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Wstęp

„Nasz region przekracza granice“

Od 10 lat partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio wspiera rozwój wspólnego rynku pracy na trójstyku Dolnego 
Śląska, Saksonii i Czech. Do partnerstwa należą związki zawodowe, organizacje pracodawców i służby zatrudnienia 
działające w sąsiadujących podregionach.

Punktem ciężkości tej ponadgranicznej działalności jest wspieranie równoprawnego dostępu do rynku pracy i nauki 
zawodu dla zainteresowanych mobilnością obywateli, z zachowaniem istniejących standardów pracy i standardów 
socjalnych.

Wspólny region przygraniczny rozwijał się w ostatnich latach nader pozytywnie. Liczba zatrudnionych wzrosła do 2,3 mln 
osób w 2017 r. Po stronie przedsiębiorstw popyt na pracę pracowników z ok. 0,3 mln zgłoszonych ofert pracy jest wysoki, 
podczas gdy równocześnie notuje się mniej bezrobotnych. Wspólnym wyzwaniem na przyszłość są zmiany 
demograficzne. Liczba mieszkańców do 2030 r. spadnie przypuszczalnie o ok. 450 tys. do 6,0 mln osób.

Niniejsza publikacja jest efektem transgranicznej współpracy urzędów statystycznych oraz publicznych służb 
zatrudnienia. Zawiera podstawowe informacje na temat rynku pracy i szkolnictwa zawodowego na pograniczu. 
Równocześnie chcemy niniejszą broszurą wysłać impulsy i uwrażliwić na podążanie nowymi ścieżkami w poszukiwaniu 
perspektyw zawodowych czy też w pozyskiwaniu wykwalifikowanych kadr we wspólnym europejskim regionie i dla tegoż 
regionu.

Życzymy Państwu ciekawej lektury.

Klaus-Peter Hansen   Ewa Grzebieniak   Radim Gabriel
Prezes Zarządu    Dyrektor    Dyrektor
Saksońska Dyrekcja Regionalna Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Urząd Pracy Republiki Czeskiej
Federalna Agencja Pracy       oddział wojewódzki w Usti nad Łabą
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Pogranicze niemieckie
Ludność, zatrudnienie

Aktualnie liczba mieszkańców w okręgach Chemnitz i 
Drezno wynosi 3,1 mln. Do roku 2030 w zależności od 
scenariusza zaludnienie spadnie o 134 tys. do 253 tys. 
osób. 
Od 2014 r. liczba zatrudnionych podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (SvB) 
wzrosła o 41 tys. osób do 1,2 mln. Rozwój demograficzny 
przekłada się także na strukturę wiekową SvB. W 
nadchodzących 10 latach co piąta osoba opuści rynek 
pracy ze względu na wiek. Zapewnienie wykwalifikowanych 
kadr będzie w przyszłości nadal zyskiwać na znaczeniu.

2015      2030

3 068,4 tys.
2 814,9 tys.

-8,3 %
tj.

o 253 tys.
mniej mieszkańców

Prognoza ludności
w okręgach Drezno i Chemnitz Prognoza (2015 do 2030) Krajowego 
Urzędu Statystycznego Saksonii; 

Zatrudnieni podlegający obowiązkowemu ubezpiecze-
niu społecznemu
w okręgach Drezno i Chemnitz 
Stan w dniu 30 VI

+1,4 %
tj.

o 15 996
więcej zatrudnionych 

niż w 2016

1 127 519 1 168 919

2014         2015          2016         2017   

Struktura wiekowa zatrudnionych podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu
w okręgach Drezno i Chemnitz w 2017 r.
Stan w dniu 30 VI 6,8 %

poniżej 25 lat22,0 %
55 lat i więcej

Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto 
zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu 
społecznemu
w okręgach Drezno i Chemnitz w euro
Stan w dniu 31 XII

2014            2015          2016            2017

2 219

2 438
2 349 +3,8 %

tj.

o 89 
euro więcej niż 

w 2016

Pozytywna dynamika zatrudnienia oraz wprowadzenie 
płacy minimalnej przekłada się na wzrost wynagrodzenia 
brutto z tytułu pracy. Od 2014 do 2017 r. wzrosła mediana 
wynagrodzenia brutto za pracę o 219 euro (9,9%).
Dziedzina gospodarki z największym przyrostem SvB 
to służba zdrowia i opieka społeczna. Przetwórstwo                     
przemysłowe to gałąź gospodarki z największą liczbą SvB.

Sekcje gospodarki o największej dynamice 
zatrudnienia 
w okręgach Chemnitz i Drezno
Stan w dniu 30 VI

Przetwórstwo przemysłowe
261 111 zatrudnionych, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. 
o 1 688 osób (0,7%)

Edukacja
63 657 zatrudnionych, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. 
o 1 394 osób (2,2%)

Informacja i komunikacja
23 641 zatrudnionych, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. 
o 1 415 osób (6,4%) 

hurtowy i detaliczny; napra-
wa pojazdów silnikowych i 

motocykli
139 310 zatrudnionych, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. 
o 1 341 osób (1,0%)

Administracja publiczna i obro-
na narodowa

73 449 zatrudnionych, przyrost 
w porównaniu z 2016 r. 

o 1 215 osób (1,7%)

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

181 381 zatrudnionych, przyrost 
w porównaniu z 2016 r. 

o 5 516 osób (3,1%) 

1 152 9231 137 892

2 288



Miejsca pracy

Wraz z pozytywną sytuacją na rynku pracy i nieprzerwanie 
wysokim popytem na siłę roboczą spadała liczba 
bezrobotnych do najniższego stanu od 1991 r. W 2017 r. 
w okręgach Drezno i Chemnitz bezrobotnych było średnio 
101 tys. osób mniej. Rozpiętość stopy bezrobocia sięgała 
od 9,2% w powiecie Görlitz do 5,4 % w powiecie rudawskim 
(Erzgebirgskreis).
Rozwój demograficzny i koniunkturalny prowadzi w 
Saksonii do pierwszych niedoborów siły roboczej. W 
zawodach pielęgniarskich/opiekuńczych nie udaje się już 
pokryć zapotrzebowania.

Liczba ofert pracy
w okręgach Drezno i Chemnitz
Wielolecie od 2014 do 2017 r. (sumy roczne)

Bezrobotni
w okręgach Drezno i Chemnitz
Stan w dniu 31 XII

Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów 
(w odniesieniu do wszystkich cywilnych osób aktywnych zawodowo)
Dane średnioroczne

Zawody deficytowe
w Saksonii
Grupy zawodowe według poziomu wymogów i stanu zgłoszonych miejsc 
pracy (krocząca średnia roczna od maja 2017 do kwietnia 2018 r.)

