osób do 30 
r.ż., tj. 53% ogółu osób bezrobotnych objętych wsparciem.  

• W ofercie urzędów pracy, z której mogą korzystać wyłącznie osoby bezrobotne do 
30 r. ż., są cztery rodzaje bonów: stażowy, szkoleniowy, na zasiedlenie i 
zatrudnieniowy. W 2020 roku z tej oferty skorzystały 733 młode osoby, było to 
mniej o 38% niż w 2019 roku.  
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Załącznik 1 

Liczba osób bezrobotnych objęta aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w 
województwie wielkopolskim i jego powiatach w latach 2016 – 2020 

Nazwa powiatu 2016 2017 2018 2019 2020 

chodzieski 907 695 617 602 357 
czarnkowsko -
trzcianecki 1 239 1 100 793 623 513 

gnieźnieński 1 684 1 573 1121 1080 617 
gostyński 934 814 611 468 497 
grodziski  615 626 375 323 146 
jarociński 1 077 954 612 440 365 
kaliski 1 285 1 251 989 823 712 
kępiński 567 511 473 310 302 
kolski 1 528 1 488 1081 771 393 
koniński 2 814 3 128 2584 2043 1298 
kościański 784 680 566 521 210 
krotoszyński 887 798 614 454 389 
leszczyński 1 097 989 796 706 585 
międzychodzki 454 367 233 303 199 
nowotomyski 455 460 236 251 204 
obornicki 626 555 396 374 196 
ostrowski  1 208 1 144 784 824 472 
ostrzeszowski 682 631 423 372 304 
pilski 1 855 1 406 1148 905 417 
pleszewski 965 860 552 364 538 
poznański 3 264 3 193 2562 1946 1219 
rawicki 889 830 659 604 420 
słupecki 1 095 1 035 849 619 631 
szamotulski 795 848 614 503 345 
średzki 960 917 730 564 461 
śremski  539 472 342 251 152 
turecki 978 880 732 592 489 
wągrowiecki 1 147 1 004 701 498 238 
wolsztyński 478 439 327 263 166 
wrzesiński 975 877 570 383 388 
złotowski 1 327 1 018 793 813 502 
województwo 34 110 31 543 23 883 19 593 13 725 
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Załącznik 2 

Efektywność zatrudnieniowa* podstawowych form aktywizacji zawodowej w 
województwie wielkopolskim i jego powiatach w latach 2019 – 2020 [w %] 

Nazwa powiatu 2019 2020 Wzrost/spadek 
2020/2019 

chodzieski 65,0 77,7 12,7 
czarnkowsko -trzcianecki 87,0 89,3 2,3 
gnieźnieński 84,2 90,1 5,9 
gostyński 87,2 83,2 -3,9 
grodziski  80,3 89,8 9,5 
jarociński 91,2 91,1 0,0 
kaliski 85,7 80,7 -4,9 
kępiński 98,3 98,1 -0,2 
kolski 75,3 82,9 7,5 
koniński 76,3 85,0 8,7 
kościański 87,6 93,6 6,0 
krotoszyński 90,9 84,8 -6,1 
leszczyński 80,3 85,0 4,8 
międzychodzki 91,5 87,5 -4,0 
nowotomyski 68,0 67,5 -0,4 
obornicki 69,8 64,9 -4,9 
ostrowski  83,1 86,0 2,9 
ostrzeszowski 87,0 87,1 0,1 
pilski 75,0 84,7 9,7 
pleszewski 89,6 82,8 -6,8 
poznański 82,1 83,0 0,9 
rawicki 76,0 78,1 2,1 
słupecki 71,5 76,2 4,7 
szamotulski 89,1 92,2 3,1 
średzki 84,3 91,0 6,6 
śremski  84,0 87,7 3,7 
turecki 92,6 87,3 -5,4 
wągrowiecki 87,6 96,0 8,4 
wolsztyński 84,1 88,7 4,6 
wrzesiński 88,4 80,1 -8,3 
złotowski 73,1 82,2 9,1 
województwo 81,7 84,9 3,2 

*efektywność zatrudnieniowa wyliczona została na podstawie katalogu podstawowych form aktywizacji, który 
obejmuje: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych oraz jednorazowe środki na 
dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.  
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Załącznik 2 

Efektywność zatrudnieniowa* podstawowych form aktywizacji zawodowej w 
województwie wielkopolskim i jego powiatach w latach 2019 – 2020 [w %] 
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Zapotrzebowanie na pracowników  

zgłoszone do wielkopolskich służb zatrudnienia 

w 2020 r. 

Wyniki analizy ofert pracy dostępnych w powiatowych urzędach pracy, agencjach 
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Jednym z zadań samorządu województwa, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia  

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 

z późn. zm.), jest m.in. badanie zapotrzebowania na pracę przez wojewódzkie urzędy 

pracy w celu podniesienia efektywności działań na rzecz wzrostu i promocji 

zatrudnienia (art.8 ust.1 pkt.3). Niniejszy raport dotyczy analizy zapotrzebowania na 

pracowników w województwie wielkopolskim w 2020 r. i został opracowany na 

podstawie danych zbieranych cyklicznie przez : 

1. powiatowe urzędy pracy w systemie informatycznym Syriusz 

2. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) 

oraz na podstawie: 

3. badania internetowych ofert pracy z 2020 r., przeprowadzonego na potrzeby 

Barometru zawodów 

4. badań własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie 

ankietowego wywiadu wśród ekspertów – pracowników powiatowych urzędów 

pracy w województwie wielkopolskim. 

Celem raportu jest przedstawienie wyników z monitorowania popytu na pracę 

w województwie wielkopolskim oraz ocena sytuacji w tym zakresie. 

W opracowaniu dokonano analizy ofert pracy dostępnych na wielkopolskim rynku 

pracy z wykorzystaniem wybranych źródeł. Należy pamiętać o pewnych założeniach 

mających wpływ na różną interpretację informacji dotyczących popytu na pracę:  

• oferty pracy w powiatowych urzędach pracy są jednoznaczne z wolnymi 

miejscami pracy, 

• sprawozdania dotyczące ofert pracy w agencjach zatrudnienia dotyczą już 

obsadzonych stanowisk pracy; osobno prowadzi się statystyki dotyczące 

liczby zatrudnionych osób bezrobotnych oraz liczby wolnych stanowisk 

pracy jakie zostały obsadzone, 

• oferty pracy w Internecie mogą dotyczyć więcej niż jednego miejsca pracy, 

jednak nie zawsze ogłoszenie zawiera taką informację. 
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Rynek pracy w województwie wielkopolskim 
Wyhamowanie dobrej koniunktury gospodarczej, towarzyszącej w ostatnich latach 

Wielkopolsce, nastąpiło z najmniej oczekiwanej strony. Rok 2020 zapisze się w 

gospodarce pod hasłem pandemia SARS-CoV-2, od marca jej skutki kreowały nową 

rzeczywistość zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników.  

Podsumowanie 2020 roku w odniesieniu do wielkopolskiego rynku pracy: wzrost 

bezrobocia w stosunku do poprzedniego roku o sile nie notowanej od 2009 roku 

(31,6%), spadek ofert pracy (5,5%), szybujący wzrost liczby pracowników objętych 

zamiarem zwolnień grupowych (o ponad 300%). We wszystkich powiatach spadła 

liczba firm nowo zarejestrowanych (od 3,6% w powiecie wolsztyńskim do 32,2% w 

chodzieskim) a jednocześnie wzrosła liczba podmiotów gospodarki narodowej 

ogółem (z 446 215 do 461 225). Zwiększyła się przede wszystkim liczba 

mikroprzedsiębiorstw, które nie generują dużej liczby miejsc pracy.  

 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych GUS BDL 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 
Natężenie wartości stopy bezrobocia nie jest jednorodne dla całego regionu. W 

północno - wschodniej części skupiają się powiaty, w których wskaźnik ten 

najbardziej przekracza średnią wartość przyjętą dla województwa (w grudniu 2020 r. 

było to 3,7%). Najwyższy wskaźnik wystąpił w powiatach: konińskim (8,6 %), 

chodzieskim (8,2 %) słupeckim (7,9 %), średzkim (7,1 %) i złotowskim (6,0 %). W 

analizowanym roku skala bezrobocia rejestrowanego najbardziej pozytywne wartości 

osiągnęła w centralnej, zachodniej i południowej części województwa. W tym 

zakresie odpowiednio wyróżniały się powiaty: kępiński (2,0 %), poznański (2,0 %), 

wolsztyński (2,4 %) czy śremski (2,9 %).  

W końcu 2020 roku różnica pomiędzy najniższym a najwyższym wskaźnikiem w 

regionie wyniosła 6,6 p. proc. wobec 6,1 p. proc. w 2019 roku. To zwiększenie 

dysproporcji pomiędzy powiatami świadczy o zmianie trendu (w ostatnich latach 

wskaźnik ten odnotowywał zmniejszanie się różnic powiatowych) i pogorszeniu 

sytuacji w powiatach z trudniejszym dostępem do zatrudnienia.  

W kraju najwyższy wskaźnik to 23% w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie), 

natomiast najniższy w powiecie Miasto Katowice 1%.  

 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych GUS 
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Popyt na pracę w Wielkopolsce 
 

 

                     

           

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie osób za pośrednictwem wielkopolskich agencji zatrudnienia 

 

Wielkość analizowanego popytu na 
pracę w Wielkopolsce w 2020 r. 

z podziałem na źródło ofert pracy 
 

Liczba ofert pracy zgłoszonych 
do PUP w Wielkopolsce  
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Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy 
W 2020 roku do powiatowych urzędów pracy pracodawcy zgłosili 87 222 wolne 

miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 5,5 % mniej niż w roku 2019. W 

tym czasie znacznie zmniejszył się odpływ bezrobotnych z rejestrów (24,8 %), przy 

czym znacznie mniejszy był wskaźnik spadku podjęć pracy (6,8 %). W okresie 

pandemii bezrobotni mieli ograniczony dostęp do aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu. W porównaniu z rokiem poprzednim o 35 % mniej osób uczestniczyło w 

szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz pracach społecznie 

użytecznych. 

Z łącznej liczby ofert pracy 10,6 % dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego, z czego 

najliczniej pracodawcy poszukiwali stażystów (5 542 oferty). Ta forma 

przystosowania pracownika do stanowiska pracy nadal cieszy się dużym 

zainteresowaniem ze strony pracodawców, jednak ograniczenia związane z sytuacją 

epidemiczną spowodowały spadek liczby ofert stażowych aż o 55 %. W 2020 roku z 

tej formy zatrudnienia skorzystały 4 974 osoby bezrobotne co wskazuje, że nie 

wszystkie oferty stażu zgłoszone do urzędów pracy zostały zrealizowane. 

Ponad połowę ofert pracy skierowały do PUP kluczowe branże dla wielkopolskiej 

gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, handel i budownictwo. Z wymienionych 

sektorów negatywne skutki pandemii odczuli pracodawcy a także pracownicy 

związani z branżą handlową dla której udział ofert zmniejszył się o 3,3 p. proc. w 

stosunku do roku poprzedniego. Szeroko pojęta branża turystyczno – 

gastronomiczna, praktycznie pozostająca w permanentnym lockdownie, stanowi ona 

stosunkowo niewielką część wielkopolskiej gospodarki.  
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Udział ofert pracy skierowanych do powiatowych urzędów pracy wg branży pracodawcy 

 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie zał. 2 do sprawozdania MRPiPS-01 

Poprzez publiczne służby zatrudnienia pracodawcy przede wszystkim poszukiwali 

pracowników nisko wykwalifikowanych. 71% zgłoszonych ofert dotyczyła robotników 

przemysłowych i rzemieślników, operatorów maszyn i urządzeń oraz pracowników 

wykonujących prace proste. Sygnalizujemy o trudnej sytuacji kadrowej gdyż na 

ponad 61 tys. ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do PUP jedynie niespełna 

33 tys. osób zarejestrowało się w tych zawodach. Tę lukę kadrową najczęściej 

wypełniają cudzoziemcy. 

Podobnie jak rok wcześniej jedynie 4% ofert (3,5 tys.) skierowano do specjalistów. 

Wśród nich najliczniej poszukiwani byli specjaliści ds. sprzedaży, specjaliści ds. 

zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści ds. wychowania małego dziecka, 

specjaliści ds. administracji i rozwoju, analitycy systemów komputerowych i 

programiści, nauczyciele kształcenia zawodowego, specjaliści ds. reklamy i 

marketingu, pielęgniarki, nauczyciele szkół podstawowych. 
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Udział ofert pracy skierowanych do powiatowych urzędów pracy wg branży pracodawcy 
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Grupy zawodowe, dla których w 2020 roku wpłynęło do PUP najwięcej ofert pracy 

Elementarna grupa zawodowa wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Liczba ofert pracy 

Pracownicy wykonujący prace proste  7503 

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle  4792 

Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 3055 

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 2760 

Pracownicy obsługi biurowej 2455 

Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem 2415 

Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 2394 

Magazynierzy i pokrewni 2341 

Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 2317 

Gospodarze budynków 2108 

Ręczni pakowacze i znakowacze 2096 

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 2055 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 1866 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 1731 

Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie 1365 

Stolarze meblowi i pokrewni 1337 

Murarze i pokrewni 1219 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 1192 

Tapicerzy i pokrewni 1153 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 1113 

Policjanci 985 

Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 891 

Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 860 

Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 859 

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych  843 

Ogrodnicy 765 

Spawacze i pokrewni 748 

Kierowcy samochodów ciężarowych 747 

Ślusarze i pokrewni 723 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podst. załącznika 3 do sprawozdania MRPiPS-01 
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Liczba ofert pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w 2020 roku 

powiat chodzieski 735, powiat czarnkowsko – trzcianecki 1957,  

powiat gnieźnieński 1379, powiat gostyński 1563, powiat grodziski 1808, 

powiat jarociński 2258, powiat kaliski 3281, powiat kępiński 2571,  

powiat kolski 1155, powiat koniński 2569, powiat kościański 1891,  

powiat krotoszyński 3147, powiat leszczyński 2723, powiat międzychodzki 

1070, powiat nowotomyski 2136, powiat obornicki 749, powiat ostrowski 

3930, powiat ostrzeszowski 2411, powiat pilski 1974, powiat pleszewski 

1874, powiat poznański 25696, powiat rawicki 2196, powiat słupecki 795, 

powiat szamotulski 6861, powiat średzki 2690, powiat śremski 1044, powiat 

turecki 1305, powiat wągrowiecki 699, powiat wolsztyński 1910, powiat 

wrzesiński 1721, powiat złotowski 1124. 

