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WPROWADZENIE 

Obserwatoria Rynku Pracy są strukturą organizacyjną Wojewódzkich Urzędów 

Pracy, wspierających badawczo i informacyjnie lokalną politykę rynku pracy. Społeczne 

igospodarcze zróżnicowanie regionów uzasadniaposzukiwaniesposobów bieżącego 

monitorowania popytu i podaży na pracę, tendencji rozwojukoniunktury gospodarczej, 

struktury demograficznej i kapitału społecznego mieszkańców regionuiformułowaniana 

podstawieprowadzonych analizwskazańpod adresem administracji samorządowejodnoszących 

się zarówno do makro- jak i mikrostrukturalnychstrategii rozwoju regionu i zaspokajania 

zróżnicowanych potrzeb różnych grup ludności, szczególnie w dziedzinie edukacji, 

wyboruzawodu, zdobycia kwalifikacji zawodowych, znalezienia i utrzymania stabilnego 

zatrudnienia, sposobów radzenia sobie z bezrobociem ireintegracji zawodowej.  

Specyfika pracy instytucji rynku pracy wymaga ciągłego modyfikowania 

instrumentów i metod działania.Sytuacja na rynku pracy jest bowiem zmienna, zależna z 

jednej strony od krajowej i europejskiej (a także światowej) koniunktury gospodarczej i zmian 

technologicznych a także strategii europejskiej polityki zatrudnienia z drugiej zaś od struktury 

i jakości kapitału ludzkiego osób poszukujących pracy.Dlatego tak ważna jest rzetelna wiedza 

i informacje o procesach gospodarczych i społecznych danego regionu, umożliwiająca 

skuteczne działanie, na miarę potrzeb pracobiorców i pracodawców oraz planów rozwoju 

danego regionu.  

Inicjatywa Obserwatorium Rynku Pracy stwarza także realną szansę stworzenia 

systemu zarządzania procesami informacyjnymi odpowiadającego potrzebom instytucji 

wspierających rynek pracy, a jednocześnie odpowiadającego wymogom wskazywanym w 

Strategii Lizbońskiej, jako najpilniejsze zadania nowoczesnego państwa inicjującego procesy 

znamienne dla społeczeństwa informacyjnego. 

Powyższe przesłanki merytoryczne a także obecność unijnych środków finansowych 

wspierających rozwój badań dotyczących rynku pracy oraz wspieranie instytucji rynku pracy, 

umożliwiły tworzenie Obserwatoriów Rynku Pracy. W 2005 r., Wojewódzki Urząd Pracy w 

Szczecinie rozpoczął realizację projektu "Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" 

(ZORP),współfinansowanegow ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten był realizowany w okresie: 01.10.2005 r. - 

31.03.2008 r.Do końca 2009 roku „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy" 

kontynuuje działania badawcze w ramach PO KL 2007-2013,Poddziałanie 6.1.1Wsparcie 

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 
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W 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu 

„Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”, także w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środków pochodzących z budżetu 

państwa. W projekcie współpracowały instytucje partnerskie zaangażowane w monitorowanie 

regionalnego rynku pracy i kształtowanie polityki zatrudnienia w Małopolsce, takie 

jak:Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego (UMWM), Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM, 

Departament Edukacji i Sportu UMWM, Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

UMWM, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., Kuratorium Oświaty w Krakowie. Działania zrealizowane w latach 2006-

2007 stanowiły bazę doświadczeń i zaczątek dla Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji, uruchomionego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w 2008 roku, a 

także trzech innych regionalnych Obserwatoriów: Małopolskiego Obserwatorium Polityki 

Rozwoju, Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki, Małopolskiego Obserwatorium 

Polityki Społecznej. 

Głównym zamierzeniem projektów realizowanych w ramach wymienionych powyżej 

Obserwatoriów Rynku Pracy było wspieranie rozwoju zaplecza informacyjnego tak, by 

realizację regionalnej polityki społeczno-gospodarczej uczynić skuteczniejszą i bardziej 

adekwatną do potrzeb. Aby osiągnąć zamierzony cel Obserwatoria podjęły działania na rzecz 

wypełnienia luk informacyjnych wskazanych przez instytucje działające na szczeblu 

regionalnym (prowadzenie badań i analiz), gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 

informacji o rynku pracy (stworzenie biblioteki zasobów informacyjnych oraz modułu 

wizualizacji danych) oraz wypracowania modelowych rozwiązań w zakresie zarządzania 

informacją.  

W 2008 r. powstało Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz 

Gospodarczych, które za cel stawia sobie wypracowanie regionalnego modelupozyskiwania i 

analizowania informacji o aktualnych trendach, prognozowanych zmianach w gospodarce i na 

rynku pracy, a następnie wypracowanie systemu upowszechniania i wymiany informacji 

gospodarczej i dotyczącej rynku pracy. Także i ten projekt realizowany jest w ramach PO KL 

2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, (Działania 8.1 Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany 

gospodarczej). 

Od 2008 r. istnieje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (Wojewódzki Urząd 

Pracy w Gdańsku),realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
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Ludzki.Pomysłodawcą i wykonawcą tego projektu jest Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na 

rzetelne i systematyczne analizy i prognozy dotyczące regionalnego rynku pracy. Takie 

analizy mają pomóc w lepszym prowadzeniu działań na rzecz zwiększania zatrudnienia oraz 

ograniczania i zapobiegania bezrobociu na Pomorzu. 