2014 2015 2016 20172014       2015        2016        2017         

80 023
74 551 +1,3 %

tj.

o 1 065
więcej ofert pracy 

niż w 2016

Fachowiec             oferty pracy
opieka geriatryczna    773
energetyka    642
technika lotnicza, kosmiczna, stoczniowa  624
obróbka metalu    453
konstrukcje metalowe i technika spawalnicza 409
opieka zdrowotna, pielęgniarstwo, ratownictwo, 
położnictwo    376
hydraulika, technika sanitarna, grzewcza, 
klimatyzacyjna     366
elektrotechnika    234
budownictwo ziemne i podziemne  213
posadzkarstwo    137
technika medyczna, ortopedyczna i rehabilitacyjna 109
technika farb i lakierów   101
technika precyzyjna i narzędziowa    88
Specjalista
obróbka metalu      80
elektrotechnika      72

Ekspert
elektrotechnika    134
programowanie    113

2014 2015 2016 2017

137 609

114 085
100 967

-11,5 %
tj.

o 13 118
mniej bezrobotnych 
w stosunku do 2016

2017 2016 2017 2016

Görlitz 9,2 10,1 Mittelsachsen 5,9 6,6

Bautzen 6,2 7,0 Erzgebirge 5,4 6,3

Sächsische 
Schweiz- Osterz-
gebirge

5,7 6,5 Chemnitz 7,6 8,4

Dresden 6,6 7,3 Zwickau 5,8 6,6

Meißen 6,5 7,3 Vogtland 5,9 6,5

Bezrobotni według rodzajów działalności 
w okręgach Drezno i Chemnitz
TOP 20 zawodów w 2017 r.

Rodzaj działalności Bezrobotni
biuro i sekretariat 8 768

sprzedaż (bez specjalizacji produktowej) 8 589

sprzątanie 6 798
gosp.magazynowa, poczta, kurier, przeładunek towarów 6 780
technika budynków 5 457
przyrządzanie potraw 4 909
ogrodnictwo 4 281
prowadzenie gospodarstwa domowego i doradztwo konsumenta 3 675
ochrona obiektów, osób, p.poż., BHP 3 291
prowadzenie pojazdów w ruchu drogowym 2 803
obróbka metalu 2 746
budownictwo nadziemne 2 379
edukacja, opieka społeczna, opieka lecznicza 2 216
technika zakładowa i budowy maszyn 2 138
obróbka drewna 1 830
gastronomia 1 731
wykańczanie, sucha zabudowa, ocieplanie, ciesielstwo, szklarst-
wo, rolety 1 686

malarstwo, sztukatura, uszczelnianie budowli, ochrona budowli 1 399
opieka geriatryczna 1 219

prowadzenie urządzeń budowlanych i transportowych 1 181

2014       2015       2016       2017         

78 95877 563

127 006
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Szkolnictwo zawodowe

W roku szkolnym 2017/18 w 9. klasie uczyło się około 14 
tys uczniów. Dominująca część z nich po ukończeniu 10. 
klasy rozpocznie naukę zawodu. We wrześniu 2017 r. na 
ok. 17 tys. zarejestrowanych kandydatów czekało ok. 16,6 
tys. zgłoszonych miejsc nauki zawodu. Pod względem 
ilościowym podaż i popyt były prawie wyrównane.

Uczniowie w 9. klasach 
w okręgach Chemnitz i Drezno
Stan w dniu 31 XII

Kandydaci do nauki zawodu 
w okręgach Chemnitz i Drezno
Stan w dniu 30 IX

+2,3 %
tj.

o 376
kandydatów 

więcej niż w roku 
szkolnym 

2015/2016

15 994 16 683 17 059

2012/       2013/       2014/       2015/     2016/
2013        2014        2015        2016      2017

Oferty nauki zawodu
w okręgach Chemnitz i Drezno
Stan w dniu 30 IX

Zawody najczęściej wybierane przez uczniów
w okręgach Chemnitz i Drezno
Rok sprawozdawczy 2016/2017 (Stan w dniu 30 IX)

W szczegółach życzenia kandydatów nie zawsze pasowały 
ilościowo jak też jakościowo do zapotrzebowania. Także w 
kontekście regionalnym kandydaci i miejsca nauki zawodu 
nie zawsze znajdują się w tym samym miejscu. We wrześniu 
2017 r. w wielu zawodach były jeszcze dobre szanse dla 
kandydatów na znalezienie miejsca nauki zawodu.
Kształcenie dualne jest systemem kształcenia zawodowego. 
Kształcenie w systemie dualnym w Niemczech odbywa się 
w oparciu o umowę o naukę zawodu w zakładzie. Podczas 
nauki zawodu równocześnie uczęszcza się do szkoły 
zawodowej. Dyplom ma status świadectwa państwowego. 
Długość trwania nauki różni się w zależności od zawodu 
i wynosi między dwa a trzy i pół roku. W czasie nauki 
wypłacane jest wynagrodzenie z tytułu nauki zawodu, 
uzgodnione umownie. Z reguły określa się je również 
w układzie zbiorowym. Obok zawodów nabywanych w 
ramach kształcenia zakładowego istnieją zawody których 
nauka odbywa się wyłączniew szkołach. W większości 
przypadków odbywa się kilka praktyk zawodowych. Długość 
kształcenia wynosi w zależności od zawodu od 1 do 3,5 
roku i może różnić się w zależności kraju związkowego.
Dalsze szczegółowe informacje dotyczące zawodów 
znaleźć można pod adresem planet-beruf.de oraz na 
platformie BERUFENET i KURSNET Federalnej Agencji 
Pracy.

Zawody z nadwyżką ofert nauki zawodu
w okręgach Chemnitz i Drezno
Rok sprawozdawczy 2016/2017 (Stan w dniu 30 IX)

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/20172012/       2013/      2014/      2015/      2016/
2013        2014       2015       2016       2017

+0,7 %
tj.

o 112
ofert więcej niż 

w roku szkolnym 
2015/2016

16 075 16 467 16 579

Kandydaci Zgłoszone 
miejsca nauki 

zawodu
Sprzedawca 1 417 790
Specjalista w handlu detalicznym 983 856
Mechatronik pojazdów - technika samocho-
dowa

753 340

Specjalista ds. zarządzenia biurem 722 517
Wykwalifikowany magazynier 511 227
Pracownik administracyjny w zakładzie 
przemysłowym

366 373

Mechatronik 359 570
Kucharz 328 459
Wykwalifikowany pracownik administracyj-
ny - administracja samorządowa