 

 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie sprawozdania MRPiPS-01 
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źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie sprawozdania MRPiPS-01 
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Liczba ofert pracy w 2020 roku w odniesieniu do 2019 roku – analiza 
uwarunkowań  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subregion kaliski 
Nastąpił spadek liczby ofert pracy o większości powiatów subregionu, 

najtrudniejsza sytuacja dotyczy ostrzeszowskiego (23%) i 

pleszewskiego (20%). Jedynie w powiecie jarocińskim liczba ofert pracy 

wzrosła o 8%.  

Wg rejestru REGON w powiecie pleszewskim wzrosła liczba podmiotów 

gospodarki narodowej o 3% (głównie w obszarze firm mikro i średnich) 

natomiast o 4% spadła liczba przedsiębiorstw zatrudniających 10-49 

pracowników. W powiecie ostrzeszowskim nie zanotowano 

niepokojących zmian w tym obszarze, liczba podmiotów wzrosła o 4%. 

W powiecie pleszewskim zanotowano wzrost bezrobocia o 37%. 
 

Subregion koniński 
Nastąpił spadek liczby ofert pracy we wszystkich powiatach 
subregionu. Poziom spadku był zrównoważony (od 16% w powiecie 

słupeckim do 11 w powiecie tureckim).  

Wg rejestru REGON w powiecie słupeckim wzrosła liczba podmiotów 

gospodarki narodowej o 4% (głównie w obszarze mikroprzedsiębiorstw) 

natomiast o 3% spadła liczba przedsiębiorstw zatrudniających 10-49 

pracowników. 

Mimo, że w powiat słupecki odnotował największy % spadek ofert pracy 

w subregionie to wzrost bezrobocia wyniósł 18%, czyli najmniej wśród 

powiatów tego subregionu i znacznie mniej niż średnia dla Wielkopolski. 

 

Subregion leszczyński 
Spadek liczby ofert pracy nastąpił jedynie w dwóch powiatach 

subregionu tj. w leszczyńskim (19%) oraz kościańskim (17%). W 

pozostałych liczba ofert pracy wzrosła, w powiecie rawickim aż o 27%.  

Wg rejestru REGON w powiecie leszczyńskim wzrosła liczba 

podmiotów gospodarki narodowej aż o 5%  lecz jedynie w obszarze 

mikroprzedsiębiorstw co mogło nie wpłynąć na nowe miejsca pracy. W 

powiecie kościańskim wzrost był mniejszy (3%) a liczba przedsiębiorstw 

zatrudniających 10-49 pracowników spadła o 2%. 

W powiecie kościańskim zanotowano wzrost bezrobocia o 32%. 
Niepokojąca sytuacja wystąpiła w powiecie wolsztyńskim, gdzie mimo 

wzrostu liczby ofert pracy zanotowano wzrost bezrobocia aż o 51%. 
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Subregion pilski 
Nastąpił spadek liczby ofert pracy we wszystkich powiatach 
subregionu.  
Poziom spadku był mocno zróżnicowany (od 37% w powiecie 

chodzieskim do 13% w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim). Wysoki 

spadek ofert dotyczył również powiatu złotowskiego (30%) i pilskiego 

(28%) 

Wg rejestru REGON w powiecie chodzieskim zanotowano niewielki 

wzrost podmiotów gospodarki narodowej (o 2% w obszarze 

mikroprzedsiębiorstw) natomiast zmniejszyła się liczba małych i 

średnich przedsiębiorstw. W stosunku do 2019 roku o 32% mniej 

powstało nowych firm i jest to największy % spadek w regionie. W 

powiecie złotowskim spadek nowo zarejestrowanych firm był również 

wysoki na tle innych powiatów (21%). 

W żadnym z powiatów subregionu pilskiego wzrost bezrobocia nie 

przekroczył średniej dla Wielkopolski, przy czym najwyższy wzrost 

zanotowano w powiatach wągrowieckim 28% i pilskim 25%. 

 

Subregion poznański 
Nastąpił spadek liczby ofert pracy w 6 powiatach subregionu, 

najtrudniejsza sytuacja dotyczy obornickiego (35%), grodziskiego 

(28%), gnieźnieńskiego (26%), nowotomyskiego (25%) i śremskiego 

(23%). Jednocześnie w trzech z wymienionych powiatów subregionu 

poznańskiego wzrost liczby bezrobotnych przekroczył średnią dla 

Wielkopolski: nowotomyskim 50%, śremskim 49% i obornickim 43%. 

Wg rejestru REGON w powiatach grodziskim i nowotomyskim spadła 

liczba małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W powiecie 

gnieźnieńskim problem ten dotyczył małych i średnich przedsiębiorstw 

(spadek odpowiednio o 2% i 3%) Wysoki wskaźnik spadku firm nowo 

zarejestrowanych wystąpił w powiatach obornickim (26), nowotomyskim 

(21%) i śremskim (18%).  
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Współpraca PSZ z pracodawcami w zakresie krajowego pośrednictwa pracy 
wyniki ankiety realizowanej w maju 2021r. w PUP 

Obsługa zgłoszeń krajowych ofert pracy oraz działalność związana z zatrudnieniem 

cudzoziemców (obsługa oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz o 

pracy sezonowej) stanowią podstawową działalność powiatowych urzędów pracy w 

zakresie współpracy z pracodawcami. Tylko jeden z wielkopolskich urzędów nie 

wydawał informacji starosty o lokalnym rynku pracy (test rynku pracy na potrzeby 

uzyskania zezwolenia typu A). 80,6% PUP świadczyła pracodawcom usługi w 

ramach pomocy w doborze kandydata do pracy (rekrutacji), 35,5% organizowało targi 

lub giełdy pracy (działalność była utrudniona ze względu na pandemię), a 22,6% 

urzędów udzielało pracodawcom informacji z zakresu rynku pracy (poradnictwo 

zawodowe). W 8 powiatach (25,8% urzędów) w 2020 r. podejmowane były działania 

na rzecz pracowników w okresie wypowiedzenia/w związku z likwidacją miejsc pracy, 

po zgłoszeniu tej informacji przez pracodawcę. 

Pracodawcy poszukujący pracowników reprezentują głownie sektor prywatny. Oferty 

pracy niesubsydiowanej zgłosiło w 2020 r. 5 411 pracodawców, z czego 84,2% 

stanowiły podmioty prywatne. Najwięcej pracodawców w tym zakresie współpracuje z 

PUP w Koninie (466). Średnio jeden pracodawca zgłaszał 1,7 wolnych miejsc pracy 

subsydiowanej, najwięcej w powiecie pleszewskim (3,5 wolnych miejsc pracy 

subsydiowanej na pracodawcę), a najmniej w powiecie szamotulskim (jeden 

pracodawca zgłaszał jedno wolne miejsce pracy). 

 

  

15,7%

84,2%

Pracodawcy zgłaszający oferty 
pracy subsydiowanej

podmioty publiczne podmioty prywatne

9,5%

87,4%

3,1%

Pracodawcy zgłaszający oferty 
pracy niesubsydiowanej

podmioty publiczne

podmioty prywatne (bez agencji zatrudnienia)

agencje zatrudnienia

59



 

60 

Oferty pracy niesubsydiowanej były zgłaszane w 2020 r. przez 9 255 pracodawców. 

Najwięcej pracodawców w tym zakresie współpracuje z PUP w Poznaniu, ponad 1.7 

tys. Średnio jeden pracodawca zgłaszał 8,4 wolnych miejsc pracy, najwięcej w 

powiecie szamotulskim (45,9 ofert niesubsydiowanych na jednego pracodawcę), co 

wynika z generowania dużego popytu przez jeden zakład pracy. Pula pracodawców 

była najmniej zróżnicowana w powiecie gnieźnieńskim (średnio 1,8 oferty na 

pracodawcę). Podmioty publiczne stanowią 9,5% pracodawców zgłaszających wolne 

miejsca pracy niesubsydiowanej. Ich największy udział dotyczy powiatów 

konińskiego (32,4%), szamotulskiego (30,4%), słupeckiego i międzychodzkiego 

(22,5%), a najmniejszy powiatów średzkiego (2,0%) i jarocińskiego (4%). Cały sektor 

prywatny stanowi 90,5% zgłaszających oferty pracy do PUP, przy czym 3,1% 

pracodawców zgłaszających oferty pracy stanowią agencje zatrudnienia, które mogą 

one odpowiadać za bardziej liczne rekrutacje. Najwięcej agencji współpracuje z PUP 

w Poznaniu.  

Warunki zatrudnienia zgłaszane w ofertach 

wyniki ankiety realizowanej w maju 2021 r. w PUP 

W większości PUP wśród zgłaszanych ofert dominują oferty oferujące zatrudnienie w 

oparciu o umowę o pracę (w 15 powiatach stanowią one 70-89% ogółu ofert, w 3 

ponad 90%, przy czym liczby te spadły w stosunku do poprzedniego roku). W 18 

powiatach ponad 70% stanowiły oferty dotyczące zatrudnienia na pełen etat (w roku 

poprzednim było to 21 powiatów). W 9 powiatach ponad polowa ofert dotyczy pracy 

w systemie zmianowym. Z kolei zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

tymczasową w większości powiatów pojawia się w mniej niż 20 % ofert.  

Urzędy pracy nie są popularnym kanałem rekrutacyjnym w przypadku specjalistów – 

w większości z nich oferty pracy wymagające wyższego wykształcenia nie 

przekraczały 15% ofert, najwięcej ofert tego typu było w powiatach jarocińskim, 

kolskim, średzkim i wolsztyńskim. Wyksztalcenie zawodowe najczęściej (14 

powiatów) dotyczyło od 20 do 39% ofert w powiecie.  
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Charakterystyka ofert pracy w PUP w 2020 r.  

Udział ofert pracy w ogóle ofert 
zgłaszanych do danego PUP Przedziały* liczba 

powiatów 
Po
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de
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kó
w

 z
at

ru
dn
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oferujących zatrudnienie w 
oparciu o umowę o pracę  

poniżej 30% 1 
30-49% 3 
50-69% 9 
70-89% 15 

90% i więcej 3 

oferujących zatrudnienie w 
wymiarze pełnego etatu 

poniżej 30% 1 
30-49% 1 
50-69% 11 
70-89% 13 

90% i więcej 5 

oferujących zatrudnienie w 
systemie zmianowym 

poniżej 10% 3 
10-19% 7 
20-29% 5 
30-39% 5 
40-49% 2 

50% i więcej 9 

oferujących wynagrodzenie 
prowizyjne 

brak takich ofert 12 
poniżej 5 % 12 

5-10% 4 
powyżej 10 % 3 

oferujących zatrudnienie w 
oparciu o umowę o pracę 
tymczasową 

poniżej 10% 13 
10-19% 10 
20-49% 4 
50-79% 3 

80% i więcej 1 
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skierowane do osób z 
wykształceniem wyższym 

poniżej 5% 8 
5-9% 12 

10-14% 5 
15-19% 2 

20% i więcej 4 

skierowane do osób z 
wykształceniem zawodowym  

poniżej 20% 5 
20-39% 14 
40-59% 7 
60-79% 4 

80% i więcej 1 

skierowane do osób z 
wykształceniem poniżej 
zawodowego  

poniżej 20% 12 
20-39% 6 
40-59% 8 
60-79% 5 

80% i więcej 0 
* respondenci podawali udziały procentowe, które zostały poddane agregacji 
Źródło: opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie ankiet z przedstawicielami PUP  
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Niewykorzystane oferty pracy w PUP 

Przedstawiciele PUP wskazali 51 grup zawodowych, których najczęściej dotyczyły 

oferty pracy niewykorzystane dłużej niż 30 dni (rok wcześniej było to 47 różnych 

grup). Problematyczne były głównie oferty skierowane do zawodów mieszczących się 

w trzech wielkich grupach zawodowych: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 

pracownicy wykonujące prace proste oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 

Grupy zawodowe, których dotyczyły oferty pracy niewykorzystane 
dłużej niż 30 dni w powiatowych urzędach pracy województwa 
wielkopolskiego 
(każdy PUP wskazywał 3 zawody, w których najczęściej występował 
ten problem) 

Liczba PUP 
wskazujących 
dany zawód 

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 8 
Kierowcy samochodów ciężarowych 6 
Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci); Spawacze i pokrewni 5 
Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani 4 
Magazynierzy i pokrewni; Murarze i pokrewni; Ślusarze i pokrewni; 
Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni; Stolarze meblowi i 
pokrewni; Tapicerzy i pokrewni 

3 

Kucharze; Gospodarze budynków; Piekarze, cukiernicy i pokrewni; 
Operatorzy maszyn do szycia; Kierowcy samochodów osobowych i 
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2 

Inżynierowie budownictwa; Projektanci grafiki i multimediów; Pielęgniarki 
bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji; Fizjoterapeuci; Nauczyciele 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia 
zawodowego); Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej 
niesklasyfikowani; Księgowi; Fryzjerzy; Kosmetyczki i pokrewni; 
Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej; 
Hodowcy drobiu; Robotnicy leśni i pokrewni;  
Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni; Dekarze; Malarze budowlani i 
pokrewni; Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni; 
Mechanicy pojazdów samochodowych; Drukarze; Elektrycy budowlani i 
pokrewni; Elektromechanicy i elektromonterzy; Robotnicy przygotowujący 
drewno i pokrewni; Szwaczki, hafciarki i pokrewni; Operatorzy maszyn i 
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urządzeń pokrewnych; Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i 
sadownictwie; Układacze towarów na półkach; Sortowacze odpadów 

1 

Źródło: opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie ankiet z przedstawicielami PUP 
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Niewykorzystane oferty pracy w PUP 
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Źródło: opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie ankiet z przedstawicielami PUP 
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Trudności w obsadzaniu ofert pracy i przyczyny odmów propozycji pracy przez 
osoby bezrobotne 

Wyniki ankiet realizowanych w PUP w lutym i marcu 2021 r. 

