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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Minimalny zestaw wskaźników do monitoringu RPO WZ w ramach corocznej analizy społeczno- gospodarczej w regionie. 

 

 
Nazwa wskaźnika 2013 2014 Uwagi 

 
Demografia   

 
  

1.  Liczba mieszkańców 
ogółem, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII 

1 718 861 1 715 431 
  

2.  Liczba kobiet  
ogółem, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII 

881 908 880 362 
  

3.  Liczba osób powyżej 50 roku życia 
stan na 31 XII 

631 889 637 476 
  

4.  Liczba dzieci w wieku do 3 lat 
0, 1 i 2 lata 

47 560 46 726 Modyfikacja wskaźnika  zamieszczonego w raporcie bazowym (było 
Liczba dzieci w wieku 0-3 lat: 2013 – 65 020, 2014 –  63 133). 

5.  
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) 73 235 71 546 

Modyfikacja wskaźnika zamieszczonego w raporcie bazowym (było Liczba 
dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat: 2013 – 55 255, 2014 – 52 451; ponadto 
w takim brzmieniu wskaźnik występuje w poz.40). 

6.  Ludność w wieku produkcyjnym  
15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

1 161 774 1 146 196 
 

7.  
Saldo migracji (Europa)  -364 -1 389 

  

 
Sytuacja gospodarcza 

  
 

  

8.  PKB na mieszkańca [PLN]  
ceny bieżące 

35 838 37 439 
W porównaniu z raportem bazowym zweryfikowano szacunki za 2013 r. 
(było 35 006 PLN). 
2014 r. – szacunki wstępne. 

9.  Liczba podmiotów gospodarki narodowej 
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru 
REGON 

219 579 219 406   

10.  Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych (rocznie) 

18 874 19 011   

11.  
Lista Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS3) 
oraz (od 2017 roku) monitorowanie Wskaźnika zwrotu z 
inwestycji (ROI) w ramach monitoringu RIS3  

w trakcie 
opracowywania 

w trakcie 
opracowywania 

2015 – wskazano 8 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: 
wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe; zaawansowane wyroby 
metalowe; produkty drzewno-meblarskie; opakowania przyjazne 
środowisku; produkty inżynierii chemicznej i materiałowej; nowoczesne 
przetwórstwo rolno-spożywcze; multimodalny transport i logistyka; 
produkty oparte na technologiach informacyjnych. 
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Nazwa wskaźnika 2013 2014 Uwagi 

12.  Lista sektorów szybkiego wzrostu 
w trakcie 

opracowywania 
w trakcie 
opracowywania  

 
Rynek pracy 

  
 

  

13.  Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 [%] 61,6% 63,2%  
14.  Benchmark dla regionalnego wskaźnik zatrudnienia na 

2023 oraz pośrednie cele na 2018 i 2020 r. [%] 

2018 –  66% 
2020 – 67% 
2023 – 70%  

 

 

15.  Wskaźnik aktywności zawodowej[%]: 
ogółem 

mężczyźni 
kobiety  

52,6%  
61,7%  

 44,2%  

 
52,6%  
61,7%  
 44,7%   

16.  Wskaźnik zatrudnienia [%]: 
− osób w wieku 55-64 

− osób z niepełnosprawnością 
     w wieku 16-64 lata 

wg poziomu wykształcenia: 
− wyższe 
− policealne i średnie zawodowe 
− średnie ogólnokształcące 
− zasadnicze zawodowe 
− gimnazjalne, podstawowe i niższe 

 
40,0% 
16,3% 

 
 
 

72,2% 
56,7% 
40,3% 
52,6% 
15,1% 

 
41,3% 
20,0% 

 
 
 

73,4% 
57,4% 
43,6% 
53,0% 
16,4%   

17.  Liczba osób bezrobotnych (bezrobotni zarejestrowani) 
ogółem, w tym: 

mężczyźni 
kobiety 

 
111 063  

53 243 
57 820 

 
94 465 
44 670 
49 795 

  

18.  Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]  18,0% 15,5% Dostępne dane za  2015 – 13,3%. 
Stopa bezrobocia (BAEL): 2013 – 10,0%, 2014 –  8,5%. 