322 176

Fryzjer 318 265

kandydaci, 
którzy nie zna-
leźli miejsca

nieobsadzone 
miejsca nauki 

zawodu

Specjalista w handlu detalicznym 31 87
Kucharz 4 55
Mechanik obróbki skrawaniem 6 55
Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej 10 38
Mechanik przemysłowy <3 33
Wykwalifikowany pracownik restauracji <3 33
Elektronik techniki zakładowej 0 33
Elektronik techniki energetycznej/budynków <3 31
Mechatronik 5 30
Wykwalifikowany pracownik hotelu <3 29

12 306
13 978 14 069

 2012/      2013/    2014/    2015/    2016/    2017/
 2013       2014     2015     2016     2017     2018

12 602 13 226 13 737 16 632 16 242

16 132 16 410



Objaśnienia

Osoby pracujące to wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową lub też kilka prac zarobkowych, niezależnie od długości 
faktycznie wykonanego lub umownie zapisanego czasu pracy. Do przypisania do osób pracujących nieistotne jest, czy 
praca ta stanowi główne źródło utrzymania czy nie. 
Do osób pracujących należą też żołnierze (łącznie z odbywającymi służbę wojskową i zastępczą). 

Za zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu uważane są osoby spełniające 
następujące kryteria:
1. Pracodawca dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.
2. Zatrudnienie podlega ubezpieczeniu w co najmniej jednym z dwóch zakresów ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenie  
    emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne/pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia).
3. Mamy do czynienia z pracą najemną bądź pracą, która generalnie wykonywana jest za wynagrodzeniem (wyjątek 
    stanowią przerwy, jak np. urlop rodzicielski).
4. Pracę wykonuje się przez co najmniej godzinę tygodniowo.
Do zatrudnionych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu zalicza się również zatrudnionych w 
ramach nauki zawodu, zatrudnionych w warsztatach terapii zajęciowej i podobnych placówkach oraz zatrudnionych w 
ramach wolontariatu. Do zatrudnionych z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym nie zalicza się w ramach statystyki 
zatrudnienia pracowników zarabiających poniżej limitu wynagrodzenia zwalniającego z obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne, za których opłaca się tylko zryczałtowane składki. W sprawie szczegółów patrz „Zatrudnieni w 
niewielkim wymiarze“.

Miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pracy obejmuje wynagrodzenia zgłaszane do ubezpieczenia społecznego. Do 
wynagrodzenia brutto podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zalicza się wszystkie bieżące i jednorazowe 
przychody zgodnie z § 14 SGB (Kodeks socjalny) IV. By uzyskać porównywalne dane, wartości dot. wynagrodzeń normuje 
się do jednolitego okresu (miesiąca) i z reguły ogranicza się do podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
zatrudnionych na pełnym etacie w grupie bazowej. Jako przeciętna wykazana jest mediana (kwartyl 50%), ponieważ 
tworzenie średniej arytmetycznej nie ma sensu ze względu na specyfikę procedury zgłoszeniowej (górna granica podstawy 
wymiaru składek). Wartość mediany należy interpretować tak, że połowa zatrudnionych uzyskuje niższe wynagrodzenie, a 
druga połowa wyższe.

Jako sekcję gospodarki lub branżę oznacza się zazwyczaj zbiór przedsiębiorstw bądź zakładów, które zbliżone są pod 
względem wykonywanej działalności gospodarczej, procesów produkcyjnych czy wytwarzanych produktów.
Patrz także klasyfikacja działalności gospodarczej

W przypadku miejsc pracy chodzi o stanowiska podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu lub stanowiska 
poniżej granicy zwalniającej z tego obowiązku („mini prace”) lub inne stanowiska (np. praktyki i staże) o przewidzianym 
okresie zatrudnienia powyżej siedmiu dni kalendarzowych, które zgłaszane są urzędom pracy i Jobcenter we wspólnych 
placówkach, ze zleceniem ich obsadzenia.

Bezrobotni (ALO) to osoby, które
• tymczasowo nie znajdują się w stosunku zatrudnienia lub posiadają zatrudnienie o wymiarze poniżej 15 godzin 
  tygodniowo (bezrobocie),
• poszukują zatrudnienia podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, obejmującego co najmniej 15 
  godzin tygodniowo (własne starania),
• są do dyspozycji na pośrednictwo urzędu pracy lub Jobcenter, czyli mogą pracować, są zdolni i gotowi do pracy 
  (dostępność),
• mieszkają w Republice Federalnej Niemiec,
• mają co najmniej 15 lat i nie osiągnęli jeszcze granicy wieku emerytalnego,
• osobiście zarejestrowali się w urzędzie pracy lub Jobcenter jako bezrobotni.
Wobec wymagających pomocy w myśl Kodeksu Socjalnego (SGB) II, według § 53a ust. 1 SGB II stosuje się odpowiednio 
definicję bezrobotnych z § 16 SGB III.

Stopy bezrobocia wskazują względne niepełne wykorzystanie zasobów pracy, odnosząc (zarejestrowanych) bezrobotnych 
do osób czynnych zawodowo (osoby czynne zawodowo = pracujący + bezrobotni) w formie współczynnika. Wielkość 
mianownika nazywana jest wielkością odniesienia.



Zawody deficytowe: Do oceny niedoboru fachowców nie ma ani ogólnie obowiązującej definicji ani formuły obliczeniowej 
obejmującej wszystkie aspekty. Jednak wydaje się możliwe, by ze zbioru różnych informacji zlokalizować niedobór 
fachowców w określonych zawodach czy grupach zawodów.
Dlatego analiza wąskich gardeł dokonywana przez Federalną Agencję Pracy kombinuje trzy wskaźniki statystyczne: 
zakończona długość wakatu, stosunek bezrobotnych do ofert pracy (zawsze bez ofert pracy tymczasowej) oraz „specyficzna 
stopa bezrobocia dla zawodu“, by móc lepiej obserwować i charakteryzować niedobory na cząstkowych rynkach pracy.
Niedobór występuje wówczas, gdy osiągnięte są następujące wartości graniczne:
1. Średnia zakończona długość wakatu w obserwowanym zawodzie wynosi 30 do 40 procent ponad średnią wszystkich 
    zawodów.
2. Na 100 nieobsadzonych miejsc pracy w przypadku fachowców i specjalistów przypada mniej niż 200 bezrobotnych – w 
    przypadku ekspertów mniej niż 400.
3. Specyficzna stopa bezrobocia dla danego zawodu (w odniesieniu do wszystkich pracujących i bezrobotnych) nie 
    przekracza 3 procent.