Przyczyny trudności w obsadzaniu ofert pracy – po obu stronach, tj. kandydatów i 

pracodawców – związane były z głównie aspektem finansowym zatrudnienia: 

oczekiwaniami finansowymi kandydatów wobec oferowanych stawek przez 

pracodawców. Ze strony kandydatów do pracy problematyczna jest także kwestia 

dyspozycyjności, która utrudnia podjęcie pracy w oferowanym wymiarze lub systemie 

pracy oraz brak spełniania wymagań formalnych pracodawcy (w zakresie 

wyksztalcenia czy uprawnień). Z kolei ze strony pracodawców trudność w skutecznej 

rekrutacji wynika ze stawianych oczekiwań poza formalnych (kandydaci nie spełniali 

oczekiwań podczas rozmowy kwalifikacyjnej) oraz oferowanych warunków pracy. Z 

perspektywy obu stron trudności z dojazdem do miejsca zatrudnienia wynikające z 

położenia miejsca pracy stanowią podobny problem (patrz. Wykres s.63). 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy powinna być zdolna do podjęcia 

zatrudnienia i dyspozycyjna. W praktyce jednak kwestie dotyczące chęci i możliwości 

podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne są bardziej skomplikowane i 

uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata w momencie przedstawiania mu 

oferty, ale też warunków danej rekrutacji. Należy też pamiętać, że pracownik PUP nie 

ma możliwości zweryfikowania, czy podana przez bezrobotnego przyczyna jest 

faktycznym czynnikiem wpływającym na jego zatrudnialność. Problemy z motywacją i 

faktyczną dyspozycyjnością osób bezrobotnych są jednym z kluczowych w aktywnym 

wsparciu ich w procesie znalezienia zatrudnienia. Należy też pamiętać, że oferowane 

w ofercie warunki zatrudnienia, system pracy, lokalizacja pracodawcy nie musi 

odpowiadać każdej osobie poszukującej pracy. 

Przedstawiciele wielkopolskich PUP zostali poproszeni o wymienienie od 3 do 5 

głównych przyczyn odmowy podjęcia oferty pracy podawanych przez bezrobotnych. 

Pytanie miało charakter pytania otwartego, aby pozwolić na określenie różnych 

przyczyn, nie tylko tych dopuszczalnych przepisami prawa ale także realnych, 

faktycznie związanych z sytuacją osób bezrobotnych. 
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Przyczyny, które w opinii przedstawicieli powiatowych urzędów pracy (doradców 
klienta/pośredników pracy) najczęściej decydowały o trudności obsadzenia ofert 
pracy zgłoszonych do urzędów pracy w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety z pracownikami PUP, pytanie wielokrotnego wyboru 
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Przyczyny, które w opinii przedstawicieli powiatowych urzędów pracy (doradców 
klienta/pośredników pracy) najczęściej decydowały o trudności obsadzenia ofert 
pracy zgłoszonych do urzędów pracy w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety z pracownikami PUP, pytanie wielokrotnego wyboru 
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Wśród głównych przyczyn odmowy podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną 

wymienianych przez pracowników PUP znalazły się: 

• Opieka nad dziećmi/osobami zależnymi (wymieniona przez 26 powiatów) – 

problem ten dotyczy głównie kobiet, które nie mogą połączyć pracy 

zawodowej z opieką nad dziećmi (w różnym wieku) lub innymi osobami 

zależnymi. W społeczeństwie polskim funkcje opiekuńcze sprawowane są 

głownie przez kobiety, a system opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi nie 

jest wystarczający (np. deficyty żłobków, dostępność świetlic dla dzieci 

szkolnych). Coraz częściej też rodziny nie mogą liczyć na wsparcie krewnych 

w opiece nad dziećmi. Osoby rejestrujące się jako osoby bezrobotne deklarują 

się jako osoby mogące podjąć zatrudnienie, w praktyce jednak posiadanie 

dzieci komplikuje ich sytuację i realną dyspozycyjność. Pomimo chęci i 

możliwości podjęcia pracy w godzinach, gdy osoby zależne mają zapewnioną 

opiekę instytucjonalną, osoby bezrobotne odmawiają ofert pracy w systemie 

zmianowym i wymagających długich dojazdów, które kolidują z ich życiem 

rodzinnym. Sytuację dodatkowo skomplikowała pandemia i wprowadzone 

obostrzenia odnośnie funkcjonowania szkół i przedszkoli: wprowadzona 

edukacja zdalna skłaniała bezrobotnych rodziców do ograniczenia poszukiwań 

pracy wobec konieczności opieki nad dziećmi przebywającymi w domu; nagły 

brak opieki instytucjonalnej ograniczył deklarowaną podczas rejestracji 

dyspozycyjność. Dodatkowo 4 urzędy pracy wskazały także na brak 

dyspozycyjności osób bezrobotnych, bez wskazania jego przyczyn. 

• Warunki zatrudnienia (26 powiatów) – oferty pracy będące w dyspozycji PUP 

nie są często realizowane ze względu na oferowane warunki zatrudnienia 

(głownie dotyczy to wysokości wynagrodzenia, ale też np. formę umowy), ale 

także specyfikę pracy (np. zmianowość, delegacje, fizyczny charakter pracy). 

Odmowy wynikają także z uznania przez osoby bezrobotne danej oferty za 

niezgodną z oczekiwaniami kandydata 

• Brak dojazdu do miejsca świadczenia pracy (powód wymieniony przez 24 

powiaty) – dostępność infrastruktury komunikacyjnej w województwie 

wielkopolskim wpływa na możliwości podjęcia pracy. Komunikacja, zwłaszcza 

na terenach wiejskich, nie zawsze odpowiada systemowi pracy w 

przedsiębiorstwach (np. dojazdy na różne zmiany), a siatka połączeń (trasy 
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oraz częstotliwość połączeń) nie jest wystarczająca. Pomimo 

upowszechniania się transportu indywidualnego, nie jest on możliwy dla 

każdego (posiadanie samochodu i prawa jazdy). Wykluczenie komunikacyjne 

nadal stanowi problem w aktywizacji osób bezrobotnych, co więcej często 

bagatelizowany ze względu na wspomniane założenie o powszechności 

transportu prywatnego. 

• Stan zdrowia (powód wymieniony przez 13 powiatów) – osoby odmawiają 

danej oferty ze względu na stan zdrowia w tym niezdolność do pracy przez 

określony czas. 

• Obawa przed zakażeniem COVID-19 (powód wymieniony przez 13 powiatów) 

– powód który pojawił się w wyniku pandemii i związany jest z lękiem przed 

zarażeniem w miejscu pracy lub podczas rekrutacji 

• Bierna postawa osoby bezrobotnej (powód wymieniony przez 9 powiatów) – 

część osób bezrobotnych, pomimo zarejestrowania się w urzędzie pracy i 

zadeklarowania przy tym chęci i możliwości podjęcia zatrudnienia, w 

rzeczywistości nie chce i nie planuje podjąć pracy, a rejestracja wynikała z 

innych pobudek np. uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego czy wymóg OPS w 

związku z uzyskiwanym wsparciem socjalnym. Przedstawiciele PUP wskazują 

tu także na bariery natury psychologicznej, jak obawy osób bezrobotnych 

przed podjęciem zatrudnienia  

W 5 powiatach do głównych przyczyn odmowy skorzystania z oferty pracy należy 

podjęcie innej pracy, a jeden PUP wskazała na zjawisko odmawiania ofert pracy ze 

względu na zainteresowanie inną formą pomocy oferowana przez PUP. 

 

Ocena aktualnych szans na znalezienie zatrudnienia na różnych stanowiskach 
pracy  
wyniki ankiety realizowanej w lutym 2021 r w PUP 

Przedstawiciele wielkopolskich PUP zostali zapytani o ocenę aktualnych szans na 

znalezienie zatrudnienia na różnych stanowiskach pracy w ich powiecie w stosunku 

do 2019 r., a wiec wobec okresu przed pandemią.  

• W 17 powiatach w połowie lub więcej stanowisk szanse na znalezienie 

zatrudnienia określono na takie same jak w 2019 r., w tym w 2 powiatach na 

równe szansom w 2019 r. na wszystkich stanowiskach. 
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wyniki ankiety realizowanej w lutym 2021 r w PUP 

Przedstawiciele wielkopolskich PUP zostali zapytani o ocenę aktualnych szans na 

znalezienie zatrudnienia na różnych stanowiskach pracy w ich powiecie w stosunku 

do 2019 r., a wiec wobec okresu przed pandemią.  

• W 17 powiatach w połowie lub więcej stanowisk szanse na znalezienie 

zatrudnienia określono na takie same jak w 2019 r., w tym w 2 powiatach na 

równe szansom w 2019 r. na wszystkich stanowiskach. 
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• W 11 powiatach w połowie lub więcej stanowisk szanse na znalezienie 

zatrudnienia określono na mniejsze niż w 2019 r., w tym w powiatach 

jarocińskim, wolsztyńskim i wrzesińskim na mniejsze szansom w 2019 r. na 

wszystkich stanowiskach, a w powiecie konińskim na szanse na znalezienie 

zatrudnienia zmniejszyły się na 6 stanowiskach. 

• W 2 powiatach (międzychodzkim i słupeckim) w połowie stanowisk szanse na 

znalezienie zatrudnienia określono na większe niż w 2019 r. 

W ujęciu stanowisk perspektywy zatrudnienia w stosunku do 2019 r. wyglądają 

następująco: 

• Najczęściej szanse na znalezienie zatrudnienia utrzymały się na tym samym 

poziomie w przypadku stanowisk rzemieślniczych, robotniczych, pracowników 

przy pracach prostych, etc.  

• W opinie przedstawicieli PUP szanse na zatrudnienie najbardziej zmniejszyły 

się na stanowiskach Pracownicy biurowi oraz Pracownicy usług i sprzedawcy.  

• W przypadku stanowisk kierowniczych, specjalistycznych oraz techników 

opinie pracowników PSZ są podzielone.  

• Zwiększenie szans na zatrudnienie było nieczęsto wskazywane, niezależnie 

od stanowiska.  

Aktualne szanse na znalezienie zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach na 
lokalnym rynku pracy w stosunku do 2019 r. w opinii przedstawicieli PUP 

Stanowisko 
Większe niż 
w 2019 r 
N=31 

Podobne jak 
w 2019 r. 
N=31 

Mniejsze niż 
w 2019 r. 
N=31 

Trudno 
powiedzieć 
N=31 

Stanowiska kierownicze 0 11 13 7 
0,0% 35,5% 41,9% 22,6% 

Stanowiska 
specjalistyczne 

1 14 12 4 
3,2% 45,2% 38,7% 12,9% 

Technicy 
2 14 14 1 

6,5% 45,2% 45,2% 3,2% 

Pracownicy biurowi 
1 12 18 1 

3,2% 38,7% 58,1% 3,2% 
Pracownicy usług i 
sprzedawcy 

5 8 18 0 
16,1% 25,8% 58,1% 0,0% 

Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 

2 24 4 1 
6,5% 77,4% 12,9% 3,2% 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 

4 20 7 0 
12,9% 64,5% 22,6% 0,0% 

Pracownicy wykonujący 
prace proste 

3 18 10 0 
9,7% 58,1% 32,3% 0,0% 
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Informacja starosty o lokalnym rynku pracy na potrzeby zezwolenia o pracę 
typu A (tzw. testu rynku pracy) w województwie wielkopolskim – liczba ofert 
zgłaszanych do wielkopolskich urzędów pracy w 2020 r. 

W 2020 r. w ramach „testu rynku pracy” do powiatowych urzędów pracy 

województwa wielkopolskiego zgłoszono 38 680 wolnych miejsc pracy tj. 44,3% 

ogółu. Najwięcej ofert w ramach testu rynku pracy odnotowały powiatowe urzędy 

pracy w powiatach: poznańskim (11,6 tys.), szamotulskim (5,5 tys.), ostrowskim (2,1 

tys.), średzkim (1,6 tys.), leszczyńskim i krotoszyńskim (po 1,5 tys.). Oznacza to , że 

w tych powiatach jest zgłaszane wysokie zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców, 

w oparciu o zezwolenie typu A. Najmniejsze wartości odnotowały powiaty kolski, 

słupecki, chodzieski i wągrowiecki (poniżej 100 ofert). W 8 powiatach oferty w 

ramach informacji starosty stanowiły aż ponad połowę ofert, którymi dysponował 

tamtejszy PUP w 2020 r. Były to powiaty: szamotulski, wolsztyński, średzki, 

nowotomyski, jarociński, leszczyński, rawicki i ostrowski. Z wcześniejszych badań nt. 

zatrudniania cudzoziemców wynika, że pracodawcy są coraz częściej zainteresowani 

długoterminowym zatrudnianiem cudzoziemców, co uzasadnia duże 

zapotrzebowanie na zezwolenia na pracę.  

Udział wolnych miejsc pracy zgłaszanych w ramach „testu rynku pracy” w ogóle 
wolnych miejsc pracy w 2020 r. 
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Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej 

dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli 

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę 

pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze 

względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku gdy specyfikacja pracy 

wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację 

wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania   informacji starosty o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, gdy dotyczy ono: 

• cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub 

przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej 

lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób 

fizycznych w gospodarstwie domowym, 

• obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej 

lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym 

stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do 

ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracy oraz dokumentów potwierdzających 

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, 

• cudzoziemca – trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych 

podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

• lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji na podstawie 

przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, 

• zawodu, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, 

znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie 

wymaga uwzględnienia informacji starosty, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne 

miejsce wykonywania pracy; 

• występowania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę 

dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku, 

• sytuacji, w której cudzoziemiec w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia 

na pracę ukończył studia w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 

państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest doktorantem w 

szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

• sytuacji, w której cudzoziemiec przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na 

zamieszkanie przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków 

określonych w art. 110 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.11 

 
11 Informacja podana za portalem Zielona Linia, https://zielonalinia.gov.pl/-/informacja-starosty-o-braku-
mozliwosci-zaspokojenia-potrzeb-kadrowych-pracodawcy-32238; dostępny 27.05.2021 r., stan prawny 
na 22.01.2021 r. 
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Oferty pracy realizowane przez agencje zatrudnienia 
 

Zatrudnienie w ramach pośrednictwa pracy na terenie kraju. 