19.  Liczba osób poszukujących pracy 
(poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy) 

1 688 1 520 Dostępne dane za 2015 – 1 383. 
Źródło: WUP, Statystyki rynku pracy 

20.  Liczba osób biernych zawodowo  575 000 563 000   

21.  Liczba osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w 
urzędzie pracy 

4 853 4 611 
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22.  Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
(13 miesięcy i dłużej) 

25 000 18 000 
  

23.  Regionalne zróżnicowanie poziomu bezrobocia 
(stopa bezrobocia rejestrowanego): 

wartość maksymalna 
 

wartość  minimalna  

 
 
powiat 
białogardzki:  
29,6%;  
m.  Świnoujście:  
10,5% 

 
 
powiat 
białogardzki:  
27,3%;  
m. Świnoujście:  
8,3% 

Wyznaczone obszary (powiaty) z najwyższą oraz najniższą wartością 
wskaźnika. 
Dostępne dane za 2015: wartość maksymalna: powiat białogardzki – 25, 
4%; wartość minimalna: miasto Szczecin – 6,8%. 

24.  Inne zidentyfikowane zróżnicowane 
wewnątrzregionalne wyzwania na rynku pracy - 
wskaźnik obciążenia demograficznego 
(ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym):  

województwo 
wartość minimalna  

 
 
 
 
 

wartość maksymalna 

 
 
 
 
 
55,2 
powiaty:  
policki: 48,9;  
koszaliński: 50,8; 
kamieński: 52,2;  
 
 
powiaty: 
szczecinecki: 
56,2;  m. Szczecin: 
57,7; m. Koszalin: 
58,5. 

 
 
 
 
 
56,7 
powiaty:  
policki: 50,6; 
koszaliński: 51,6; 
kamieński: 54,1; 
szczecinecki: 54,1; 
 
m. Koszalin: 61,3;  
m. Szczecin: 59,7; 
m. Świnoujście: 
57,8. 
 

Wyznaczone obszary (powiaty) z najwyższą oraz najniższą wartością 
wskaźnika.  

Dostępne dane za 2015: wartość minimalna: powiaty: policki 52,5, 
koszaliński 52,6, kamieński 55,4; wartość maksymalna: m. Koszalin 64,2, m. 
Szczecin 62,1, m. Świnoujście 59,7. 
W porównaniu z raportem bazowym (2013) uzupełniono o dane dla 
województwa. 

25.  Odsetek osób w wieku 18-24 lat niepracujących i 
nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (w %) 

20,1% 18,9% 
Źródło: Eurostat  (Young people neither in employment nor in education 
and training by sex  (from 18 to 24 years) and NUTS 2 regions (NEET 
rates)). Dostępne dane za 2015 – 19,1%. 

26.  Liczba osób bezrobotnych zakwalifikowanych jako 
"bezrobotni aktywni" 

 64  000 53 000 
Wskaźnik publikowany od lutego  2015.  Źródło:  WUP.  
Zamiennie prezentowane dane na podstawie BDL GUS:  "aktywni 
zawodowo bezrobotni. 

27.  Liczba osób bezrobotnych zakwalifikowanych jako 
"wymagający wsparcia" 

 b.d.  b.d. Źródło:  WUP. 

28.  Liczba osób bezrobotnych zakwalifikowanych jako 
"oddaleni od rynku pracy" 

 b.d.  b.d. Źródło:  WUP. 
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29.  Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (rocznie)  15 000 19 400   

30.  Struktura pracujących w sektorach: 
− Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  
− Przemysł i budownictwo 
− Handel, naprawa pojazdów 

samochodowych, transport i gospodarka 
magazynowa, zakwaterowanie i 
gastronomia, informacja i komunikacja 

− Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
obsługa rynku nieruchomości 

− Pozostałe usługi 

 
49 811 

134 943 
 
 
 

140 781 
 

19 399 
162 543 

 
50 507 

137 293 
 
 
 

143 337 
 

19 370 
165 069 

W raporcie bazowym prezentowano dane według stanu na koniec 2012, 
odpowiednio:  50 040, 135 358, 142 081, 18 773, 159 273. 

31.  Główne powody absencji chorobowej w pracy [tys. dni]: choroby układu 
oddechowego:  
1 137 tys. dni; 
urazy, zatrucia: 
1 194 tys. dni; 
choroby układu 
kostno-
stawowego, 
mięśniowego i 
tkanki łącznej: 
1 173 tys. dni 

choroby układu 
kostno-
stawowego, 
mięśniowego i 
tkanki łącznej: 
1 290,8 tys. dni; 
urazy, zatrucia: 
1 172,2 tys. dni; 
choroby układu 
oddechowego: 
949,3 tys. dni; 

Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób 
ubezpieczonych w ZUS. Źródło: ZUS 

32.  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych bez stażu 
pracy (osoby dotychczas niepracujące) 18 635 14 928 

  

 
Edukacja   

 
  

33.  Inne wyzwania z obszaru interwencji EFS występujące w 
części regionu - odsetek dzieci objętych opieką w 
żłobkach [%]: 

województwo 
wartość maksymalna 

 
 
 
 

 
 
 
6%  
m.  Koszalin: 
22,6%, 
m. Świnoujście: 
18,5%,  
m. Szczecin: 9,2%,  

 
 
 
7,3% 
m.  Koszalin: 
24,7%, 
m. Świnoujście: 
18,8%,  
powiat policki: 

Wyznaczone obszary (powiaty) z najwyższą  oraz najniższą wartością 
wskaźnika.  