Do kandydatów na miejsca nauki zawodu zalicza się te zarejestrowane osoby, które w aktualnym roku sprawozdawczym 
szukają indywidualnego pośrednictwa na zakładowe lub pozazakładowe miejsce nauki zawodu w uznanych zawodach 
zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (BBiG) i których kwalifikacje ku temu są ustalone lub u których występują ku 
temu przesłanki. Zalicza się tu także kandydatów na miejsce nauki zawodu w zakładzie kształcenia zawodowego lub w 
innej placówce, która przeprowadza działania edukacyjne dla niepełnosprawnych.
Do kandydatów na miejsca nauki zawodu w aktualnym roku sprawozdawczym zalicza się poza tym osoby, które na koniec 
poprzedzającego roku sprawozdawczego nie miały miejsca nauki zawodu i w aktualnym roku sprawozdawczym nadal 
korzystają ze wsparcia przez Agencje Pracy/Jobcenter w poszukiwaniu miejsca nauki zawodu. Uwzględnia się również 
osoby, które w poprzedzającym roku sprawozdawczym poszukiwały i znalazły miejsce nauki zawodu podlegające pod BBiG 
na aktualny rok sprawozdawczy. Czyli w przypadku tych osób poszukiwanie odbywało się w minionym roku, a pożądany 
początek kształcenia znajdował się jednak w bieżącym roku sprawozdawczym.

Zgłoszone miejsca nauki zawodu to wszystkie miejsca nauki zawodu do obsadzenia w bieżącym roku sprawozdawczym 
w uznanych zawodach, dla których udzielono zlecenia pośrednictwa i które zostały pozytywnie ocenione przez 
właściwą jednostkę zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym. Za miejsca nauki zawodu uważa się również naukę w 
publicznoprawnym stosunku służbowym, naukę zakładową w nieuznanych zawodach z uregulowanym programem nauki 
lub uregulowanym egzaminem końcowym bądź miejsca nauki zawodu w szkołach, dla których z jednostkami oświatowymi 
uzgodniono procedurę zbliżoną do pośrednictwa. Należą do nich oferty miejsc na przygotowanie do podjęcia nauki zawodu 
(EQ/EQJ).
Do miejsc nauki zawodu należą też:
1. Miejsca nauki zawodu w placówkach pozazakładowych (BaE) lub w oparciu o programy specjalne. Liczone są w miesiącu 
    sprawozdawczym, w którym kandydat został konkretnie skierowany na miejsce nauki zawodu
2. Miejsca nauki zawodu w zakładach kształcenia zawodowego i w pozostałych placówkach prowadzących działania 
    edukacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Pozazakładowe miejsca nauki zawodu liczone są w miesiącu sprawozdawczym, w którym miejsce zostaje obsadzone.
Do miejsc nauki zawodu zalicza się w bieżącym roku sprawozdawczym również:
3. miejsca nauki zawodu nieobsadzone na koniec minionego roku sprawozdawczego, o ile nadal pożądane jest pośrednictwo 
    oraz
4. miejsca, które już przed początkiem roku sprawozdawczego zostały zgłoszone na bieżący rok sprawozdawczy.
Do miejsc nauki zawodu nie zalicza się miejsc dla praktykantów, miejsc pracy w wolontariacie socjalnym i ekologicznym 
oraz miejsc nauki zawodu rejestrowanych w ramach ponadregionalnego pośrednictwa miejsc nauki zawodu.
Do publikacji statystyk z rynku nauki zawodu przyjmuje się tylko miejsca nauki zawodu w zakresie zakładowego lub 
pozazakładowego kształcenia zawodowego w uznanych zawodach zgodnie z BBiG/HwO lub kursy szkoleniowe dla osób 
niepełnosprawnych (kod „b“ i „r“).
Obecnie nie dysponuje się jeszcze statystykami zgłoszonych miejsc nauki zawodu u akredytowanych podmiotów.

Objaśnienia





2014 2017 zmiana

wałbrzyski 3 210 3 640 +13,2 % tj. +425 zł

świdnicki 3 550 4 140 +16,6 % tj. +590 zł

kłodzki 3 330 3 740 +12,3 % tj. +410 zł

ząbkowicki 3 280 3 580 +9,1 % tj. +300 zł

dzierżoniowski 3 300 3 830 +16,1 % tj. +530 zł

jeleniogórski 3 230 3 760 +16,4 % tj. +530 zł

bolesławiecki 3 420 3 900 +14,0 % tj. +480 zł

kamiennogórski 3 160 3 660 +15,8 % tj. +500 zł

lubański 3 200 3 620 +13,1 % tj. +420 zł

lwówecki 3 130 3 570 +14,1 % tj. +440 zł

zgorzelecki 3 550 3 870 +9,0 % tj. +320 zł

złotoryjski 3 680 4 110 +11,7 % tj. +430 zł

jaworski 3 140 3 760 +19,7 % tj. +620 zł

Jelenia Góra 3 580 4 240 +18,4 % tj. +660 zł

Wałbrzych 3 940 4 480 +13,7 % tj. +540 zł

strzeliński 3 490 4 080 +16,9 % tj. +590 zł

2014 2015 2016 2017

2015 2030

Pogranicze polskie
Ludność, pracujący

Rok 2017 charakteryzował się dalszą poprawą sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, był to rok, w którym wzrosła też 
liczba osób pracujących. Przybywa również miejsc pracy. 
Jednocześnie jednak zmniejsza się liczba mieszkańców 
regionu. Prognoza na 2030 rok przewiduje spadek 
liczby ludności o prawie 10%. Jednocześnie ponad 
53% pracujących obecnie jest w wieku powyżej 40 lat. 
Taka tendencja jest zagrożeniem dla stabilnego rozwoju 
gospodarczego, ze względu na brak pracowników.

2015      2030

1 279,4 tys.
1 158,9 tys.

-9,4 %,
tj. spadek liczby ludności

o 120 tys.
osób

Prognoza ludności
Prognoza ludności w polskiej części pogranicza

Pracujący w polskiej części pogranicza
Stan w dniu 31 XII
Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących 
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz 
pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach;  bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca 
pracy i rodzaju działalności.