W 2020 roku wielkopolskie agencje pracy zrealizowały ponad 29 tys. rekrutacji na 

rzecz polskich pracodawców, tj. 34% zapotrzebowania skierowanego przez 

pracodawców do powiatowych urzędów pracy. Osoby poszukujące zatrudnienia 

mogły korzystać z 461 agencji, które w swojej usłudze zajmują się pośrednictwem 

pracy na terenie RP (rok wcześniej do dyspozycji było 340 agencji). Najczęściej 

rekrutowały one na stanowiska: sprzedawcy sklepowi (5 507zrekrutowanych osób), 

pracownicy wykonujący prace proste (3 450 osób), robotnicy wykonujący prace 

proste w przemyśle (2 312 osób), ręczni pakowacze i znakowacze (1 745 osób), 

stolarze meblowi i pokrewni (1 441 osób), pracownicy obsługi biurowej.  

Wybrane obszary zawodowe zdominowane przez komercyjne pośrednictwo pracy 

 
źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych KRAZ 
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Kierowanie poprzez wielkopolskie agencje do pracy za granicą 

Obsługą rekrutacji do pracy za granicą zajmowały się w końcu 2020 roku 102 

agencje zatrudnienia (rok wcześniej było to 80). Za ich pośrednictwem pracę znalazły 

7 032 osoby (w 95% to obywatele Polski). Pośrednictwo dotyczyło głównie prac 

krótkookresowych, w 73% trwających do 3 m-cy. Sytuacja pandemiczna i związane z 

nią obostrzenia w migracji międzynarodowej skutkowały zmniejszeniem aż o 37% 

liczby osób kierowanych przez wielkopolskie agencje zatrudnienia do pracy za 

granicą u pracodawców zagranicznych. Najwięcej umów podpisano na stanowiska: 

ogrodnicy (1 499) oraz pracownicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie, 

sadownictwie i przemyśle (1 871). W dalszej kolejności byli to magazynierzy i 

pokrewni (358), ręczni pakowacze i znakowacze (337) oraz elektrycy budowlani i 

pokrewni (287). 

Najliczniejsze skierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych wg 
krajów i zawodów 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych KRAZ 
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Działalność agencji pracy tymczasowej 

Agencje pracy tymczasowej w 2020 roku zatrudniły 65 907 pracowników z którymi 

zawarto łącznie 92 271 umów. Kierowani byli przede wszystkim do krajowych 

pracodawców (95%) natomiast najpopularniejsze kierunki migracji zarobkowej to 

Ukraina (ponad połowa umów dotyczyła wykonywania prac prostych), Holandia 

(głównie do pracy w ogrodnictwie i sadownictwie) i Niemcy (przede wszystkim 

zatrudnienie w przemyśle). 

Zaskoczeniem jest tak duża aktywność agencji w czasie trwania pandemii. Wpływ na 

to miały dwa zjawiska: w reakcji na decyzję rządu o zatrzymaniu gospodarki w marcu 

2020 r. nastąpiła znaczna redukcja pracowników niskowykwalifikowanych natomiast 

interwencja tarczy antykryzysowej pozwoliła dobrze rozwiniętym branżom: 

przemysłowej, budowlanej i transportowej na ponowne uruchomienie procesów 

rekrutacyjnych. 

Agencje pracy tymczasowej zatrudniały w 2020 roku obywateli ponad 50 różnych 

państw, wśród cudzoziemców, podobnie do roku poprzedniego, dominowali 

Ukraińcy, Gruzini, Białorusini i Mołdawianie. Polacy stanowili 58% ogółu 

zatrudnionych. 

 

Oferty pracy dostępne na portalach internetowych 
Analiza ofert pracy w Internecie 

W 2020 r. WUP w Poznaniu po raz kolejny przeprowadził badanie ofert pracy w 

Internecie, którego zakres obejmował oferty pracy zamieszczane za pośrednictwem 

internetowych portali pośrednictwa pracy, na stronie „Zielona Linia” 

(www.zielonalinia.gov.pl). Analiza przedstawia wyniki dotyczące ogłoszeń 

zgromadzonych w czterech miesiącach ubiegłego roku, z każdej środy danego 

miesiąca.  

Badaniem ofert pracy w Internecie dla województwa wielkopolskiego w 2020 roku, 

objętych zostało ogółem 2 360 ofert pracy (o 36 % mniej niż w 2019 r.), w ramach 

których pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 3 274 pracowników. W skali roku 

najmniej ofert wpłynęło w miesiącu lutym (490 ofert), a najwięcej w maju (1 472 

oferty). W III kwartale roku zanotowano 956 ofert, w ostatnim, IV kwartale 1 226 ofert.  
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przemysłowej, budowlanej i transportowej na ponowne uruchomienie procesów 

rekrutacyjnych. 

Agencje pracy tymczasowej zatrudniały w 2020 roku obywateli ponad 50 różnych 

państw, wśród cudzoziemców, podobnie do roku poprzedniego, dominowali 

Ukraińcy, Gruzini, Białorusini i Mołdawianie. Polacy stanowili 58% ogółu 

zatrudnionych. 

 

Oferty pracy dostępne na portalach internetowych 
Analiza ofert pracy w Internecie 

W 2020 r. WUP w Poznaniu po raz kolejny przeprowadził badanie ofert pracy w 

Internecie, którego zakres obejmował oferty pracy zamieszczane za pośrednictwem 

internetowych portali pośrednictwa pracy, na stronie „Zielona Linia” 

(www.zielonalinia.gov.pl). Analiza przedstawia wyniki dotyczące ogłoszeń 

zgromadzonych w czterech miesiącach ubiegłego roku, z każdej środy danego 

miesiąca.  

Badaniem ofert pracy w Internecie dla województwa wielkopolskiego w 2020 roku, 

objętych zostało ogółem 2 360 ofert pracy (o 36 % mniej niż w 2019 r.), w ramach 

których pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie na 3 274 pracowników. W skali roku 

najmniej ofert wpłynęło w miesiącu lutym (490 ofert), a najwięcej w maju (1 472 

oferty). W III kwartale roku zanotowano 956 ofert, w ostatnim, IV kwartale 1 226 ofert.  
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Liczba zbadanych internetowych ofert pracy w latach 2016-2020 dla województwa 
wielkopolskiego 
wielka 
grupa 
wg 
KZiS 

nazwa grupy 
liczba zbadanych ofert pracy 

w 2016 r. w 2017 r. w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r. 

1 władze publiczne, wyżsi 
urzędnicy, kierownicy 284 320 473 437 316 

2 specjaliści 1 121 1 315 1 706 1 150 878 

3 technicy, średni 
personel 687 722 1005 804 532 

4 pracownicy biurowi 273 269 385 358 138 

5 pracownicy usług, 
sprzedawcy 437 480 603 395 217 

6 rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 3 0 1 0 0 

7 robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 203 175 229 188 103 

8 operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 199 137 236 202 99 

9 pracownicy wykonujący 
prace proste 193 216 159 154 77 

  łącznie 3 400 3 634 4 797 3 688 2 360 
źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie badania internetowych ofert pracy. 

Struktura ogłoszeń według wielkich grup zawodowych w 2020 roku wykazuje, że 

najsilniejsze spadki w stosunku do roku 2019 dotyczyły pracowników biurowych (z 

9,7% do 5,8%), sprzedawców (z 10,7% do 9,2%) oraz operatorów (z 5,5% do 4,2%) i 

pracowników prac prostych (z 4,2% do 3,3%). Najwyższy wzrost ofert internetowych 

odnotowano wśród kierowników (z 9,9% do 11,8%) oraz pracowników biurowych (z 

8,0% do 9,7%).  
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Udział internetowych ofert pracy wg wielkich grup zawodowych w [%] w latach 2016-
2020 

 
źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie badania internetowych ofert pracy. 

W odniesieniu do zbadanej w 2019 r. puli ogłoszeń, blisko 1/3 obejmowała wielką 

grupę zawodową – specjalistów, niespełna 22% ofert dotyczyło techników, a prawie 

12% - kierowników. Najmniejsza ich ilość skierowana była do pracowników 

wykonujących prace proste.  

W analizowanym okresie nie było ofert pracy skierowanych dla rolników, ogrodników, 

leśników i rybaków. Brak zainteresowania tą grupą zawodową kształtował się 

podobnie w latach ubiegłych. Wynika to z charakteru grupy, do prac w rolnictwie i 

ogrodnictwie poszukiwani są najczęściej pracownicy wykonujący prace proste.  
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Udział internetowych ofert pracy wg wielkich grup zawodowych w [%] w latach 2016-
2020 
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Liczba internetowych ofert pracy skierowana do wielkich grup zawodowych w latach 
2016 – 2020 

 

źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu 

 

Pośród 1150 przebadanych ofert z grupy specjalistów, pracodawcy zgłaszali 

zwiększone zapotrzebowanie przede wszystkim wśród:  

• specjalistów do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych) – 229 ofert w grupie, tj. 19,9% 

• specjalistów do spraw reklamy i marketingu – 80 ofert w grupie, tj. 7,0% 

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: specjaliści do spraw 

zarządzania zasobami ludzkimi, programiści aplikacji oraz inżynierowie do spraw 

przemysłu i produkcji, jak również specjaliści do spraw zarządzania i organizacji. W 

zderzeniu z aktualnie panującymi zjawiskami, tzn. postępującą cyfryzacją i 

automatyzacją, popyt na wyspecjalizowanych pracowników, którzy są w stanie 

przygotować przedsiębiorstwa od strony technologicznej, nie zaskakuje. 
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Podobnie jak rok wcześniej, drugą w kolejności pod względem udziału stanowiła 

grupa tych ogłoszeń, w których oferowano wolne miejsca pracy technikom. 

Najbardziej poszukiwani byli: 

• przedstawiciele handlowi – 128 ofert w grupie, tj. 15,9% 

• księgowi – 111 ofert w grupie, tj. 13,8% 

• kontrolerzy procesów przemysłowych – 87 ofert w grupie, tj. 10,8% 

• spedytorzy – 76 ofert w grupie, tj. 9,5% 

W trzeciej kolejności, największą grupą do której kierowano oferty pracy w 

Internecie byli kierownicy i wyżsi urzędnicy, a wśród nich najczęściej poszukiwano: 

• kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 71 ofert tj. 16,2% 

• kierowników w handlu detalicznym i hurtowym – 70 ofert tj. 16,0% 

• kierowników do spraw marketingu i sprzedaży – 59 ofert tj. 13,5% 

Ze względu na wciąż wysoki społeczny poziom konsumpcji, przedsiębiorcy nadal 

zgłaszają duże zapotrzebowanie na sprzedawców. Zawód ten wiąże się z dużą 

swobodą i elastycznością również w zakresie stosunku pracy. Sprzedawcy pracują 

często na umowach B2B lub zleceniach, stąd zjawisko rotacji jest powszechne w 

tym środowisku.  

Zjawisko rotacyjności kadr dość mocno wpływa również na popyt pracowników w 

grupie pracowników biurowych. W badanym okresie najliczniej poszukiwano: 

• magazynierów i pokrewnych – 124 ogłoszeń w grupie, tj. 34,6% 

• pracowników centrów obsługi telefonicznej – 48 ogłoszeń w grupie, tj. 13,4% 

• pracowników obsługi biurowej – 40 ogłoszeń w grupie, tj. 11,2% 

• pracowników obsługi płacowej – 26 ogłoszeń w grupie, tj. 7,3% 

W ofertach pracy skierowanych do operatorów i monterów maszyn i urządzeń, 

najchętniej oferowano pracę operatorom wózków jezdniowych (106 ogłoszeń w 

grupie, tj. 52,5%), kierowcom samochodów ciężarowych (18 ogłoszeń w grupie, tj. 

8,9%) oraz operatorom maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (14 

ogłoszeń w grupie, tj. 6,9%). 

Wśród robotników i rzemieślników najczęściej poszukiwani byli: ustawiacze i 

operatorzy obrabiarek do metali (36 ogłoszeń w grupie, tj. 19,1%) oraz 

elektromechanicy i elektromonterzy (23 ogłoszeń w grupie, tj. 12,2%). 

O ile maleje zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, to 

rynek pracy coraz mocniej odczuwa rosnący brak specjalistów zawodów 

76



 

76 

Podobnie jak rok wcześniej, drugą w kolejności pod względem udziału stanowiła 

grupa tych ogłoszeń, w których oferowano wolne miejsca pracy technikom. 

Najbardziej poszukiwani byli: 

• przedstawiciele handlowi – 128 ofert w grupie, tj. 15,9% 

• księgowi – 111 ofert w grupie, tj. 13,8% 

• kontrolerzy procesów przemysłowych – 87 ofert w grupie, tj. 10,8% 

• spedytorzy – 76 ofert w grupie, tj. 9,5% 

W trzeciej kolejności, największą grupą do której kierowano oferty pracy w 

Internecie byli kierownicy i wyżsi urzędnicy, a wśród nich najczęściej poszukiwano: 

• kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 71 ofert tj. 16,2% 

• kierowników w handlu detalicznym i hurtowym – 70 ofert tj. 16,0% 

• kierowników do spraw marketingu i sprzedaży – 59 ofert tj. 13,5% 

Ze względu na wciąż wysoki społeczny poziom konsumpcji, przedsiębiorcy nadal 

zgłaszają duże zapotrzebowanie na sprzedawców. Zawód ten wiąże się z dużą 

swobodą i elastycznością również w zakresie stosunku pracy. Sprzedawcy pracują 

często na umowach B2B lub zleceniach, stąd zjawisko rotacji jest powszechne w 

tym środowisku.  

