
Nieustanne spadki bezrobocia w powiecie szczecineckim 

Powiat szczecinecki z siedzibą w mieście Szczecinek, leżący na wschodnim krańcu województwa 

zachodniopomorskiego pod koniec 2017 roku zamieszkiwały łącznie 78232 osoby. Struktura 

bezrobocia na przestrzeni całego 2018 roku uległa delikatnej poprawie, choć w zależności od gminy, 

wyodrębnić można takie, w których sytuacja na rynku pracy nieco się pogorszyła. 

Analizując historyczne dane można stwierdzić, że z roku na rok bezrobocie w powiecie szczecineckim 

systematycznie spada. W najnowszej historii pomiarów, a dokładniej w 2005 roku liczba ta wynosiła 

aż 10578 osób pozostających bez zatrudnienia. W 2016 roku wynik ten był o niemal połowę mniejszy 

(5183 osoby) i był to okres ciągłych spadków, ponieważ rok wcześniej liczba bezrobotnych była o 579. 

2017 rok ponownie był rekordowy - wówczas wskaźnik zatrzymał się na liczbie 4198 (spadek o 985 

osób). 

Ubiegły rok nie odstawał od reguły i był kontynuacją zdecydowanej poprawy sytuacji na rynku pracy 

w powiecie szczecineckim. Analiza wskaźnika bezrobocia rozbita na cztery kwartały 2018 roku 

wyraźnie pokazuje tendencję zniżkową w pierwszej połowie roku, zaś w drugiej ponowny, delikatny 

wzrost. W pierwszym kwartale zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku były 

4194 osoby (5,36% całej populacji), w drugim - 3573 osoby (4,56%), w trzecim - 3564 osoby (4,55%), 

a w czwartym - 3861 osób (4,93% całości). 

Niepokój wynikający z analizy bezrobocia w powiecie szczecineckim w 2018 roku może być widoczny 

po wnikliwym rozbiciu osób bez zatrudnienia na poszczególny grupy. Najlepiej widoczne jest to w 

statystyce związanej z grupą wiekową. Przez cały ubiegły rok najwięcej osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku to ludzie z przedziału wiekowego 25-34 lata - w ostatnim 

kwartale było ich łącznie 1061 (27,5% wszystkich bezrobotnych). 

Sytuacja na szczecineckim rynku pracy w 2018 roku pokazuje zatem delikatną poprawę, ale i 

tendencję zwyżkową w drugiej połowie roku. Zestawiając te dane z poprzednimi latami i tak jest 

zdecydowanie lepiej, ale ponowny rejestrowany wzrost liczby bezrobotnych pozwala sugerować, że 

pierwsze miesiące 2019 roku muszą być wnikliwie analizowane, aby ponownie nie doprowadzić do 

takiej sytuacji. - Bezrobocie spada i to nas cieszy. Oczywiście jest pole do poprawy w niektórych 

gminach, ale patrząc całościowo idzie to w dobrą stronę. Chcemy, aby taka tendencja się 

utrzymywała, a w dłuższej perspektywie poprawiała – twierdzi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

w Szczecinku, Wiesław Kosmala. 

Największe miasto przoduje 

Największe miasto powiatu szczecineckiego w 2018 roku miało najwyższy odsetek bezrobotnych 

osób, co oczywiście wynika z ludności - pod koniec 2017 roku Szczecinek miał 40292 mieszkańców. 

Nie zmienia to jednak faktu, że struktura bezrobocia na przestrzeni całych 12 miesięcy uległa 

wyraźnej poprawie. 

W styczniu 2018 roku w PUP-ie zarejestrowanych było 1739 bezrobotnych (6,9%). Na koniec roku 

liczba ta wynosiła już tylko 1451 osób, co przełożyło się na spadek bezrobocia o 1,1%. Wzrostowi 

natomiast uległ wskaźnik, jeśli porównamy listopad i grudzień - wynosił on odpowiednio 5,5% i 5,8%. 

Pomimo zdecydowanie największej liczby ludności w powiecie, w Szczecinku odnotowano także 

najniższy wskaźnik bezrobocia na przestrzeni jednego miesiąca. Miało to miejsce aż trzy razy - we 

wrześniu, październiku i listopadzie 2018 roku (5,5%). 

Gmina zawstydza sąsiadów 



 

Najlepiej na przestrzeni całych 12 miesięcy 2018 roku sytuacja przedstawiała się w gminie Szczecinek. 

W styczniu wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł tam 10,5% (645 osób bez zatrudnienia na 

9308 wszystkich mieszkańców - stan na 31 grudnia 2017 roku), natomiast w grudniu - 8,2% (501 

osób). To daje wynik o 2,3% niższy. 