+0,5 %
tj. w 2017 r. 

o 1 234
więcej pracujących 

niż w 2016

238 355 241 168 242 402

2014          2015         2016         2017   

Struktura wiekowa pracujących 
województwo dolnośląskie w województwie dolnośląskim według BAEL 
w 2017 dane średnioroczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
według powiatów 
w zł

Sekcje gospodarki o największej dynamice pracu-
jących w województwie dolnośląskim 
w 2016 r. Stan w dniu 31 XII

Transport i gospodarka 
magazynowa (H)

61 875 pracujących, przyrost w 
porównaniu z 2015 r. o 5 749 osób 

(10,2 %)

Pozostała działalność 
usługowa;  gospodarstwa 

domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne 
potrzeby; organizacje i zespoły 

eksterytorialne 
21 613 pracujących, przyrost w 

porównaniu z 2015 r. o 1 512 osób 
(7,5 %)

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 
25 479 pracujących, przyrost w 

porównaniu z 2015 r. o 2 238 osób 
(9,6 %)

Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości (L)

16 331 pracujących, przyrost w 
porównaniu z 2015 r. o 1 054 osób 

(6,9 %)

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna (M)

56 107 pracujących, przyrost w 
porównaniu z 2015 r. o 3 374 osób  

(6,4 %)

Informacja i komunikacja 
33 924 pracujących, przyrost w 

porównaniu z 2015 r. o 3 456 osób 
(11,3%) 

29,8 %
30 - 39

17,1 %
15 - 2928,1 %

55 lat i więcej

25,0 %
40 - 49

237 112



Miejsca pracy

Od kilku lat spada liczba bezrobotnych i obniża sie 
stopa bezrobocia. W ciągu tylko jednego roku (2016 
a 2017) liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 20%, a 
stopa bezrobocia zmalała o 1,5 punktu procentowego do 
poziomu 5,7%. Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku jest 
od wielu lat niższa niż w Polsce (6,6%). Obecnie mamy 
najniższą stopę bezrobocia  w województwie dolnośląskim 
od 1999 r. Stopa bezrobocia w obszarze EURES-TriRegio 
jest znacznie zróżnicowana: od 3,6% w Jeleniej Górze do 
16,0% w powiecie złotoryjskim.

Liczba ofert pracy
w polskiej części pogranicza

Liczba osób bezrobotnych
w polskiej części pogranicza  
Stan w dniu 31 XII

Zawody o największej liczbie ofert pracy 
w województwie dolnośląskim 
w 2017 r. Stan w dniu 31 XII

2014 2015 2016 20172014          2015        2016       2017

62 021
56 224

50 190

+10,3 %
tj. w 2017 r.

o 5 797
więcej ofert pracy 

niż w 2016

Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle      617
Pakowacz ręczny                     450
Pomocniczy robotnik budowlany           297
Sprzedawca                      208
Magazynier                    188
Kasjer handlowy           181
Spawacz               162
Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów 
informatycznych            160
Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i 
przetwórstwa metali          153
Pracownik ochrony fizycznej            149
Ślusarz                133
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych           129
Pozostali magazynierzy i pokrewni                       118
Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego           118
Kierowca samochodu ciężarowego                   117
Kucharz             114
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)         114
Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej
niesklasyfikowani          110
Pomoc kuchenna           105
Sprzątaczka biurowa                             100

-22,1 %
tj. w 2017 r.

o 10 228
mniej 

bezrobotnych 
niż w 2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego według 
powiatów
Stan w dniu 31 XII

2017 2016 2017 2016

złotoryjski 16,0 18,9 lubański 9,2 11,3

wałbrzyski 14,0 19,3 dzierżoniowski 7,4 10,0

jaworski 13,5 15,8 kamiennogórski 7,4 10,3

lwówecki 12,9 16,9 Wałbrzych 7,2 9,2

kłodzki 12,5 16,0 świdnicki 6,8 8,6

ząbkowicki 11,5 13,8 zgorzelecki 5,3 7,7

strzeliński 11,0 12,3 bolesławiecki 4,2 5,7

jeleniogórski 9,2 11,4 Jelenia Góra 3,6 4,6

Źródłami informacji są: sprawozdania urzędów pracy, 
badania internetowych portali rekrutacyjnych, badania 
prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, ankiety dla 
firm, analizy rynku edukacyjnego.
Zawód deficytowy - większa liczba dostępnych ofert 
pracy niż średni stan bezrobotnych. Poza tym odsetek 
długotrwale bezrobotnych jest nieznaczny oraz odpływ 
bezrobotnych przewyższa ich napływ. 
Zawody maksymalnie deficytowe – brak bezrobotnych w 
danym zawodzie
Zawody zrównoważone - liczba dostępnych ofert pracy jest 
zbliżona do liczby bezrobotnych w danym zawodzie. Poza 
tym odsetek długotrwale bezrobotnych jest nieznaczny, a 
odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ
Zawód nadwyżkowy - liczba ofert pracy jest niższa niż 
liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Poza tym odsetek 
długotrwale bezrobotnych jest relatywnie wysoki, a napływ 
bezrobotnych przewyższa ich odpływ
Zawody maksymalnie nadwyżkowe - nie ma żadnych ofert 
pracy

2014 2015 2016 2017

67 384

46 185
35 957

2014        2015       2016       2017         

51 811

54 275



Szkolnictwo zawodowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017

W branżowej szkole II stopnia będzie przeprowadzany 
egzamin maturalny z 3 przedmiotów obowiązkowych (język 
polski, matematyka, język obcy). Uczeń branżowej szkoły II 
stopnia będzie musiał dodatkowo przystąpić do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.
Szkoły policealne są przeznaczone głównie dla osób 
posiadających wykształcenie średnie ogólne i pozwalają 
na uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminu. Uczniowie szkół 
policealnych zdają takie same egzaminy zawodowe jak 
uczniowie szkół branżowych oraz techników.
Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, 
do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary 
kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem 
wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji 
zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację 
Działalności i wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: 
• administracyjno-usługowy, 
• budowlany, 
• elektryczno-elektroniczny, 
• mechaniczny i górniczo-hutniczy, 
• rolniczo-leśny z ochroną środowiska, 
• turystyczno-gastronomiczny, 
• medyczno-społeczny, artystyczny.

Uczniowie w 9. roku nauki 
(6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjum w polskiej części pogra-
nicza)

Od 1 września 2017 roku w Polsce weszła w życie 
reforma, która wprowadziła zmiany w systemie oświaty, 
m.in.: organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek 
oświatowych. Najważniejsze zmiany to: 
• przedłużenie nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 at, 
• likwidacja gimnazjów, 
• przedłużenie nauki w liceach ogólnokształcących z 3 do 
  4 lat, 
• wprowadzenie dwustopniowego kształcenia branżowego.
  Obecnie wprowadzana struktura szkolnictwa w Polsce wy  
  gląda następująco:
• 8-letnia szkoła podstawowa, a po jej ukończeniu 
  uczeń ma wybór:
• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, a następnie może 
  kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II 
  stopnia,
• szkoła policealna (trwa od 1 do maksymalnie 2,5 roku 
nauki, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego lub 
technikum).
8-letnia szkoła podstawowa kończy się egzaminem z 
3 przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka). 
Wyniki egzaminu mają znaczenie przy rekrutacjach do 
szkół ponadpodstawowych.
4-letnie liceum ogólnokształcące kończy się egzaminem 
maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych 
(języka polskiego, matematyki i języka obcego). Jeden 
z egzaminów musi być przeprowadzony na poziomie 
rozszerzonym i zaliczony na poziomie minimum 30%.
Uczniowie branżowej szkoły I stopnia przystępują do 
jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, a po 
jego zdaniu uzyskują wykształcenie zasadnicze branżowe 
i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

10 340 10 217

2012     2013      2014      2015     2016      2017             

12 289 11 870 11 329 10 688



Objaśnienia

Pracujący według BAEL – osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:
1. wykonywały przez co najmniej jedną godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w 
    charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły  
    własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego 
    gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,
2. miały pracę, ale jej nie wykonywały:
    a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,
    b) z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
    c) do 3 miesięcy,
    d) powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% 
        dotychczasowego wynagrodzenia. 
Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy 
lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych 
niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub 
w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą 
oraz zatrudnionych za granicą.