Zjawisko rotacyjności kadr dość mocno wpływa również na popyt pracowników w 

grupie pracowników biurowych. W badanym okresie najliczniej poszukiwano: 

• magazynierów i pokrewnych – 124 ogłoszeń w grupie, tj. 34,6% 

• pracowników centrów obsługi telefonicznej – 48 ogłoszeń w grupie, tj. 13,4% 

• pracowników obsługi biurowej – 40 ogłoszeń w grupie, tj. 11,2% 

• pracowników obsługi płacowej – 26 ogłoszeń w grupie, tj. 7,3% 

W ofertach pracy skierowanych do operatorów i monterów maszyn i urządzeń, 

najchętniej oferowano pracę operatorom wózków jezdniowych (106 ogłoszeń w 

grupie, tj. 52,5%), kierowcom samochodów ciężarowych (18 ogłoszeń w grupie, tj. 

8,9%) oraz operatorom maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (14 

ogłoszeń w grupie, tj. 6,9%). 

Wśród robotników i rzemieślników najczęściej poszukiwani byli: ustawiacze i 

operatorzy obrabiarek do metali (36 ogłoszeń w grupie, tj. 19,1%) oraz 

elektromechanicy i elektromonterzy (23 ogłoszeń w grupie, tj. 12,2%). 

O ile maleje zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, to 

rynek pracy coraz mocniej odczuwa rosnący brak specjalistów zawodów 

 

77 

rzemieślniczych. Reformy edukacyjne, zapoczątkowane w latach 90. XX w., 

wygaszały szkolnictwo zawodowe, czego efektem jest rosnąca luka kompetencyjna 

w tej grupie zawodów. 

W odniesieniu do pracowników wykonujących prace proste, najliczniejsza pula 

ofert w 2019 roku, skierowana była do pracowników wykonujących prace proste w 

przemyśle (58 ogłoszeń w grupie, tj. 37,7%), następnie do pakowaczy ręcznych i 

znakowaczy (30 ogłoszeń w grupie, tj. 19,5%), oraz robotników pracujących przy 

przeładunku towarów (28 ogłoszeń w grupie, tj. 18,2%). Grupa ta jest najrzadziej 

rekrutowana poprzez ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych. 
 

 

Wymagania i kompetencje wyszczególnione w ofertach internetowych 
 
 

 

Do najczęściej poszukiwanych przez pracodawców predyspozycji wśród 

potencjalnych pracowników można zaliczyć:  

• przedsiębiorczość, inicjatywność, kreatywność  

• planowanie i organizacja pracy własnej 

• znajomość języków (trend to j. angielski, j. niemiecki)  

• umiejętność współpracy w zespole  

• komunikatywność/ komunikacja ustna  

• umiejętność wyszukiwania informacji  

• analiza i wyciąganie wniosków 

• znajomość technik negocjacyjnych 

• odporność na stres 
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Postępujące zmiany technologiczne i rozpowszechnianie się w dobie 

pandemii nowoczesnych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych 

powodują nasilenie zapotrzebowania na umiejętności posługiwania się 
komputerem, w tym znajomości pakietu Ms Office, umiejętności 
korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Nierzadko pożądana 

jest także umiejętność obsługi specjalistycznych programów 
komputerowych. 

Zadania stawiane obecnie przed pracownikami są coraz bardziej złożone i 

coraz mocniej poszukiwane są wśród kandydatów do pracy kompetencje 

miękkie.  

Najbardziej pożądanymi umiejętnościami w tej kategorii stają się:  

• myślenie adaptacyjne jako zdolność reagowania na okoliczność 

chwili, pomysłowość, przystosowanie się do warunków i wykraczanie 

poza schematy 

• myślenie projektowe czyli podejmowanie zadań prowadzących do 

określonego celu 

• inteligencja społeczna oznaczająca zdolność zrozumienia i 

kierowania ludźmi oraz rozumnego kształtowania stosunków 

międzyludzkich 

Z całokształtu informacji zdobytych podczas badania internetowych ofert 

pracy wyłania się profil współczesnego pracownika jako osoby 

posiadającej szereg umiejętności, które w operatywny sposób pomogą 

sprawnie i skutecznie rozwiązywać złożone sytuacje w miejscu pracy, w 

zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. 
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Pozapłacowe formy wynagradzania pracowników 

W obecnej sytuacji na rynku pracy uwaga pracodawców skierowana jest na 

oferowanie takich korzyści pozapłacowych, które realnie ułatwiają pracę i przekładają 

się na efektywność pracowników. Wśród nich najpopularniejszy stał się tzw. pakiet 

medyczny, obejmujący swym zasięgiem także opiekę stomatologiczną. W czołówce 

znalazł się również karnet sportowy (najczęściej karta Multisport) oraz zatrudnienie w 

formie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wzrost popularności ubezpieczeń 

grupowych wskazuje na zmianę priorytetów, w obecnej sytuacji są nimi zdrowie, 

bezpieczeństwo najbliższych oraz umocnienie swojej pozycji na niepewnym rynku 

pracy. Na znaczeniu zyskała kwestia klarownej polityki awansu, która kreuje przed 

kandydatem zachęcającą perspektywę rozwoju, w tym zorganizowanie na 

stanowisku możliwości współpracy z gronem eksperckim. Wzrosła ranga 

niematerialnego benefitu związanego z zapewnieniem przez firmę szeroko 

rozumianej przyjaznej atmosfery pracy. Pracodawcy rozważają rozszerzenie pakietu 

korzyści pozapłacowych o takie, które dbałyby o dobrostan pracownika m.in. mental 

wellness (dbałość o zdrowie psychiczne) i work-life balance (równowaga między 

życiem zawodowym a prywatnym). Na dalszych pozycjach znalazły się m.in.: 

programy motywacyjne, dofinansowanie do wypoczynku (również dla członków 

rodziny, dzieci), gwarancja niezbędnych narzędzi pracy (samochód, telefon, laptop), 

kursy językowe, dofinansowanie nauki, transport firmowy, dofinansowanie do 

możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz zniżki 

pracownicze na produkty firmowe czy chociażby premiowany system poleceń 

pracowniczych. 
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Zestawienie najpopularniejszych benefitów pozapłacowych z wybranej puli ofert pracy 
(N=110)  

Rodzaj oferowanego benefitu 
Częstość 
występowania w 
ofertach 

Udział w ogóle 
przedstawianych 
benefitów 

pakiet medyczny/ opieka stomatologiczna 96 8,5 
karnet sportowy 88 7,8 
umowa o pracę na czas nieokreślony 87 7,7 
szkolenia/ kursy (wdrażające lub specjalistyczne) 86 7,6 
możliwość awansu/ perspektywa rozwoju 60 5,3 
ubezpieczenie grupowe 58 5,1 
przyjazna atmosfera 53 4,7 
możliwość współpracy z ekspertami 47 4,2 
bonusy okolicznościowe 45 4,0 
pozostałe 510 45,1 
łącznie 1130 100,0 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 

W dobie koronakryzysu z listy benefitów zanika praca zdalna, która w kontekście 

wydarzeń ostatnich miesięcy staje się po prostu zwyczajną formą wykonywania 

obowiązków zawodowych w pewnych grupach zawodowych. Przedsiębiorcy zaczęli 

wycofywać się również takich benefitów jak: przekąski i napoje w biurze, wyjazdy i 

imprezy integracyjne czy nieformalny dress code w siedzibie firmy. Kryzys wywołany 

"lockdownem” gospodarki odbija się na kondycji rynku pracy. Pracodawcy szukają 

oszczędności, w tym także w kosztach pracowniczych. W konsekwencji tych działań 

sytuacja staje się coraz trudniejsza dla pracownika. Zauważalne dotychczas 

działania przedsiębiorstw w kierunku kreowania lepszych sposobów pozyskania i 

utrzymania pracowników w organizacjach, dziś już nie mają odzwierciedlenia. Rok 

temu, istotnego znaczenia nabierała oferta tzw. świadczeń pozapłacowych, których 

bogata propozycja stawała się niejako standardem w deklaracjach ofertowych. W 

chwili obecnej rekruterzy pozwalają sobie na obniżanie atrakcyjności ofert, w tym na 

zmniejszanie zakresu proponowanych benefitów pozapłacowych.  
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Zestawienie najpopularniejszych benefitów pozapłacowych z wybranej puli ofert pracy 
(N=110)  

Rodzaj oferowanego benefitu 
Częstość 
występowania w 
ofertach 

Udział w ogóle 
przedstawianych 
benefitów 

pakiet medyczny/ opieka stomatologiczna 96 8,5 
karnet sportowy 88 7,8 
umowa o pracę na czas nieokreślony 87 7,7 
szkolenia/ kursy (wdrażające lub specjalistyczne) 86 7,6 
możliwość awansu/ perspektywa rozwoju 60 5,3 
ubezpieczenie grupowe 58 5,1 
przyjazna atmosfera 53 4,7 
możliwość współpracy z ekspertami 47 4,2 
bonusy okolicznościowe 45 4,0 
pozostałe 510 45,1 
łącznie 1130 100,0 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
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Procentowy udział pozostałych najpopularniejszych korzyści pozapłacowych 
oferowanych w wybranej grupie ogłoszeń o pracę w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu 
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Aneks statystyczny do opracowania zawierający liczbę wolnych miejsc pracy 
zgłoszonych do służb zatrudnienia w 2020 r. według zawodów i z 
uwzględnieniem różnych kanałów rekrutacji znajduje się na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Rynek pracy/Badania i 
analizy rynku pracy/Publikacje z badan własnych WUP 
https://wuppoznan.praca.gov.pl/publikacje-z-badan-wlasnych-wup-rynki-lokalne 
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Średni czas pozostawania bez pracy  

w województwie wielkopolskim 

danych za październik 2019 r. i październik 2020 r.
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Badanie średniego czasu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne w 

województwie wielkopolskim, oparte zostało na weryfikacji liczby dni, podczas 

których osoby bezrobotne pozostawały w rejestrach powiatowych urzędów pracy 

przed podjęciem zatrudnienia niesubsydiowanego. Analiza średniego czasu 

pozostawania bez pracy jest badaniem cyklicznym przeprowadzanym na podstawie 

danych pozyskanych z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 

W niniejszym opracowaniu zestawiono informacje z lat 2019 -2020. 

W ramach metodologii badania, przy wyliczaniu średniego czasu pozostawania bez 

pracy, główne założenia obejmowały następujące kwestie: 

- dane pozyskanie zostają z systemu Syriusz dla osób wyrejestrowanych w 

miesiącu październiku z powodu podjęcia zatrudnienia;  

- uwzględniono wyłącznie podjęcie pracy niesubsydiowanej; 

- w razie wystąpienia przypadków dotyczących osób, które w danym miesiącu 

ponownie się zarejestrowały a system oznaczył w tym miejscu datę aktywności 

symbolem „01.01.9999” należy wpisać faktyczną datę z rejestrów; 

- w przypadku wykształcenia średniego brano pod uwagę trzy formy wykształcenia 

( średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące i pomaturalne/policealne). 

Średni czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych ogółem  

W październiku 2019 r. średni czas poszukiwania pracy niesubsydiowanej przez 

osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy wyniósł w Wielkopolsce 6 

miesięcy. W tym okresie najdłużej bez pracy pozostawały osoby w powiecie 

gostyńskim – 9,2 miesiąca, pilskim - 8,2 miesiąca, grodziskim - 7,6 miesiąca, 

kępińskim – 7,4 miesiąca, obornickim – 7,1 miesiąca oraz konińskim – 7,0 miesięcy. 

Natomiast najkrócej pracy poszukiwały osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy w 

Wolsztynie -3,0 miesiąca, w Czarnkowie - 3,9 miesiąca oraz w Kole - 4,0 miesiąca 

(Tabela 1). 

Z kolei w październiku 2020 r. średni czas poszukiwania pracy niesubsydiowanej 

przez osoby bezrobotne z województwa wielkopolskiego zmalał do 5,3 miesiąca. 

Zmienił się także rozkład najwyższych i najniższych wartości w powiatach (Mapka 2). 

Najdłużej pracy poszukiwały osoby bezrobotne z powiatów: chodzieskiego – 8,9 

miesiąca, gostyńskiego – 7,1 miesiąca, oraz ostrzeszowskiego i średzkiego – po 7,0 

miesięcy, a także jarocińskiego – 6,7 miesiąca i konińskiego – 6,5 miesiąca. Z drugiej 
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strony plasują się powiaty, gdzie bezrobotni najkrócej pozostawali bez pracy: 

nowotomyskiego – 3,3 miesiąca i śremskiego – 3,6 miesiąca. 

Średni czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) wg powiatów Wielkopolski w 
październiku 2019 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
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Średni czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) wg powiatów Wielkopolski w 
październiku 2020 r. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
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województwie i wynosił 6,8 miesiąca. 
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Średni czas pozostawania bez pracy w październiku w województwie wielkopolskim 
wg powiatów w latach 2019 r. i 2020 r. 

powiat 

2019 2020 

suma dni liczba 
osób 

średni czas 
(w 
miesiącach) 

suma dni liczba 
osób 

średni czas 
(w 
miesiącach) 

chodzieski 12 14 314 79 6,0 16 101 60 8,9 
czarnkowsko-
trzcianecki 

20 292 172 3,9 16 359 126 4,3 

gnieźnieński 32 023 173 6,2 26 257 156 5,6 
gostyński 42 831 155 9,2 28 967 136 7,1 
grodziski 20 558 90 7,6 15 568 90 5,8 
jarociński 15 130 117 4,3 23 647 118 6,7 
kaliski 24 321 168 4,8 25 258 165 5,1 
kępiński 13 17 523 79 7,4 8 898 51 5,8 
kolski 15 423 129 4,0 14 171 111 4,3 
koniński 90 780 435 7,0 83 840 430 6,5 
kościański 12 338 90 4,6 12 656 91 4,6 
krotoszyński 20 733 133 5,2 20 897 147 4,7 
leszczyński 23 321 142 5,5 34 449 208 5,5 
międzychodzki 10 910 53 6,9 45 533 317 4,8 
nowotomyski 19 454 94 6,9 10 002 100 3,3 
obornicki 10 603 50 7,1 10 336 72 4,8 
ostrowski 24 920 192 4,3 34 001 220 5,2 
ostrzeszowski 16 311 89 6,1 18 694 89 7,0 
pilski 43 563 178 8,2 28 343 160 5,9 
pleszewski 15 424 99 5,2 10 929 82 4,4 
poznański 98 412 481 6,8 108 288 772 4,7 
rawicki 13 735 105 4,4 14 593 107 4,5 
słupecki 25 784 151 5,7 18 054 100 6,0 
szamotulski 17 293 107 5,4 15 384 99 5,2 
średzki 20 833 106 6,6 26 490 126 7,0 
śremski 8 467 53 5,3 10 062 93 3,6 
turecki 22 543 127 5,9 18 375 132 4,6 
wągrowiecki 20 332 120 5,6 20 095 130 5,2 
wolsztyński 5 182 57 3,0 8 592 58 4,9 
wrzesiński 15 373 106 4,8 20 760 149 4,6 
złotowski 17 147 104 5,5 22 776 116 6,5 
WOJEWÓDZTWO 755 873 4234 6,0 768 375 4811 5,3 

 
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 

 
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
12 chodzieski – 5475;  
13 kępiński – 7114. 
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Średni czas pozostawania bez pracy w październiku w województwie wielkopolskim 
wg powiatów w latach 2019 r. i 2020 r. 
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Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 

 
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
12 chodzieski – 5475;  
13 kępiński – 7114. 
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Porównanie średniego czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) w powiatach 
województwa wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r.  