Podobnie jak w przypadku innych gmin, najniższy wskaźnik miał miejsce w letnich miesiącach, a 

zwłaszcza w sierpniu - 7,6%. 

Nieźle wygląda ponadto porównanie analogicznego okresu w grudniu 2017 i 2018 roku. W pierwszym 

przypadku licznik osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniósł 601 (9,8%), 

natomiast rok później - 501 (8,2%). 

Spokojnie i do przodu 

Spośród wszystkich pięciu gmin powiatu szczecineckiego, drugim najniższym wskaźnikiem bezrobocia 

w 2018 roku mogło pochwalić się Borne Sulinowo - 7,5%. Rekordowy niski pod tym względem był 

sierpień, kiedy to w całej miejsko-wiejskiej gminie zarejestrowanych osób w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Szczecinku było 368 osób (6,1%). Najwyższy odsetek odnotowano natomiast w lutym - 521 

osób (8,7%). 

Porównując te dane z analogicznym okresem 2017 roku, w Bornem Sulinowie widać delikatną 

poprawę. W grudniu bezrobotne były wówczas 472 osoby (0,4% więcej, niż w 2018). 

Na szczególną uwagę zasługuje statystyka mówiąca o ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłku 

dla bezrobotnych. Choć w styczniu i grudniu 2018 roku liczba osób bez zatrudnienia różniła się od 

siebie dokładnie o 68, świadczenia otrzymywała niemal taki sam odsetek społeczeństwa - 

odpowiednio 112 i 109 osób. 

Wyraźny negatywny odskok 

Zamieszkiwana pod koniec 2017 roku przez 8613 osób gmina Barwice osiągnęła najwyższy procent w 

2018 roku spośród gmin w powiecie szczecineckim - w grudniu wskaźnik rejestrowanego bezrobocia 

wynosił aż 13,6% (780 osób). W żadnym miesiącu ubiegłego roku wynik w tym regionie nie spadł 

poniżej 10% - najniższy odnotowano w czerwcu (671 osób, wskaźnik 11,9%). 

Mimo to, w porównaniu z grudniem 2017 roku nastąpiła minimalna poprawa. Wówczas w gminie 

Barwice bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku było 780 osób, 

natomiast pod koniec 2018 roku - 769 osób. Na przestrzeni całego roku, a więc od stycznia do 

grudnia 2018 roku, bezrobocie spadło o 0,7%. 

Spośród 769 bezrobotnych osób w gminie Barwice w grudniu 2018 roku, prawo do zasiłku uzyskało 

147 mieszkańców (19,1% całości). W tym względzie nastąpiła poprawa wyniku w porównaniu z 

grudniem 2017 roku, kiedy takich osób łącznie było 15,5% spośród wszystkich bez zatrudnienia. 

Słaba poprawa 

Nieco lepiej, choć również niezbyt kolorowo sytuacja przedstawiała się w gminie wiejsko-miejskiej 

Biały Bór, w której pod koniec 2017 roku mieszkały 5303 osoby. W grudniu 2018 roku odnotowano 

396 osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy (11,6%). W 

odróżnieniu od Barwic, przez cztery miesiące - od maja do sierpnia wskaźnik bezrobocia 

rejestrowanego spadł tam poniżej 10% (najniższy w czerwcu - 9,5%). 



 

Biały Bór uzyskał jednak najniższą różnicę we wskaźniku, jeśli chodzi o porównanie stycznia i grudnia 

2018 roku. W pierwszym miesiącu wynosił on 11,9% (406 osób), natomiast w ostatnim - 11,6% (396 

osób). 

Na uwagę zasługuje fakt, że w zestawieniu z grudniem 2017 roku, w gminie Biały Bór nie doszło 

praktycznie do żadnych zmian w liczniku osób bez zatrudnienia. W obu przypadkach wskaźnik 

bezrobocia rejestrowanego wynosił dokładnie 11,6%. 

Częste skoki 

W gminie Grzmiąca sytuacja na rynku pracy w 2018 roku zmieniała się bardzo dynamicznie. W 

najgorszym pod tym względem miesiącu, czyli styczniu wskaźnik bezrobocia wynosił 11,1% (349 osób 

bez zatrudnienia), natomiast w najlepszym sierpniu spadł do wartości 8,4% (264 osoby). To daje 

różnicę wynoszącą aż 2,7% na przestrzeni całego roku kalendarzowego. 

Zamieszkiwana przez 4781 osób pod koniec 2017 roku gmina Grzmiąca zanotowała spory, choć nie 

najwyższy wzrost bezrobocia w powiecie szczecineckim w zestawieniu listopada i grudnia ubiegłego 

roku. W przedostatnim miesiącu wskaźnik wynosił 8,7% (275 osoby), natomiast w ostatnim - 9,3% 

(292 osoby), co daje różnicę w wysokości 0,6%. 