Bezrobotni według BAEL – osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
1. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z definicją pojęcia – „Pracujący według BAEL”),
2. aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień 
    badany), aby znaleźć pracę,
3. były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych 
    zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej 
    rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe ją podjąć.

Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział liczby zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących 
działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopę bezrobocia podaje się z uwzględnieniem 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo)
wyszacowanych na podstawie wyników spisów. Dane o bezrobotnych oraz pracujących wykorzystywane do obliczenia 
stopy bezrobocia pochodzą ze źródeł różniących się metodą zbierania, co może powodować pewne nieścisłości, zwłaszcza 
w przypadku stopy bezrobocia ustalanej dla powiatów. Dla bezrobotnych miejscem lokalizacji jest ich miejsce zamieszkania 
lub pobytu, zaś dla pracujących – lokalizacja miejsca pracy.

Zawód deficytowy - to taki, na który istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym 
zawodzie. Zawody maksymalnie deficytowe - wyróżniają się zupełnym brakiem bezrobotnych w danym zawodzie.  

Polski system oświatowy
Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór 
kolejnej szkoły. Gimnazja w polskim systemie oświaty funkcjonują od 1999 roku. Gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom 
kształcenia w Polsce. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową. 
W 2017 roku rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów w związku z reformą systemu oświaty w Polsce, która likwiduje 
gimnazja oraz przywraca 8-klasową szkołę podstawową. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III 
ukończy gimnazjum. Absolwenci gimnazjum mają do wyboru następujące rodzaje szkół: *liceum ogólnokształcące – 3 
lata, zakończone maturą, kształcenie ogólne, przygotowuje do podjęcia studiów wyższych, *liceum profilowane – 3 lata, 
zakończone maturą, nie daje zawodu a tylko podstawy znajomości, możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych 
lub szkole policealnej, *technikum - 4 lata, zakończone maturą i egzaminem zawodowym, możliwość kontynuacji nauki 
na studiach lub szkole pomaturalnej lub podjęcie pracy zawodowej, *szkoła branżowea I stopnia (zasadnicza szkoła 
zawodowa) - 3 lata,zakończone egzaminem zawodowym na „czeladnika” lub „robotnika wykwalifikowanego”, możliwość 
kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia, liceum.







Kraje 2014 2017 Zmiana

Hradec 
Králové 23 340 27 087 +16,1 % tj. +3 747

Liberec 23 857 27 393 +14,8 % tj. +3 536

Ústí nad 
Labem 23 256 27 085 +16,5 % tj. +3 829

Karlovy Vary 21 786 25 583 +17,4 % tj. +3 797

2014 2015 2016 2017

2015 2030

Pogranicze czeskie
Ludność, pracujący

CUS zakłada w swoich prognozach demograficznych, że 
do 2030 r. nastąpi nieznaczny spadek liczby mieszkańców 
na obszarze EURES-TriRegio. W analizowanym okresie 
nastąpi starzenie miejscowej populacji – głównie z uwagi 
na wzrost oczekiwanej długości życia. Sytuacja w obszarze 
zatrudnienia, czy też bezrobocia, jest powiązana przede 
wszystkim z rozwojem ekonomicznym i gospodarczym 
rynku światowego, europejskiego, a w dalszej kolejności 
również czeskiego. W okresie rocznym doszło do spadku 
liczby zatrudnionych w wieku do 45 lat. Liczba osób 
zatrudnionych w wieku powyżej 45 lat uległa z kolei 
podwyższeniu w skali roku.

2015       2030

2 111,7 tys. 2 038,1 tys.

-3,5 %
tj.

o 73,3 tys.
mniej mieszkańców

Prognoza ludności
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Prognoza CSU; porównanie roku 2030 (prognoza na 31.12.2030) w 
stosunku do roku 2015 (stan rzeczywisty = stan na 31.12.2015) 

Pracujący
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Stan w dniu 31 XII

+2,0 %
tj. w 2017 r.

17 535
więcej pracujących niż 

w 2016

856 683 867 078 884 613

2014         2015          2016         2017   

Struktura wiekowa pracujących według BAEL 
w 2017 r.  
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
dane średnioroczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według 
krajów 
w CZK

Sekcje gospodarki o największym wzroście liczby 
pracujących według krajów 
Kraje Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
w 2017 r., Stan w dniu 31 XII

Administracja publiczna i 
obrona narodowa

71,3 tys.  pracujących, przyrost 
w porównaniu z 2016 r. o 6,1 tys. 

osób (9,4 %)

Informacja i komunikacja 
17,5 tys.  pracujących, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. o 2,9 tys. 
osób (19.9 %)

 Budownictwo 
72,9 tys.  pracujących, przyrost 

w porównaniu z 2016 r. o 3,6 tys. 
osób (5,2 %)

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

28,5 tys.  pracujących, przyrost 
w porównaniu z 2016 r. o 2,8 tys. 

osób (10,9 %)

Transport i gospodarka 
magazynowa

63,9 tys.  pracujących, przyrost w 
porównaniu z 2016 r. o 1,4  tys. 

osób (2,2 %)

Przetwórstwo przemysłowe
316,7 tys.  pracujących, przyrost 
w porównaniu z 2016 r. o 7,5 tys. 

osób (2,4%) 

W okresie rocznym w poszczególnych krajach wchodzących 
w skład EURES-TriRegio odnotowano najwyższy wzrost 
średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w ostatnich 
10 latach. Pomimo tego wynagrodzenie brutto jest jednak 
w perspektywie długofalowej niższe niż średnia dla całych 
Czech.