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
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Porównanie średniego czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób do 30 r.ż. w 
powiatach województwa wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
 

W zestawieniu rok do roku, średni czas bez pracy osób młodych w 2020 r. 

najbardziej wydłużył się w powiatach wolsztyńskim, wągrowieckim, chodzieskim, 

złotowskim, pilskim oraz rawickim. Jednocześnie w tym samym okresie, czas 

pozostawania bez pracy wyraźnie uległ skróceniu w powiatach: obornickim, 

kościańskim, ostrzeszowskim, międzychodzkim, nowotomyskim, leszczyńskim i 

średzkim. 

 

Średni czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych wg wykształcenia 

Wśród osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie 

wielkopolskim, które podjęły zatrudnienie niesubsydiowane w październiku 2020 r. 

(Tabela 3), największy ich udział posiadało wykształcenie średnie (40%). Wynika to z 

dużej różnorodności i liczby szkół, których świadectwo ukończenia jest 
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Porównanie średniego czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób do 30 r.ż. w 
powiatach województwa wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 
 

W zestawieniu rok do roku, średni czas bez pracy osób młodych w 2020 r. 

najbardziej wydłużył się w powiatach wolsztyńskim, wągrowieckim, chodzieskim, 

złotowskim, pilskim oraz rawickim. Jednocześnie w tym samym okresie, czas 

pozostawania bez pracy wyraźnie uległ skróceniu w powiatach: obornickim, 

kościańskim, ostrzeszowskim, międzychodzkim, nowotomyskim, leszczyńskim i 

średzkim. 

 

Średni czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych wg wykształcenia 

Wśród osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie 

wielkopolskim, które podjęły zatrudnienie niesubsydiowane w październiku 2020 r. 
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równoznaczne z posiadaniem wykształcenia średniego (są to licea, szkoły 

pomaturalne, szkoły średnie zawodowe). 

Liczba osób wyrejestrowanych z powodu pojecia zatrudnienia niesubsydiowanego w 
październiku 2019 r. i październiku 2020 r. w województwie wielkopolskim wg 
wykształcenia. 
 

gimnazjalne i poniżej zawodowe średnie wyższe 
październik 
2019 r. 604 1080 1673 877 

październik 
2020 r. 707 1179 1921 1005 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 

Średnio znalezienie zatrudniania osobom z tej grupy zajęło w 2020 r. blisko 5 

miesięcy i czas ten skrócił się w stosunku do 2019 r., gdzie sięgał niemal 6 miesięcy. 

Uwzględniając ten rodzaj wykształcenia osób wyrejestrowanych ze względu na 

podjęcie zatrudnienia w październiku 2020 r. (Tabela 4) najdłużej pracy poszukiwali 

bezrobotni z powiatów: chodzieskiego – 11,8 miesiąca, złotowskiego – 8,8 miesiąca 

oraz gostyńskiego – 7,5 miesiąca. Najkrótszy okres pozostawania bez pracy, bo 

oscylujący w granicach 3 miesięcy, zaobserwowano w powiatach: grodziskim, 

kępińskim, wrzesińskim i nowotomyskim. 

Osoby bezrobotne z wykształceniem zawodowym stanowiły 25% wśród wszystkich, 

które podjęły zatrudnienie w październiku 2020 r., a średni czas pozostawania bez 

pracy w tej grupie był zbliżony do wartości z 2019 r. i wyniósł 5,6 miesiąca. W ujęciu 

lokalnym, najdłużej bez pracy pozostawały osoby z wykształceniem zawodowym w 

powiatach: kępińskim – 11,9 miesiąca, grodziskim 10,1 miesiąca i chodzieskim – 9,1 

miesiąca. Z kolei w październiku 2020 r. najkrócej bez zatrudnienia pozostawały 

osoby z powiatów: wolsztyńskiego – 2,3 miesiąca, międzychodzkiego – 3,3 miesiąca 

oraz czarnkowsko-trzcianeckiego – 3,4 miesiąca. 

Udział osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym stanowił w październiku 2020 

r. 20%. wśród osób podejmujących zatrudnienie. Średnio osoby z wykształceniem 

wyższym w 2020 r. pozostawały bez pracy 5,2 miesiąca, podczas gdy rok wcześniej 

wskaźnik ten sięgał wartości 6,2 miesiąca.  
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Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia w powiatach województwa 
wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

chodzieski14 8,6 7,1 5,1 9,1 6,6 11,8 5,5 5,4 
czarnkowsko-
trzcianecki 4,0 6,3 3,3 3,4 3,7 3,9 5,0 4,3 

gnieźnieński 5,0 5,6 8,7 6,5 5,7 4,1 4,8 7,1 
gostyński 12,1 6,4 7,3 6,6 10,2 7,5 7,1 7,2 
grodziski 17,9 6,9 7,1 10,1 5,7 2,9 8,1 3,0 
jarociński 1,9 4,4 3,5 7,9 5,4 6,1 4,5 7,4 
kaliski 6,5 5,9 5,0 6,1 4,0 5,1 5,0 3,6 
kępiński15 5,7 18,9 9,0 11,9 7,9 2,9 3,9 4,3 
kolski 4,2 4,7 4,0 4,5 3,4 3,5 5,3 5,5 
koniński 7,4 7,6 7,6 6,4 6,0 6,4 7,6 6,2 
kościański 2,3 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 6,3 2,4 
krotoszyński 9,0 3,7 3,5 5,0 5,2 4,4 7,7 6,1 
leszczyński 3,3 3,8 7,8 7,9 5,5 5,0 5,2 5,2 
międzychodzki 5,4 4,7 6,1 3,3 7,8 6,0 11,5 3,9 
nowotomyski 5,0 3,2 5,1 3,7 6,3 3,1 12,1 3,6 
obornicki 7,1 5,7 4,5 5,3 7,7 3,5 12,8 6,5 
ostrowski 4,4 4,9 3,5 6,0 3,8 4,2 7,2 6,6 
ostrzeszowski 6,1 12,1 7,4 6,6 6,2 6,7 2,9 4,5 
pilski 14,6 7,2 8,2 7,1 4,9 5,3 9,0 4,4 
pleszewski 6,2 2,1 4,1 4,1 6,5 5,1 3,2 5,4 
poznański 9,0 4,6 5,3 4,6 7,0 4,9 6,5 4,5 
rawicki 2,6 3,6 4,0 3,7 5,3 5,5 4,0 3,5 
słupecki 3,5 6,2 5,4 6,1 6,4 6,0 6,2 5,8 
szamotulski 6,3 4,4 3,5 4,4 5,3 6,3 7,2 4,5 
średzki 8,7 7,6 6,4 7,5 6,2 4,9 3,7 10,2 
śremski 4,8 2,4 2,2 4,5 4,7 3,3 9,3 3,9 
turecki 5,9 6,4 7,1 4,2 5,3 4,2 6,0 5,3 
wągrowiecki 6,8 5,2 6,4 5,8 4,9 4,1 4,2 6,0 
wolsztyński 2,3 6,2 3,0 2,3 3,2 3,9 3,1 8,9 
wrzesiński 4,0 7,8 6,1 4,4 4,0 3,0 4,9 5,2 
złotowski 8,1 6,7 5,0 4,3 5,9 8,8 3,8 5,3 
WOJEWÓDZTWO 6,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,1 6,2 5,2 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
 
 

 
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
14chodzieski – 5475;   
15kępiński – 7114 
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Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia w powiatach województwa 
wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
chodzieski14 8,6 7,1 5,1 9,1 6,6 11,8 5,5 5,4 
czarnkowsko-
trzcianecki 4,0 6,3 3,3 3,4 3,7 3,9 5,0 4,3 

gnieźnieński 5,0 5,6 8,7 6,5 5,7 4,1 4,8 7,1 
gostyński 12,1 6,4 7,3 6,6 10,2 7,5 7,1 7,2 
grodziski 17,9 6,9 7,1 10,1 5,7 2,9 8,1 3,0 
jarociński 1,9 4,4 3,5 7,9 5,4 6,1 4,5 7,4 
kaliski 6,5 5,9 5,0 6,1 4,0 5,1 5,0 3,6 
kępiński15 5,7 18,9 9,0 11,9 7,9 2,9 3,9 4,3 
kolski 4,2 4,7 4,0 4,5 3,4 3,5 5,3 5,5 
koniński 7,4 7,6 7,6 6,4 6,0 6,4 7,6 6,2 
kościański 2,3 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 6,3 2,4 
krotoszyński 9,0 3,7 3,5 5,0 5,2 4,4 7,7 6,1 
leszczyński 3,3 3,8 7,8 7,9 5,5 5,0 5,2 5,2 
międzychodzki 5,4 4,7 6,1 3,3 7,8 6,0 11,5 3,9 
nowotomyski 5,0 3,2 5,1 3,7 6,3 3,1 12,1 3,6 
obornicki 7,1 5,7 4,5 5,3 7,7 3,5 12,8 6,5 
ostrowski 4,4 4,9 3,5 6,0 3,8 4,2 7,2 6,6 
ostrzeszowski 6,1 12,1 7,4 6,6 6,2 6,7 2,9 4,5 
pilski 14,6 7,2 8,2 7,1 4,9 5,3 9,0 4,4 
pleszewski 6,2 2,1 4,1 4,1 6,5 5,1 3,2 5,4 
poznański 9,0 4,6 5,3 4,6 7,0 4,9 6,5 4,5 
rawicki 2,6 3,6 4,0 3,7 5,3 5,5 4,0 3,5 
słupecki 3,5 6,2 5,4 6,1 6,4 6,0 6,2 5,8 
szamotulski 6,3 4,4 3,5 4,4 5,3 6,3 7,2 4,5 
średzki 8,7 7,6 6,4 7,5 6,2 4,9 3,7 10,2 
śremski 4,8 2,4 2,2 4,5 4,7 3,3 9,3 3,9 
turecki 5,9 6,4 7,1 4,2 5,3 4,2 6,0 5,3 
wągrowiecki 6,8 5,2 6,4 5,8 4,9 4,1 4,2 6,0 
wolsztyński 2,3 6,2 3,0 2,3 3,2 3,9 3,1 8,9 
wrzesiński 4,0 7,8 6,1 4,4 4,0 3,0 4,9 5,2 
złotowski 8,1 6,7 5,0 4,3 5,9 8,8 3,8 5,3 
WOJEWÓDZTWO 6,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,1 6,2 5,2 
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
 
 

                                                           
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
14chodzieski – 5475;   
15kępioski – 7114 
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Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia w powiatach województwa 
wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

chodzieski14 8,6 7,1 5,1 9,1 6,6 11,8 5,5 5,4 
czarnkowsko-
trzcianecki 4,0 6,3 3,3 3,4 3,7 3,9 5,0 4,3 

gnieźnieński 5,0 5,6 8,7 6,5 5,7 4,1 4,8 7,1 
gostyński 12,1 6,4 7,3 6,6 10,2 7,5 7,1 7,2 
grodziski 17,9 6,9 7,1 10,1 5,7 2,9 8,1 3,0 
jarociński 1,9 4,4 3,5 7,9 5,4 6,1 4,5 7,4 
kaliski 6,5 5,9 5,0 6,1 4,0 5,1 5,0 3,6 
kępiński15 5,7 18,9 9,0 11,9 7,9 2,9 3,9 4,3 
kolski 4,2 4,7 4,0 4,5 3,4 3,5 5,3 5,5 
koniński 7,4 7,6 7,6 6,4 6,0 6,4 7,6 6,2 
kościański 2,3 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 6,3 2,4 
krotoszyński 9,0 3,7 3,5 5,0 5,2 4,4 7,7 6,1 
leszczyński 3,3 3,8 7,8 7,9 5,5 5,0 5,2 5,2 
międzychodzki 5,4 4,7 6,1 3,3 7,8 6,0 11,5 3,9 
nowotomyski 5,0 3,2 5,1 3,7 6,3 3,1 12,1 3,6 
obornicki 7,1 5,7 4,5 5,3 7,7 3,5 12,8 6,5 
ostrowski 4,4 4,9 3,5 6,0 3,8 4,2 7,2 6,6 
ostrzeszowski 6,1 12,1 7,4 6,6 6,2 6,7 2,9 4,5 
pilski 14,6 7,2 8,2 7,1 4,9 5,3 9,0 4,4 
pleszewski 6,2 2,1 4,1 4,1 6,5 5,1 3,2 5,4 
poznański 9,0 4,6 5,3 4,6 7,0 4,9 6,5 4,5 
rawicki 2,6 3,6 4,0 3,7 5,3 5,5 4,0 3,5 
słupecki 3,5 6,2 5,4 6,1 6,4 6,0 6,2 5,8 
szamotulski 6,3 4,4 3,5 4,4 5,3 6,3 7,2 4,5 
średzki 8,7 7,6 6,4 7,5 6,2 4,9 3,7 10,2 
śremski 4,8 2,4 2,2 4,5 4,7 3,3 9,3 3,9 
turecki 5,9 6,4 7,1 4,2 5,3 4,2 6,0 5,3 
wągrowiecki 6,8 5,2 6,4 5,8 4,9 4,1 4,2 6,0 
wolsztyński 2,3 6,2 3,0 2,3 3,2 3,9 3,1 8,9 
wrzesiński 4,0 7,8 6,1 4,4 4,0 3,0 4,9 5,2 
złotowski 8,1 6,7 5,0 4,3 5,9 8,8 3,8 5,3 
WOJEWÓDZTWO 6,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,1 6,2 5,2 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
 
