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ANALIZA RYNKU PRACY I BEZROBOCIA 

I  - Analiza rynku pracy  

  Rynek pracy zależy głównie od:  

- kondycji gospodarki i przedsiębiorstw w relacji do przeciętnego wynagrodzenia,  

-trendów demograficznych (starzenia się społeczeństwa, ruchu naturalnego 

ludności, specyfiki migracji),  

- poziomu edukacji, kierunków kształcenia (Diagnoza sytuacji społeczno–

gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019).  

W tej analizie dynamikę rynku pracy i bezrobocia w Wągrowcu w okresie 2016 – 

2020 scharakteryzowano  mając na uwadze  problemy społeczne, jakie rodzi 

bezrobocie. Dane pochodzą głównie              z zasobów Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS - Bank Danych Lokalnych) oraz Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wągrowcu (PUP, dane sprawozdawcze). W przypadku niemożności uzyskania 

danych określonej kategorii tylko dla miasta Wągrowca, posłużono się danymi dla 

Powiatu Wągrowieckiego. 

I.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  dla Powiatu 

Wągrowieckiego w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w kraju za 

okres 2016 – 2020 

Rok analizy 2016 2017 2018 2019 2020 

Wysokość 
przeciętnego 
miesięcznego 

wynagrodzenia brutto 
w zł dla Powiatu 

Wągrowieckiego 

3 488,88 3 679,03 3 912,65 4 177,82 4 491,29 

Wysokość 

przeciętnego 
miesięcznego 
wynagrodzenia brutto 

w relacji do wysokości 
w kraju w % 

81,3 81,3 80,9 80,6 81,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS ( w dalszej części tekstu - BDL) 

 

Wnioski: w okresie 2016 – 2020 wahania wysokości średniego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w Powiecie Wągrowieckim w relacji do tej wielkości w kraju 

były  niewielkie. Można przyjąć, że w omawianym okresie wysokość przeciętnego  

miesięcznego wynagrodzenia brutto mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego 

stanowiła 4/5 tego wynagrodzenia w kraju. Aby przeanalizować zmiany siły 

nabywczej tego wynagrodzenia na obszarze miasta Wągrowca, należy wziąć pod 

uwagę inne dodatkowe czynniki takie jak np. zmieniająca się wysokość czynszu 

najmu mieszkania w relacji do tego wynagrodzenia  i inne, co przekracza ramy 

niniejszego opracowania.      
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I.2. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Wągrowcu (sektor 

publiczny i prywatny) w latach 2016 - 2020 w podziale na podgrupy wg 

kryterium liczby pracujących 

 

  

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

ogółem 2 941 2 963 3 010 3 072 3 112 

Liczba 

podmiotów 

zatrudniających 

nie więcej niż 9 

pracowników 

2 771 2 791 2 845 2 915 2 959 

Liczba 

podmiotów 

zatrudniających 

od 10 do 49 

pracowników 

147 149 141 134 131 

Liczba 

podmiotów 

zatrudniających 

od 50 do 249 

pracowników 

22 22 23 22 21 

Liczba 

podmiotów 

zatrudniających 

od 250 do 999 

pracowników 

1 1 1 1 1 

 

Źródło: BDL 

Wnioski  

Ponad 90% podmiotów zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników. To powoduje 

stosunkowo wysoką odporność lokalnego rynku pracy na niespodziewane 

turbulencje, w wyniku których poszkodowanymi są duże podmioty określonej 

branży. W pierwszym roku pandemii koronawirusa tj.2020, przybył 44 podmioty 

zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników, podczas gdy w tym samym roku 

nieznacznie zmniejszyła się liczba podmiotów z dwóch pozostałych podgrup 

(zatrudniających od 10 do 49 i od 50 do 249 pracowników ). 
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I.3. Liczba pracujących mieszkańców Wągrowca (w Wągrowcu i poza 

nim)  w latach 2016 -2020  

Rok  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 

pracujących 

ogółem 

(mężczyźni 

i kobiety) 

7 087 7 273 7 410 7 691 7405 

 
Pracujący 
mężczyźni 

 
 

3 430 3 605 3 673 3 736 3538 

Pracujące 
kobiety 

3 657 3 668 3 737 3 955 3867  

 

Źródło: BDL 

 

Wnioski: W okresie 2016 – 2019 liczba pracujących sukcesywnie wzrastała, 

natomiast w roku 2020 - spadła. 