26,9 %
30 - 44

19,2 %
15 - 29

30,9 %
60 lat i więcej

23,0 %
45 - 59

862 187



Miejsca pracy

Oferta wolnych miejsc pracy w ramach EURES TriRegio 
jest obecnie najwyższa od wprowadzenia obecnych 
granic krajów 1 stycznia 2001 r. Liczba bezrobotnych w 
grupie ludności w przedziale wieku 15-64 lat, podobnie 
jak liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy, 
są z kolei najniższe – przy utrzymaniu obecnego rozwoju 
gospodarczego i ekonomicznego można zakładać ich 
dalszy spadek. Liczba bezrobotnych w Czechach oscyluje 
aktualnie w przedziale 3-4% i jest najniższa spośród 
państw UE, jednocześnie w niektórych krajach RCz liczba 
bezrobotnych jest na granicy 2 %.

Liczba ofert pracy
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary

Bezrobotni zarejestrowani
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Stan w dniu 31 XII

Zawody z największą liczbą ofert pracy w 2018 r.
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Stan w dniu 30 VI

+8,4 %
tj. w 2017 r. 

o 6 236
więcej wolnych miejsc 

pracy niż w 2016

Zawodowe
Spawacze i lutownicy               1 731
Narzędziowcy i pokrewne            1 328
Kucharze (z wyjątkiem szefów kuchni), pomocnicy w kuchni           1 255
Mechanicy i obsługa maszyn do obróbki (z wyjątkiem maszyn do 
obróbki drewna)            1 080
Murarze, Zedníci, zduni, kafelkarze i monta dlaždiči a montażyści 
zabudowy suchej             1 050
Barmani i kelnerzy             844
Sprzedawcy w sklepach            690
Szwaczki, krawcowe, hafciarki i pracownicy zawodów pokrewnych      672
Pozostali rzemieślnicy i wykwalifikowani pracownicy budowlani            621
Kosmetycy i pracownicy zawodów pokrewnych          414
Mechanicy i serwisanci pojazdów samochodowych          353
Instalatorzy, hydraulicy, ślusarze budowlani i blacharze budowlani       345
Elektrycy, w tym budowlani            326
Średnie
Pielęgniarki ogólne bez specjalizacji            507
Technicy maszynowi             265
Pracownicy administracji ogólnej           229
Wyższe
Lekarze specjaliści            333
Nauczyciele szkół średnich (w wyjątkiem przedmiotów 
specjalistycznych, konserwatoriów i drugiego stopnia szkół 
odstawowych                 197
Stomatolodzy            154
Nauczyciele przedmiotów specjalistycznych, nauki praktycznej i 
przygotowania zawodowego (z wyjątkiem uczniów w szkołach 
specjalnych)             125

-29,2 %
tj. w 2017 r. 

o 25 344
mnie bezrobotnych 

niż w 2016

Udział bezrobotnych w liczbie ludności 
w wieku 15-64 lata według krajów     
Stan w dniu 31 XII 

2016 2017

Hradec Králové 3,8 2,7

Liberec 5,2 3,8

Ústí n. Labem 7,8 5,4

Kalovy Vary 5,5 3,5

Ogólna liczba uczniów i absolwentów szkół średnich na 
obszarze EURES-TriRegio co roku spada. Liczba uczniów 
szkolnictwa średniego spadła w ostatnich 5 latach o 
13,5%, liczba absolwentów nawet o 18%. Długofalowo 
są poszukiwani absolwenci na stanowiska w przemyśle 
maszynowym, produkcji, budownictwie, ale również w 
medycynie, gastronomii, transporcie i logistyce. Obecna 
struktura dziedzin kształcenia nie jest dostosowana w 
odpowiedni sposób do aktualnych potrzeb rynku.

2014 2015 2016 20172014        2015       2016       2017

80 878
74 642

42 902

2014 2015 2016 2017

125 476

86 698

61 354

2014        2015        2016       2017         

66 697

103 755



Szkolnictwo zawodowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Absolwenci szkół średnich i zawodowych                
Suma Krajów Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Stan w dniu 30 IX

System kształcenia w Czechach jest oparty na ustawie 
o edukacji (oraz ustawie o szkolnictwie wyższym) i 
określa proces stopniowego uzyskiwania kwalifikacji na 
poszczególnych stopniach struktury edukacji. Głównym 
filarem jest podział kształcenia na trzy obszary: pierwszego 
stopnia (podstawowe), drugiego stopnia (średnie) i 
trzeciego stopnia (pozostałe). Kształcenie podstawowe 
(wiek 6-15 lat) odbywa się w sieci szkół podstawowych 
i trwa 9 lat. Ostatnie 4 lata kształcenia podstawowego 
można ukończyć w ośmioletnim gimnazjum lub przejść 
do gimnazjum na okres sześciu lat po ukończeniu 
siódmej klasy. Dziewięcioletni obowiązek szkolny w 
Czechach wynika z ustawy i może być poprzedzony 
kształceniem przedszkolnym (wiek 3-6 lat) prowadzonym 
w przedszkolach. Ostatni rok nauczania przedszkolnego 
jest obecnie obowiązkowy. Kształcenie drugiego stopnia 
(wiek 15-18 lat) nawiązuje do kształcenia pierwszego 
stopnia i trwa z reguły trzy lub cztery lata, są jednak profile 
jedno- i dwuletnie. Kształcenie drugiego stopnia jest 
prowadzone w szkołach średnich i dzieli się na kształcenie 
średnie (trwające 1-2 lata), kształcenie średnie ze 
świadectwem zawodowym (trwające 2-3 lata, prowadzone 
w szkołach średnich zawodowych) oraz kształcenie 
średnie z egzaminem maturalnym (trwające z reguły 4 
lata, prowadzone w gimnazjach i technikach). Kształcenie 
trzeciego stopnia (19 lat i więcej) umożliwia absolwentom 
szkół zakończonych maturą dalsze zwiększanie kwalifikacji 
na studiach w różnych specjalizacjach – w konserwatoriach, 
wyższych szkołach zawodowych lub uczelniach wyższych 
(w tym na uniwersytetach). Wykształcenie uzyskane na 
uczelniach wyższych można podzielić na trzy podstawowe 
poziomy: licencjacki, magisterski i doktorski. 