 

 
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
14chodzieski – 5475;   
15kępiński – 7114 
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Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia w powiatach województwa 
wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
chodzieski14 8,6 7,1 5,1 9,1 6,6 11,8 5,5 5,4 
czarnkowsko-
trzcianecki 4,0 6,3 3,3 3,4 3,7 3,9 5,0 4,3 

gnieźnieński 5,0 5,6 8,7 6,5 5,7 4,1 4,8 7,1 
gostyński 12,1 6,4 7,3 6,6 10,2 7,5 7,1 7,2 
grodziski 17,9 6,9 7,1 10,1 5,7 2,9 8,1 3,0 
jarociński 1,9 4,4 3,5 7,9 5,4 6,1 4,5 7,4 
kaliski 6,5 5,9 5,0 6,1 4,0 5,1 5,0 3,6 
kępiński15 5,7 18,9 9,0 11,9 7,9 2,9 3,9 4,3 
kolski 4,2 4,7 4,0 4,5 3,4 3,5 5,3 5,5 
koniński 7,4 7,6 7,6 6,4 6,0 6,4 7,6 6,2 
kościański 2,3 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 6,3 2,4 
krotoszyński 9,0 3,7 3,5 5,0 5,2 4,4 7,7 6,1 
leszczyński 3,3 3,8 7,8 7,9 5,5 5,0 5,2 5,2 
międzychodzki 5,4 4,7 6,1 3,3 7,8 6,0 11,5 3,9 
nowotomyski 5,0 3,2 5,1 3,7 6,3 3,1 12,1 3,6 
obornicki 7,1 5,7 4,5 5,3 7,7 3,5 12,8 6,5 
ostrowski 4,4 4,9 3,5 6,0 3,8 4,2 7,2 6,6 
ostrzeszowski 6,1 12,1 7,4 6,6 6,2 6,7 2,9 4,5 
pilski 14,6 7,2 8,2 7,1 4,9 5,3 9,0 4,4 
pleszewski 6,2 2,1 4,1 4,1 6,5 5,1 3,2 5,4 
poznański 9,0 4,6 5,3 4,6 7,0 4,9 6,5 4,5 
rawicki 2,6 3,6 4,0 3,7 5,3 5,5 4,0 3,5 
słupecki 3,5 6,2 5,4 6,1 6,4 6,0 6,2 5,8 
szamotulski 6,3 4,4 3,5 4,4 5,3 6,3 7,2 4,5 
średzki 8,7 7,6 6,4 7,5 6,2 4,9 3,7 10,2 
śremski 4,8 2,4 2,2 4,5 4,7 3,3 9,3 3,9 
turecki 5,9 6,4 7,1 4,2 5,3 4,2 6,0 5,3 
wągrowiecki 6,8 5,2 6,4 5,8 4,9 4,1 4,2 6,0 
wolsztyński 2,3 6,2 3,0 2,3 3,2 3,9 3,1 8,9 
wrzesiński 4,0 7,8 6,1 4,4 4,0 3,0 4,9 5,2 
złotowski 8,1 6,7 5,0 4,3 5,9 8,8 3,8 5,3 
WOJEWÓDZTWO 6,7 5,6 5,7 5,6 5,7 5,1 6,2 5,2 
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
 
 

                                                           
Powiaty w których wyeliminowano ekstremalnie wysokie na tle innych wartości (liczbę dni przypadającą na 1 osobę):  
14chodzieski – 5475;   
15kępioski – 7114 
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Najwyższy wskaźnik średniego czasu pozostawania bez pracy w grupie osób z 

wykształceniem wyższym charakteryzował powiaty: średzki – 10,2 miesiąca, 

wolsztyński - 8,9 miesiąca, jarociński – 7,4 miesiąca, gostyński – 7,2 miesiąca i 

gnieźnieński – 7,1 miesiąca. Równocześnie w 2020 r. najkrótszy czas pozostawania 

bez pracy wśród osób, które uzyskały wyksztalcenie wyższe, zanotowano w 

powiatach: kościańskim - 2,4 miesiąca, grodziskim - 5,0 miesięcy, rawickim - 3,5 

miesiąca oraz kaliskim - 3,6 miesiąca. 

W strukturze osób bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu podjęcia zatrudnienia 

najniższy udział w 2020 r. odnotowała grupa z wykształceniem „gimnazjalnym i 

poniżej”, w której to czas poszukiwania pracy wyniósł średnio 5,6 miesiąca i był on 

zdecydowanie krótszy niż w 2019 r. – 6,7 miesiąca. Średni czas pozostawania bez 

pracy dla bezrobotnych z wykształceniem podstawowym najdłuższy okazał się w 

powiatach: kępińskim – 18,9 miesiąca, ostrzeszowskim - 12 miesięcy, wrzesińskim - 

7,8 miesiąca oraz konińskim i średzkim – po 7,6 miesiąca. Najkrócej pracy 

poszukiwali bezrobotni w powiatach: pleszewskim i śremskim.  

Z zestawienia danych z października 2019 r. z danymi z października 2020 r. w 

zakresie średniego czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych z 

uwzględnieniem ich wykształcenia wynika, iż: 

• w grupie osób z wykształceniem podstawowym czas poszukiwania 

zatrudnienia najbardziej wydłużył się w powiatach: kępińskim, 

ostrzeszowskim, wolsztyńskim i wrzesińskim, natomiast zauważalnie skrócił 

się w powiatach: grodziskim, pilskim, gostyńskim i krotoszyńskim; 

• w grupie osób z wykształceniem zawodowym czas poszukiwania zatrudnienia 

najbardziej wydłużył się w powiatach: jarocińskim, chodzieskim, grodziskim 

oraz kępińskim, natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: tureckim, 

międzychodzkim i gnieźnieńskim; 

• w grupie osób z wykształceniem średnim czas poszukiwania zatrudnienia 

najbardziej wydłużył się w powiatach: chodzieskim i złotowskim, natomiast 

zauważalnie skrócił się w powiatach: kępińskim, obornickim i nowotomyskim; 

• w grupie osób z wykształceniem wyższym czas poszukiwania zatrudnienia 

najbardziej wydłużył się w powiatach: średzkim i wolsztyńskim, natomiast 

zauważalnie skrócił się w powiatach: nowotomyskim, międzychodzkim i 

obornickim. 
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Liczba osób wyrejestrowanych z powodu pojecia zatrudnienia niesubsydiowanego w 
październiku 2019 r. i październiku 2020 r. w województwie wielkopolskim wg 
wykształcenia w grupie osób do 30 roku życia. 
 

gimnazjalne i poniżej zawodowe średnie wyższe 
październik 
2019 r. 198 352 843 368 

październik 
2020 r. 235 387 943 370 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu. 

Wśród osób młodych (tzn. do 30 roku życia) blisko połowę osób wyrejestrowanych z 

powodu podjęcia zatrudnienia w październiku (49%) stanowili poszukujący pracy z 

wykształceniem średnim (Tabela 5). Średni czas bez pracy dla tych młodych wynosił 

4,5 miesiąca, z czego najdłuższy okres pozostawania bez zatrudnienia dotknął osób 

z powiatów: chodzieskiego - 8,6 miesiąca, złotowskiego – 7,3 miesiąca, gostyńskiego 

i jarocińskiego – po 6,7 miesiąca oraz słupeckiego – 6,6 miesiąca. Równocześnie 

stan pozostawania bez pracy u osób zarejestrowanych ze średnim wykształceniem 

trwał najkrócej w powiatach: śremskim – 1,8 miesiąca, nowotomyskim – 2,2 miesiąca 

oraz kościańskim i wrzesińskim – po 2,6 miesiąca (Tabela 6). 

W grupie wiekowej do 30 roku życia w 2020 r. wyrejestrowane osoby bezrobotne z 

wykształceniem zawodowym i wyższym stanowiły po 20%. Najmniejszy udział 

przypadał na wykształcenie podstawowe – zaledwie 12% ogółu osób do 30 r.ż. 

Najdłuższy okres poszukiwania pracy dla osób, które zakończyły kształcenie na 

poziomie zawodowym, charakteryzował powiaty: kępiński – 13,7 miesiąca, 

chodzieski – 9,5 miesiąca oraz wągrowiecki – 9 miesięcy. Tutaj najkrótszy okres 

pozostawania bez pracy przypadł w powiatach: nowotomyskim – 1,9 miesiąca, 

poznańskim – 2,4 miesiąca oraz szamotulskim – 2,5 miesiąca. 

Rozpatrując dalej czas pozostawania bez pracy w październiku 2020 r., tym razem 

dla osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w grupie osób młodych, 

najdłuższy występował w powiatach: wolsztyńskim – 13,2 miesiąca i średzkim – 11,7 

miesiąca. Natomiast najkrócej poszukiwano pracy w powiatach: szamotulskim – 1,3 

miesiąca, pleszewskim – 1,5 miesiąca, a także nowotomyskim – 1,6 miesiąca. 

W październiku 2020 r., wśród zarejestrowanych osób młodych z wykształceniem 

podstawowym, ponownie najdłużej poszukiwali oni pracy w powiatach: wolsztyńskim 

– 8,3 miesiąca oraz średzkim – 7 miesięcy. Tendencja odwrotna długości 

pozostawania bez pracy, bo oscylujący w granicach do 1,5 miesiąca, 

94



 

94 

Liczba osób wyrejestrowanych z powodu pojecia zatrudnienia niesubsydiowanego w 
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charakteryzowała powiaty: pleszewski, rawicki i turecki. W przypadku dwóch 

powiatów: grodziskiego i kępińskiego podejmujące zatrudnienie osoby bezrobotne z 

wykształceniem „gimnazjalnym i poniżej” w przedziale do 30 r.ż. w ogóle nie 

wystąpiły. 

Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia osób do 30 roku życia w 
powiatach województwa wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat 
gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
chodzieski 0,8 6,0 5,8 9,5 5,4 8,6 4,9 5,7 
czarnkowsko-
trzcianecki 3,6 5,2 2,9 3,0 1,8 2,7 4,4 3,4 

gnieźnieński 1,8 4,8 4,3 5,8 4,2 3,6 3,9 4,6 
gostyński 4,6 6,1 6,7 4,9 6,4 6,7 4,4 6,9 
grodziski 3,9 0,0 1,7 7,0 4,9 2,7 9,4 2,9 
jarociński 1,3 5,4 3,9 5,1 6,0 6,7 6,8 6,3 
kaliski 2,7 4,8 1,9 3,1 3,7 4,0 4,9 3,4 
kępiński 5,0 0,0 7,0 13,7 3,6 2,7 4,0 4,3 
kolski 7,4 4,1 5,9 5,3 2,9 3,7 4,8 4,9 
koniński 9,0 6,4 5,1 6,4 5,3 5,1 7,0 6,3 
kościański 0,9 3,3 9,6 4,2 4,4 2,6 7,6 2,8 
krotoszyński 3,3 2,2 1,8 3,5 3,3 3,9 5,2 2,4 
leszczyński 2,6 3,1 11,2 4,8 6,3 5,0 4,9 4,1 
międzychodzki 6,4 4,2 3,8 4,0 8,0 5,8 5,0 3,0 
nowotomyski 3,5 2,3 0,8 1,9 4,0 2,2 5,9 1,6 
obornicki 9,2 6,4 2,4 5,2 9,3 2,8 27,0 1,9 
ostrowski 5,6 3,8 2,4 4,8 2,6 3,4 4,5 2,8 
ostrzeszowski 3,0 5,0 21,3 5,6 4,7 4,6 4,8 5,0 
pilski 2,6 4,0 1,9 8,3 2,9 5,8 7,1 5,2 
pleszewski 8,1 1,0 2,8 4,5 6,1 5,6 3,4 1,5 
poznański 11,1 3,9 1,7 2,4 4,2 4,3 4,4 3,9 
rawicki 2,1 1,0 4,3 4,3 5,3 6,3 2,1 2,4 
słupecki 5,7 6,2 4,4 4,2 6,1 6,6 5,4 4,2 
szamotulski 6,5 4,5 3,2 2,5 5,0 5,1 4,7 1,3 
średzki 8,5 7,0 1,9 5,4 8,2 2,7 2,6 11,7 
śremski 0,3 1,6 2,1 4,2 4,1 1,8 2,5 4,8 
turecki 1,0 1,5 1,5 3,4 5,3 3,4 3,9 5,2 
wągrowiecki 1,7 3,5 1,8 9,0 3,7 4,8 5,6 1,8 
wolsztyński 2,2 8,3 2,8 3,0 2,6 4,0 0,8 13,2 
wrzesiński 6,6 3,0 2,6 3,2 3,8 2,6 2,6 2,4 
złotowski 6,6 6,7 2,0 3,7 3,9 7,3 4,2 6,4 
WOJEWÓDZTWO 5,0 4,5 4,0 5,0 4,7 4,5 5,1 4,6 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
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charakteryzowała powiaty: pleszewski, rawicki i turecki. W przypadku dwóch 

powiatów: grodziskiego i kępińskiego podejmujące zatrudnienie osoby bezrobotne z 

wykształceniem „gimnazjalnym i poniżej” w przedziale do 30 r.ż. w ogóle nie 

wystąpiły. 