I.4.  Liczba osób w wieku produkcyjnym  w latach 2016 – 2020  

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety w 

wieku 18 – 

59 lat 

7906 7846 7740 7593 7508 

Mężczyźni 

w wieku 18 

– 64 lata 

7287 7197 7125 6977 6820 

 

Źródło: BDL 
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I.5.Pracujący na 1000 mieszkańców  

2016 2017 2018 2019 2020 

279 284 289 299 289 

Źródło: BDL 

Wnioski: W okresie 2016 – 2019 wskaźnik liczby pracujących na 1000 

mieszkańców nieprzerwanie wzrastał. W roku 2020 liczba pracujących na 1000 

mieszkańców spadła o 10.  

 

I.6.Wybrane oferty pracy PUP Wągrowiec w latach 2016 - 2020 

 

Rok analizy 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba ofert pracy 

ogółem, w tym min. w zawodzie: 

1002 581 401 336 270 

tynkarz 6 7 5 1 49 

sprzedawca 104 88 38 36 25 

pozostali pracownicy obsługi biurowej 65 40 30 21 15 

murarz 0 1 0 10 7 

monter rusztowań 0 0 10 0 6 

pomocniczy robotnik budowlany 95 30 22 10 4 

robotnik gospodarczy 30 36 30 23 11 

kucharz 15 7 6 5 4 

Źródło: PUP w Wągrowcu 

Wnioski: 

W badanym okresie widoczny jest znaczny spadek liczby ofert pracy. Zmniejszenie 

liczby ofert pracy można częściowo powiązać z coraz większą liczbą cudzoziemców 

spoza UE i EOG zatrudnianych przez pracodawców. 

Lata 2016 – 2020 to lata boomu branży budowlanej. W związku z tym znacznie 

wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tej branży w takich 

zawodach jak np. tynkarz, monter rusztowań. Równocześnie systematycznie 

spadało zapotrzebowanie na  pracowników w zawodzie sprzedawca (w liczbach 

bezwzględnych), co może świadczyć o stabilizacji liczby  placówek handlowych         

w mieście. Spadek odnotowuje także popyt na pracowników w zawodzie kucharz.  
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II - Analiza bezrobocia 

II.1.Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – wybrane kategorie 

Kategoria Liczba bezrobotnych w latach 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Bezrobotni ogółem     642 442 450 388 521 

Długotrwale bezrobotni     280 197 180 142 208 

Długotrwale 

bezrobotne kobiety 

    188 129 125 104 150 

Udział % kobiet w  

wybranej grupie  

   67,1% 65,5% 69,4% 73,2% 72,1% 

Bezrobotni posiadający 

co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

     112 103 91 95 107 

W tym kobiety       102 92 87 87 94 

Bezrobotni 

niepełnosprawni 

    33 31 37 30 36 

Bezrobotne kobiety 

niepełnosprawne 

     19 11 17 19 21 

Źródło: PUP w Wągrowcu 

Wnioski 

Zauważalny od 2016 roku trend spadkowy  liczby bezrobotnych zatrzymał się          

w 2020 r. z powodu  pandemii koronawirusa. W okresie 2016 - 2020 zmiany liczby 

bezrobotnych posiadających jedno dziecko do 6 roku życia oraz bezrobotnych 

niepełnosprawnych były bardzo niewielkie. W latach 2016 – 2019 liczba osób 

długotrwale bezrobotnych oraz ich udział w ogóle bezrobotnych stale malały. 

Natomiast  nie zmniejszał się udział procentowy kobiet w tej grupie osób, oscylując 

wokół 65 – 73 procent. Nie ulegał także większym zmianom udział procentowy 

kobiet wśród osób posiadających co najmniej jedno dziecko do lat 6. 