20 028

14 407

2012      2013     2014     2015     2016      2017             

14 422

19 043
16 745

15 639



Objaśnienia

Osoby pracujące zarobkowo i zatrudnieni powinni opłacać ubezpieczenie społeczne - do określenia liczby zatrudnionych 
i samozatrudnionych (OSVČ) stosuje się dane Czeskiej Administracji Zabezpieczenia Społecznego, w której wszyscy mają 
ustawowy obowiązek rejestracji. Obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych ciąży na pracodawcach, zatrudnionych 
podlegających systemowi ubezpieczenia chorobowego, samozatrudnionych i osobach opłacających dobrowolne 
ubezpieczenie emerytalne. Składki ubezpieczeniowe za pracownika odprowadza pracodawca. Za samozatrudnionego 
zgodnie z ustawą nr 155/1995 Sb., o ubezpieczeniu emerytalnym, z późn. zm., uważa się osobę prowadzącą samodzielną 
działalność zarobkową lub współpracującą przy prowadzeniu samodzielnej działalności zarobkowej zgodnie z ustawą nr 
586/1992 Sb., o podatku dochodowym, z późn. zm., która wypełniła obowiązek szkolny i osiągnęła wiek co najmniej             
15 lat. Do potrzeb badań sumuje się liczby ubezpieczonych i samozatrudnionych prowadzących działalność na dzień 
31.12. analizowanego okresu.

Struktura wiekowa osób pracujących zarobkowo - liczba ludności czynnej zawodowo zgodnie z badaniem 
reprezentatywnym ludności czynnej zawodowo jest wyrażona poprzez siłę roboczą obejmującą osoby zatrudnione (jako 
główne miejsce pracy) w gospodarce narodowej i osoby bezrobotne. Zatrudnieni to wszystkie osoby w wieku od 15 lat 
wzwyż, które podczas tygodnia referencyjnego należały do grupy opłacanych zatrudnionych lub zatrudnionych we własnym 
przedsiębiorstwie. Za bezrobotnego zgodnie z metodyką MOP uznaje się osobę w wieku od 15 lat wzwyż, która w badanym 
okresie jednocześnie spełnia trzy warunki: 1. nie była osobą pracującą, 2. aktywnie poszukiwała pracy 3. była gotowa 
podjąć pracę. Mowa o średniej rocznej w analizowanym okresie.

Miesięczne wynagrodzenie brutto - średnie miesięczne wynagrodzenie brutto, tj. przed opłaceniem składki na 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych oraz 
innych ustawowych lub ustalonych z pracodawcą potrąceń. Obejmuje kwoty zaksięgowane w danym okresie do wypłaty, 
niezależnie od tego, czy rzeczywiście zostały wypłacone pracownikom. Są to dane orientacyjne, które w kolejnym okresie 
mogą ulec niewielkiej zmianie (wyłącznie jednak w skali kilku koron).

Sektory o największym wzroście zatrudnienia - podział na sektory zgodnie z uznawaną w skali międzynarodowej 
klasyfikacją CZ-NACE. Wybrano sektory o najwyższym wzroście liczby zatrudnionych w skali roku w wartościach 
bezwględnych.

Wzrost liczby zarejestrowanych miejsc pracy - prosta suma zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy 
we właściwym miejscowo Urzędzie Pracy Republiki Czeskiej w analizowanym okresie. Pracodawcy nie mają ustawowego 
obowiązku zgłaszania wolnych miejsc pracy w Urzędzie Pracy Republiki Czeskiej.

Sytuacja w zakresie bezrobocia - określa liczbę osób poszukujących pracy, widniejących w ewidencji Urzędu Pracy 
Republiki Czeskiej, na dzień 31.12 analizowanego okresu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jako osoby poszukujące 
pracy mogą być wpisane osoby mieszkające na stałe na danym obszarze, niepozostające w stosunku pracy lub podobnym 
z pracodawcą, oraz samozatrudnione, które zwrócą się do Urzędu Pracy Republiki Czeskiej o pośrednictwo w znalezieniu 
odpowiedniej pracy.

Stopa bezrobocia - udział bezrobotnych wśród ludności w wieku 15-64 lat wyraża udział dostępnych osób poszukujących 
pracy i mogących od razu podjąć pracę w stosunku do ogólnej liczby ludności w tym samym wieku. Są to dane na dzień 
31.12 analizowanego roku.

Dynamika liczby absolwentów - ogólna liczba absolwentów w analizowanym roku szkolnym w szkolnictwie drugiego 
stopnia, tj. w szkolnictwie zawodowym i przygotowaniu do zawodu. W wykazie brak absolwentów wyższych szkół 
zawodowych. System kształcenia w Czechach jest oparty na ustawie o edukacji i określa proces stopniowego uzyskiwania 
kwalifikacji na poszczególnych stopniach struktury edukacji. Głównym filarem jest podział kształcenia na trzy obszary: 
pierwszego stopnia (podstawowe), drugiego stopnia (średnie) i trzeciego stopnia (pozostałe). Kształcenie podstawowe (wiek 
6-15 lat) odbywa się w sieci szkół podstawowych i trwa 9 lat. Ostatnie 4 lata kształcenia podstawowego można ukończyć 
w ośmioletnim gimnazjum. Dziewięcioletni obowiązek szkolny w Czechach wynika z ustawy i może być poprzedzony 
kształceniem przedszkolnym (wiek 3-6 lat), przy czym ostatni rok kszatłcenia przedszkolnego jest obecnie obowiązkowy. 
Kształcenie drugiego stopnia (wiek 15-18 lat) nawiązuje do kształcenia pierwszego stopnia i trwa z reguły trzy lub cztery 
lata. Jest prowadzone w szkołach średnich i dzieli się na kształcenie średnie (trwające 1-2 lata), kształcenie średnie ze 
świadectwem zawodowym (trwające 2-3 lata, prowadzone w szkołach średnich zawodowych) oraz kształcenie średnie z 
egzaminem maturalnym (trwające z reguły 4 lata, prowadzone w gimnazjach i technikach). Kształcenie trzeciego stopnia 
(19 lat wzwyż) umożliwia absolwentom szkół zakończonych maturą dalsze podwyższanie kwalifikacji na studiach w różnych 
specjalizacjach – w konserwatoriach, wyższych szkołach zawodowych lub uczelniach wyższych, w tym na uniwersytetach. 
Wykształcenie uzyskane na uczelniach wyższych można podzielić na trzy podstawowe poziomy: licencjacki, magisterski i 
doktorski.



Informacja, doradztwo i pośrednictwo
EURES-TriRegio informuje i doradza poszukującym pracy, pracownikom i pracodawcom na trójstyku 
Polska-Niemcy-Czechy w zakresie:

• warunków pracy  i życia,
• poszukiwania pracy w sąsiednim regionie,
• pozyskiwania wykwalifikowanej siły robczej,
• kwestii socjalnych, jak ubezpieczenie społeczne, emerytura, podatki, płace minimalne.

Doradcy EURES w terenie

U doradców EURES partnerstwa EURES-Triregio, specjalnie wyszkolonych w sprawach transgranicz-
nych, otrzymasz na miejscu w regionie informację, poradę oraz oferty pracy.