Średni czas pozostawania bez pracy wg wyksztalcenia osób do 30 roku życia w 
powiatach województwa wielkopolskiego w październiku 2019 r. i październiku 2020 r. 

powiat 
gimnazjalne i 
poniżej zawodowe średnie wyższe 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
chodzieski 0,8 6,0 5,8 9,5 5,4 8,6 4,9 5,7 
czarnkowsko-
trzcianecki 3,6 5,2 2,9 3,0 1,8 2,7 4,4 3,4 

gnieźnieński 1,8 4,8 4,3 5,8 4,2 3,6 3,9 4,6 
gostyński 4,6 6,1 6,7 4,9 6,4 6,7 4,4 6,9 
grodziski 3,9 0,0 1,7 7,0 4,9 2,7 9,4 2,9 
jarociński 1,3 5,4 3,9 5,1 6,0 6,7 6,8 6,3 
kaliski 2,7 4,8 1,9 3,1 3,7 4,0 4,9 3,4 
kępiński 5,0 0,0 7,0 13,7 3,6 2,7 4,0 4,3 
kolski 7,4 4,1 5,9 5,3 2,9 3,7 4,8 4,9 
koniński 9,0 6,4 5,1 6,4 5,3 5,1 7,0 6,3 
kościański 0,9 3,3 9,6 4,2 4,4 2,6 7,6 2,8 
krotoszyński 3,3 2,2 1,8 3,5 3,3 3,9 5,2 2,4 
leszczyński 2,6 3,1 11,2 4,8 6,3 5,0 4,9 4,1 
międzychodzki 6,4 4,2 3,8 4,0 8,0 5,8 5,0 3,0 
nowotomyski 3,5 2,3 0,8 1,9 4,0 2,2 5,9 1,6 
obornicki 9,2 6,4 2,4 5,2 9,3 2,8 27,0 1,9 
ostrowski 5,6 3,8 2,4 4,8 2,6 3,4 4,5 2,8 
ostrzeszowski 3,0 5,0 21,3 5,6 4,7 4,6 4,8 5,0 
pilski 2,6 4,0 1,9 8,3 2,9 5,8 7,1 5,2 
pleszewski 8,1 1,0 2,8 4,5 6,1 5,6 3,4 1,5 
poznański 11,1 3,9 1,7 2,4 4,2 4,3 4,4 3,9 
rawicki 2,1 1,0 4,3 4,3 5,3 6,3 2,1 2,4 
słupecki 5,7 6,2 4,4 4,2 6,1 6,6 5,4 4,2 
szamotulski 6,5 4,5 3,2 2,5 5,0 5,1 4,7 1,3 
średzki 8,5 7,0 1,9 5,4 8,2 2,7 2,6 11,7 
śremski 0,3 1,6 2,1 4,2 4,1 1,8 2,5 4,8 
turecki 1,0 1,5 1,5 3,4 5,3 3,4 3,9 5,2 
wągrowiecki 1,7 3,5 1,8 9,0 3,7 4,8 5,6 1,8 
wolsztyński 2,2 8,3 2,8 3,0 2,6 4,0 0,8 13,2 
wrzesiński 6,6 3,0 2,6 3,2 3,8 2,6 2,6 2,4 
złotowski 6,6 6,7 2,0 3,7 3,9 7,3 4,2 6,4 
WOJEWÓDZTWO 5,0 4,5 4,0 5,0 4,7 4,5 5,1 4,6 
Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
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Dodatkowo, z porównania danych z października 2019 r. z danymi z października 

2020 r. dotyczących średniego czasu pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 

30 roku życia, z uwzględnieniem ich wykształcenia wynika, iż: 

• w grupie osób młodych z wykształceniem podstawowym czas poszukiwania 

zatrudnienia najbardziej wydłużył się w powiatach: wolsztyńskim, chodzieskim 

i jarocińskim, natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: poznańskim i 

pleszewskim; 

• w grupie osób młodych z wykształceniem zawodowym czas poszukiwania 

zatrudnienia najbardziej wydłużył się w powiatach: wągrowieckim, kępińskim i 

pilskim, natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: ostrzeszowskim, 

leszczyńskim i kościańskim; 

• w grupie osób młodych z wykształceniem średnim czas poszukiwania 

zatrudnienia najbardziej wydłużył się w powiatach: złotowskim, chodzieskim i 

pilskim, natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: obornickim i średzkim; 

• w grupie osób młodych z wykształceniem wyższym czas poszukiwania 

zatrudnienia najbardziej wydłużył się w powiatach: wolsztyńskim i średzkim, 

natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: obornickim i grodziskim. 

  
Średni czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych wg płci 

Obok wykształcenia, ciekawym zjawiskiem wartym przedstawienia, było 

przeanalizowane czasu pozostawania bez pracy z uwzględnieniem płci osób 

bezrobotnych wyrejestrowanych w październiku 2020 r. W województwie 

wielkopolskim średni czas pozostawania w statystykach bezrobotnych kobiet wyniósł 

w 2020 r. 5,8 miesiąca i był on dłuższy od czasu poszukiwania pracy przez 

mężczyzn.  

Ze względu na dostępność informacji w zakresie struktury wg płci, przedstawiono 

analizę dotyczącą danych dla 2020 r. 
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natomiast zauważalnie skrócił się w powiatach: obornickim i grodziskim. 

  
Średni czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych wg płci 

Obok wykształcenia, ciekawym zjawiskiem wartym przedstawienia, było 

przeanalizowane czasu pozostawania bez pracy z uwzględnieniem płci osób 

bezrobotnych wyrejestrowanych w październiku 2020 r. W województwie 

wielkopolskim średni czas pozostawania w statystykach bezrobotnych kobiet wyniósł 

w 2020 r. 5,8 miesiąca i był on dłuższy od czasu poszukiwania pracy przez 

mężczyzn.  

Ze względu na dostępność informacji w zakresie struktury wg płci, przedstawiono 

analizę dotyczącą danych dla 2020 r. 
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Średni czas pozostawania bez pracy w październiku 2020 r. w województwie 
wielkopolskim wg płci 

Powiat 
suma 
dni 
ogółem 

Kobiety Mężczyźni  

suma 
dni  liczba 

średni 
czas 
(w m-
cach) 

suma 
dni  liczba 

średni 
czas 
(w m-
cach) 

chodzieski 16 101 11 258 32 11,7 4 843 28 5,8 
czarnkowsko-
trzcianecki 

16 359 9 504 73 4,3 6 855 53 4,3 

gnieźnieński 26 257 16 882 99 5,7 9 375 57 5,5 
gostyński 28 967 21 093 82 8,6 7 874 54 4,9 
grodziski 15 568 10 412 51 6,8 5 156 39 4,4 
jarociński 23 647 14 984 68 7,3 8 663 50 5,8 
kaliski 25 258 13 022 86 5,0 12 236 79 5,2 
kępiński 8 898 6 464 36 6,0 2 434 15 5,4 
kolski 14 171 7 492 56 4,5 6 679 55 4,0 
koniński 83 840 51 986 228 7,6 31 854 202 5,3 
kościański 12 656 7 760 57 4,5 4 896 34 4,8 
krotoszyński 20 897 13 027 84 5,2 7 870 63 4,2 
leszczyński 34 449 21 465 128 5,6 12 984 81 5,3 
międzychodzki 45 533 30 374 181 5,6 15 159 136 3,7 
nowotomyski 10 002 6 080 60 3,4 3 922 40 3,3 
obornicki 10 336 6 856 40 5,7 3 480 32 3,6 
ostrowski 34 001 17 206 112 5,1 16 795 108 5,2 
ostrzeszowski 18 694 13 298 60 7,4 5 396 29 6,2 
pilski 28 343 15 761 86 6,1 12 582 74 5,7 
pleszewski 10 929 5 947 42 4,7 4 982 40 4,2 
poznański 108 288 72 753 465 5,2 35 535 307 3,9 
rawicki 14 593 8 024 60 4,5 6 569 47 4,7 
słupecki 18 054 10 285 54 6,3 7 769 46 5,6 
szamotulski 15 384 10 799 56 6,4 4 585 43 3,6 
średzki 26 490 10 831 65 5,6 15 659 61 8,6 
śremski 10 062 7 179 66 3,6 2 883 27 3,6 
turecki 18 375 12 117 74 5,5 6 258 58 3,6 
wągrowiecki 20 095 12 765 76 5,6 7 330 54 4,5 
wolsztyński 8 592 5 573 34 5,5 3 019 24 4,2 
wrzesiński 20 760 11 951 78 5,1 8 809 71 4,1 
złotowski 22 776 14 710 57 8,6 8 066 59 4,6 
WOJEWÓDZTWO 768 375 477 858 2 746 5,8 290 517 2 066 4,7 

Źródło: Opracowanie własne WUP w Poznaniu na podstawie danych pozyskanych z powiatowych 
urzędów pracy województwa wielkopolskiego. 
 

W przekroju powiatowym najdłużej pracy poszukiwały kobiety z powiatów: 

chodzieskiego – 11,7 miesiąca, gostyńskiego – 8,6 miesiąca i złotowskiego – 8,6 
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miesiąca. Najszybciej, bo w niespełna 4 miesiące, zatrudnienie znajdowały kobiety w 

powiecie śremskim i powiecie nowotomyskim, 

W odniesieniu do wyrejestrowanych w październiku 2020 r. mężczyzn, średni czas 

pozostawania bez pracy wyniósł w województwie wielkopolskim 4,7 miesiąca. 

Najdłużej pracy poszukiwali mężczyźni z powiatów: średzkiego (8,6 miesiąca) i 

ostrzeszowskiego (6,2 miesiąca). Jeżeli chodzi o najkrótszy czas pozostawania 

mężczyzn bez zatrudnienia to w niespełna 4 miesiące podejmowali oni prace w 

powiatach: nowotomyskim, obornickim, szamotulskim, śremskim, tureckim i 

międzychodzkim, a także poznańskim. 

Różnica pomiędzy płciami w czasie poszukiwania pracy także w kategorii osób 

młodych wskazywała na dłuższy czas poszukiwania pracy przez kobiety i była 

większa niż w ogóle bezrobotnych (1,5 miesiąca w kategorii do 30 r.ż. wobec 1,1 

miesiąca w kategorii ogółem). 

Ponadto, wśród młodych kobiet okres poszukiwania pracy był najdłuższy w 

powiatach: chodzieskim – 10,8 miesiąca, wągrowieckim – 7,8 miesiąca, złotowskim – 

7,6 miesiąca, słupeckim – 7,5 miesiąca oraz gostyńskim – 7,2 miesiąca. Natomiast w 

zaledwie 3 miesiące zatrudnienie podejmowały młode kobiety w powiatach: 

nowotomyskim, wrzesińskim i krotoszyńskim.  

W odniesieniu do młodych mężczyzn, najdłużej bez pracy pozostawali panowie w 

powiatach: rawickim i jarocińskim, a najszybciej podejmowali oni pracę w powiecie 

śremskim i nowotomyskim.  

Podsumowanie 

Jednym z wielu istotnych zjawisk, wartym obserwacji w ramach regionu jest wymiar 

czasu, w jakim osoby bezrobotne figurujące w rejestrach urzędowych pozostają bez 

pracy. 

W okresie od 1 do 31 października 2019 r., według ewidencji urzędów pracy 

województwa wielkopolskiego pracę podjęło 4 234 osób, a średni czas pozostawania 

bez pracy wyniósł w województwie 6 miesięcy i zwierał się w przedziale od 3 

miesięcy (powiat wolsztyński) do 9,2 miesiąca (powiat gostyński). W analogicznym 

okresie 2020 r. zatrudnienie podjęło 4 811 osób, ze średnim czasem poszukiwania 
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pracy na poziomie 5,3 miesiąca (w przedziale od 3,3 miesiąca w powiecie 

nowotomyskim do 8,9 miesiąca w powiecie chodzieskim).  

Na średni czas pozostawania bez pracy wg wyników badania, wpływ mają czynniki 

takie jak wykształcenie, płeć czy wiek osób bezrobotnych. Wyższy poziom 

wykształcenia, płeć męska oraz niższy wiek, choć nie wykluczają tego całkowicie to 

zmniejszają prawdopodobieństwo długotrwałego pozostawania bez pracy. 

W października 2020 r. bezrobotni w Wielkopolsce z wykształceniem średnim 

poszukiwali zatrudnienia 5 miesięcy, podczas gdy bezrobotni z wykształceniem 

zawodowym i podstawowym pozostawali w statystyce bezrobocia 5,6 miesiąca. 

Osobom z wykształceniem wyższym znalezienie pracy średnio zajmowało 5,2 

miesiąca. 

Wśród bezrobotnych, którzy w październiku 2020 r. podjęli pracę niesubsydiowaną, 

kobiety szukały jej dłużej i zajmowało im to średnio 5,8 miesięcy, podczas gdy u 

mężczyzn czas ten wyniósł 4,7 miesiąca. 

Analizowane wskaźniki dla osób do 30 roku życia są jeszcze niższe. Średni czas 

pozostawania bez zatrudnienia w październiku 2020 r. w tej grupie wiekowej wynosił 

4,6 miesiąca. Najkrócej zatrudnienia poszukiwali młodzi w powiecie nowotomyskim 

(2,1 miesiąca), natomiast najdłużej w chodzieskim 8 miesięcy. Wśród młodych, 

najszybciej zatrudnienie podejmowały osoby z wykształceniem średnim i 

podstawowym, a zajmowało im to średnio 4,5 miesiąca. Wśród młodych kobiet 

podjęcie zatrudnienia następowało średnio w czasie 5,2 miesiąca, natomiast u 

młodych mężczyzn było to 3,7 miesiąca. 

Ponadto, w powiecie poznańskim, pomimo iż stopa bezrobocia w końcu października 

2020 r. była najniższa w województwie (1,9 %), pracy szukało się średnio przez 4,7 

miesiąca, wśród osób młodych jeszcze krócej, bo zaledwie 4 miesiące. Przy czym 

osoby z wyższym wykształceniem znajdywały pracę już po 4,5 miesiącach, a osoby 

do 30 r.ż. z wyksztalceniem zawodowym nawet w 2,4 miesiąca . W powiecie 

poznańskim kobiety średnio pozostawały bez zatrudnienia przez okres 5,2 miesiąca, 

natomiast mężczyźni 3,9 miesiąca. Wśród młodych kobiet czas ten był krótszy i  

wynosił 4,2 miesiąca, a wśród młodych mężczyzn poszukiwanie pracy trwało 

zaledwie 3,8 miesiąca. 
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