Dostępne dane za 2015: wartość maksymalna: m.  Koszalin: 27,4%, m. 
Świnoujście: 20,7%, m. Szczecin: 13,3%, powiat policki: 13,1%; wartość 
minimalna: powiaty  drawski: 1.0%, powiat łobeski: 1,5%, powiat wałecki: 
2,0%. 
W porównaniu z raportem bazowym uzupełniono o obszary (powiaty) z 
najniższą wartością wskaźnika województwa. 
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Nazwa wskaźnika 2013 2014 Uwagi 

 
 
 

wartość minimalna 
 

powiat policki: 
8,2%; 
powiaty: 
koszaliński, 
drawski, łobeski: 
0%. 

11,7%, 
m. Szczecin: 9,2%;  
powiaty: drawski, 
łobeski: 0%; 
wałecki: 0,6%. 

34.  Liczba dzieci objętych opieką żłobkową  
(łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 

2 843 3 433 
Modyfikacja wskaźnika zamieszczonego w raporcie bazowym (było Liczba 
dzieci objętych opieką żłobkową (dzieci przebywające w ciągu roku): 2013 – 
4 570, 2014 – 5 631). 

35.  Liczba instytucji opieki żłobkowe 
(łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 

66 93 Modyfikacja wskaźnika zamieszczonego w raporcie bazowym (było Liczba 
instytucji opieki żłobkowej: 2013 – 56, 2014 – 84). 

36.  Liczba miejsc opieki żłobkowej  
(łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi) 

3 085 3 687   

37.  Liczba form nie-instytucjonalnej opieki nad dziećmi do 
lat 3  

346 b.d. Liczba aktywnych niań (ZUS).  Stan na koniec czerwca 2013. Źródło: ZUS. 

38.  Liczba dzieci w rodzinach zastępczych.  3 600 3 551   

39.  Liczba dzieci objętych opieką instytucjonalną 
(instytucjonalna piecza zastępcza) 

1 031 1 047 
W raporcie bazowym prezentowano dane według stanu na koniec 2012 – 
1 227. 

40.  Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją 
przedszkolną 

55 255 52 451 
  

41.  
Liczba uczniów 216 434 217 797 

Źródło: Centrum Informatyczne Edukacji (System Informacji Oświatowej), 
stan na 30 IX. 
 Dostępne dane za 2015:  218 961. 

42.  
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

7 788 8 052 

 Źródło: Centrum Informatyczne Edukacji (System Informacji Oświatowej), 
stan na 30 IX. 
Dostępne dane za 2015:  8 271. 
Korekta danych  2013  – było 159 971 (dane dla kraju). 
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43.  Wyniki egzaminów zewnętrznych (szóstoklasisty, 
gimnazjalny, maturalny):  

− średnia liczba punktów uzyskana na sprawdzianie 
przez sześcioklasistów (przy maksymalnej liczbie 
punktów wynoszącej 40):  

− średni procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego 
w części matematyczno-przyrodniczej oraz w części 
humanistycznej:  

− zdawalność matur: 

 
 
 
 

22,98 pkt  
 
 

53,5% 
79,0% 

 
 
 
 

24,92 pkt 
 
 

53,75% 
67,0% 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 
Dostępne dane za 2015 i 2016:  
− sprawdzian szóstoklasisty (od 2015 roku średni procentowy wynik 

sprawdzianu szóstoklasisty): 2015 – 71,62%,  2016 – 63,27%;  
−  egzamin gimnazjalny: 2015 – 56,33%, 2016 – 53,13%;.  

 
 
 
 
 

Zdawalność matur – źródło: BDL GUS, korekta danych BDL 2013 – było 
81,0%) 

44.  Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i 
dokształcających się w ludności ogółem w tej samej 
grupie wieku [%] 

3,2% 3,3%   

45.  Dane dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych (w 
tym osób dorosłych i uczniów); 

− Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w 
komputer osobisty z dostępem do Internetu [%] 

− Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym 
dostępem do Internetu 

 
 

65,5% 
 

17,3 

 
 

68,2% 
 

b.d. 

 
 
 
 
 
Dane za 2012 r., wskaźnik niemonitorowany do 2012 r. 