II.2.Wskaźnik bezrobocia (udział zarejestrowanych bezrobotnych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym) 

 Rok analizy 

2016 2017 2018 2019 2020 

Wskaźnik 

bezrobocia 

4,0 2,8 2,9 2,5 3,4 

Źródło: PUP w Wągrowcu 
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II.4. Bezrobocie jako główna przyczyna korzystania z różnych form 

pomocy społecznej 

Rok analizy 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 293 232 176 165 173 

Liczba osób w rodzinie 783 561 420 393 399 

Źródło: MOPS w Wągrowcu 

 

II.5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

II.5.1.Działania podejmowane przez PUP w Wągrowcu 

Najczęściej realizowane 

programy 

            MIASTO WĄGROWIEC  

liczba osób objętych aktywnymi formami 

przeciwdziałania bezrobociu w latach 2016 - 

2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

395 

 

w tym: 

 331 

 

w tym: 

197 

 

w tym: 

 159 

 

w tym: 

 62 

 

w tym: 

prace interwencyjne 24  16  20  34  10 

staże 138  137  69  46  22 

przyznanie środków na działalność 

gospodarczą 

57  37  32  29  22 

szkolenia 47  47  35  23  3 

 refundacja -30 77  67  17  9  1 

Źródło: PUP w Wągrowcu 

 

Wraz z postępującym spadkiem poziomu bezrobocia spadał też poziom środków 

finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych. Wyraziło się to w 

systematycznym spadku osób aktywizowanych. 
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II.5.2.Działania podejmowane przez Fundację Akme 

rok 2016  2017  2018  2019  2020 

staże, szkolenia zawodowe, 

udział w warsztatach 

umiejętności społecznych 

45  77  99  180  200 

Efekty: ok.30 % uzyskało po realizacji projektu zatrudnienie na co najmniej 1/2 

etatu na 3 miesiące 

 

Źródło: Fundacja AKME 

 

II.5.3.Działania podejmowane przez MOPS we współpracy z PUP  

RAZEM SKUTECZNIEJ – program skierowany do osób długotrwale bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Wągrowiec i będących jednocześnie klientami MOPS 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób biorących udział w 

projekcie 

- 11 3 3 - 

 

Źródło: MOPS w Wągrowcu 

 

 

II.6. Liczba osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej 

położonych na terenie miasta Wągrowca 

Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” 

 

rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba zatrudnionych 12 13 14 17 19 

 

Źródło: Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” 
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Podsumowanie 

 

1. Lata 2016 – 2019 to okres szybko malejącego bezrobocia w Wągrowcu, 

które -  podobnie  jak w całej Wielkopolsce - przybrało rozmiary najniższe w 

najnowszej historii Polski.  

2. Spadek bezrobocia wynika z: dobrej koniunktury gospodarczej, zmian 

demograficznych, wysokiej liczbie osób obejmowanych aktywnymi formami 

przeciwdziałania bezrobociu.  

 3. Trend spadkowy liczby bezrobotnych został w 2020 roku zahamowany 

przez pandemię koronawirusa. 

  4. Model wągrowieckiej przedsiębiorczości,  opierający się w 90% na 

podmiotach gospodarczych zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników, stanowi 

dość skuteczną zaporę przed skutkami możliwych, a niespodziewanych zwolnień 

grupowych pracowników danej branży.  

5. Zauważalny w ostatnich dwóch latach popyt  na pracowników 

wykwalifikowanych w zawodach budowlanych stanowi dobrą prognozę dla 

rozwoju miejscowego rzemiosła.  

6. Wysoki odsetek kobiet wśród osób długotrwale bezrobotnych i 

posiadających dziecko do lat 6 oraz wysoki ich udział w całej populacji 

bezrobotnych, wskazuje na  większe problemy kobiet z odnalezieniem się na rynku 

pracy.  

7. Podaż ofert pracy dla osób z niskim wykształceniem, często 

korzystających           z pomocy MOPS,  jest ciągle niewystarczająca.    

  8. Stabilizacja wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto                 

w Powiecie Wągrowieckim na poziomie 4/5 w stosunku do tej średniej w kraju, 

przy relatywnie wysokich cenach wynajmu mieszkań w Wągrowcu, jest i będzie        

w najbliższych latach istotną przyczyną  odpływu ludzi młodych i wykształconych 

do dużych metropolii w kraju lub też za granicę.  

 

Opracowali: 

Grzegorz Tomaszewski – kierownik MOPS w Wągrowcu 

Beata Korpowska – Dyrektor PUP w Wągrowcu 
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