46.  Liczba uczniów szkół zawodowych  
(w tym: zasadniczych szkół zawodowych, liceów 
profilowanych, techników, techników uzupełniających, 
szkół policealnych oraz szkół przysposabiających do pracy) 

41 039 40 519 
Źródło: BDL GUS.  
 Korekta danych  2013  – było  46 174. 

47.  Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 
ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

16,7% 10,3% 
Źródło: BDL GUS.  
Korekta danych  2013 – było 16,3%. 

48.  Liczba szkół zawodowych (w tym szkoły zasadnicze 
zawodowe, technika, itd.)  

371 350  Źródło: BDL GUS.  
Korekta danych  2013  –  było  399. 

49.  Liczba osób według wykształcenia [tys.]: 
− wyższe 
− policealne oraz średnie zawodowe  
− średnie ogólnokształcące 
− zasadnicze zawodowe 
− gimnazjalne, podstawowe i niższe 

 
234 tys. 
270 tys. 
134 tys. 
291 tys. 
284 tys. 

 
233 tys. 
263 tys. 
133 tys. 
279 tys. 
281 tys.  



 

 

Strona 7 z 8 

 

 
Nazwa wskaźnika 2013 2014 Uwagi 

50.  Liczba osób niskowykwalifikowanych w wieku powyżej 
15 lat z wykształceniem na poziomie 0-3 według ISCED 
(zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe i 
niższe)  

695 512 b.d. Dostępne dane według BAEL:  2013 – 575 tys., 2014 – 560 tys. 

51.  Odsetek ludności w wieku powyżej 15 lat z 
wykształceniem na poziomie 0-3 według ISCED 
(zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe i niższe 
– dane średnioroczne) 

47,4% 47,1% 
Uzupełnienie dla  wskaźnika zamieszczonego w raporcie bazowym (poz. 
50:  Liczba osób niskowykwalifikowanych w wieku powyżej 15 lat z 
wykształceniem na poziomie 0-3 według ISCED). 

 Sytuacja społeczna      

52.  Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym [%] 
(relatywna granica ubóstwa) 

15,3%  15,3% 
 

53.  Benchmark na redukcję liczby osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie do 
2023 oraz  pośrednie cele na 2018 i 2020 r. [%] 

2018  - 15,6% 
2020  - 15,5%  
2023  - 15,4%     

54.  Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej  
(osoby, którym decyzją przyznano świadczenia) 

149 143  136 186 Rzeczywista liczba osób ogółem: 2013 – 103 032, 2014 – 93 235. 

55.  Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej  
(osoby w gospodarstwach domowych korzystających z 
pomocy społecznej) 

166 931 145 872 
Uzupełnienie dla  wskaźnika zamieszczonego w raporcie bazowym  poz. 
54: Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (osoby, 
którym decyzją przyznano świadczenia)).  

56.  
Liczba nieletnich, wobec których prawomocnie 
orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w 
związku z czynami  karalnymi na 100 tys. mieszkańców 

57,3 49,1 

Modyfikacja wskaźnika  zamieszczonego w raporcie bazowym (było 
Liczba nieletnich wobec których zastosowano środki wychowawcze lub 
poprawcze na 10 tys. ludności: 2013 – 181).  Źródło: Ministerstwo 
Sprawiedliwości. 
 

57.  Liczba placówek opieki społecznej 
(placówki stacjonarnej pomocy społecznej) 

79  79 Źródło: BDL GUS 

58.  Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(ośrodki socjoterapii, ośrodki wychowawcze, specjalnych 
ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-
wychowawcze) 

57  57 Źródło: BDL GUS. 
Według danych ROPS (Ocena zasobów pomocy społecznej):  2013 – 56, 
2014 – 58.  

59.  Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych 

1 035 1 040 Korekta danych za 2013 (było 74 017) 
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60.  Liczba rodzin zastępczych  2 460  2 432  

61.  
Liczba placówek wspierających osoby bezdomne  29 28 

Korekta danych  za 2013 (było 55). Źródło danych BDL GUS. 
Według danych ROPS (Ocena zasobów pomocy społecznej):  2013 – 29, 
2014 – 39. 

62.  Liczba miejsc w placówkach wspierających osoby 
bezdomne  

1 494 
 

 1 365 
 

Korekta danych za 2013 (było 1 760).  Źródło danych BDL GUS. Według 
danych ROPS (Ocena zasobów pomocy społecznej):  2013 – 1 143, 2014  –
1 535. 

63.  Liczba mieszkań chronionych  21  28 Źródło: ROPS (Ocena zasobów pomocy społecznej). 

 

 