W 2009 r. prace organizacyjne na rzecz utworzenia Obserwatoriów Rynku Pracy 

podjęły Wojewódzkie Urzędy Pracy w Warszawie, Opolu i Łodzi, korzystając ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny, Kapitał Ludzki 2007 -2013). 

Dotychczasowe działania prowadzone przez istniejące Obserwatoria Rynku Pracy umożliwiły 

stworzenie bazy danych – dotyczących wymienionych województw –w postacidanych 

statystycznych, informacji urzędowych, wyników badań empirycznych, analiz naukowych i 

ekspertyzdotyczących takich dziedzin jak: podaż pracy, popyt na pracę, trendy rozwoju 

gospodarczego, edukacja zawodowa i ustawiczna, sytuacja na rynku pracy grup słabych i 

wykluczonych z rynku pracy. Wypracowane przez nie „banki informacji” są powszechnie 

dostępne w formie elektronicznej, są nierzadko publikowane w postaci książek i broszur, 

stanowią przedmiot konferencji i seminariów łączących świat nauki, polityki i administracji 

samorządowej oraz świadczeniodawców i świadczeniobiorców usług instytucji rynku pracy w 

Polsce.  
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I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZY 

 
Przedmiotem analizy są badania prowadzone w latach 2005 – 2009 przez 

Obserwatoria Rynku Pracy działające w Polsce, a mianowicie: Zachodniopomorskie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Podlaskie 

Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych oraz Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy. W sumie analizą, która stanowi zasadniczą część niniejszego opracowania, 

objęto 40 raportów obserwatoriów rynku pracy.Te ze wspomnianych raportów, które były  

dostępne w formie elektronicznej, zostały załączone w osobnym folderze, na płycie DVD 

zawierającej niniejszy raport, który jestdostępny w postaci plików MS Word (.docx) oraz 

OpenDocument (.odt). 

Ponadto, w niniejszym opracowaniu zawarto charakterystykęEuropejskiej Sieci 

Monitoringu Regionalnego Rynku Pracy, a takżeuwagi związane z  

wyjazdamiszkoleniowymido Danii (konferencja wspomnianej sieci monitoringu) i Szwecji 

(wizyta studyjna w placówkach Publicznych Służb Zatrudnienia). W Aneksie nr 4 do 

niniejszego opracowania znajduje sięnatomiast sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego 

w Wielkiej Brytanii (wizyty w placówkach brytyjskich Publicznych Służb Zatrudnienia). 
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II. ŹRÓDŁA INFORMACJI: RODZAJ ŹRÓDŁA, ZAKRES PROBLEMOWY I RODZAJ BADAŃ, 

DOSTĘPNOŚĆ ŹRÓDEŁ 

 

MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

 

 

L.p. 

Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego 

badania 

/gromadzącego 

dane 

adres 

Zakres problemowy 

informacji (wg 

obszarów tematycznych) 

Okres badania Rodzaj badań 

(dane zastane, 

badania empiryczne: 

ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność(adresy stron internetowych, 

publikacje zwarte) 

1.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji: 

Badania potrzeb 

informacyjnych małopolskich 

instytucji, 

 

Zespół zadaniowy 

Obserwatorium 

oraz pracownicy 

Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

Problematyka pozostaje 

pozaprzewidzianymi 

obszarami 

tematycznymi; wyniki 

badań potrzeb 

informacyjnych wydają 

się istotne dla 

Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku 

Pracy 

2006 Dane zastane, 

badania jakościowe 

Badania potrzeb informacyjnych 

małopolskich instytucji, 

Jolanta Perek-Białas, 

Barbara Worek, 2006 

Badania_potrzeb_edukacyjnych.pdf-

Adobe Reader 

2.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji: 

Badania losów absolwentów 

ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych 

Public Profits 

Sp.zoo na zlecenie 

WUP w Krakowie 

4. Edukacja zawodowa 

5. standardy zawodowe 

2.2.1 charakterystyka 

zasobów pracy 

2.2.2. sytuacja grup 

defawozryzowanych – 

młodzież (absolwenci) 

2.4.1. Podejmowanie 

pracy 

2007 Badania ilościowe Badania losów absolwentów 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, 

Kraków 2007 

Badanie_losow_absolwentow.pdf-Adobe 

Reader 

3.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Interactive – 

Agencja 

2.1.1.Uwarun-kowania 

rozwoju firm, 

2007 Badania ilościowe i 

badania jakościowe 

Badanie strategicznych branż w 

Małopolsce. Raport końcowy z badań. 
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: Badanie strategicznych 

branż w Małopolsce 

Komunikacji 

Marketingowej na 

zlecenie WUP w 

Krakowie 

2.1.3. Zapotrzebowanie 

na pracowników wg 

sekcji 

2.4.2. Dynamikai 

struktura zatrudnienia 

6.7. Formy, zakres 

kształcenia 

ustawicznego  

Agencja Komunikacji Marketingowej, 

Kraków 2007.  

Raport_branże.pdf_ Adobe Reader 

4.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji: Segmentacja 

powiatów województwa 

małopolskiego w 

wymiarach: rynku pracy 

(zatrudnienie i bezrobocie), 

edukacji i wykluczenia 

społecznego 

 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

2. Charakterystyka 

rynku pracy 2.3. 

bezrobocie, 2.4. 

zatrudnienie 6.4. Inne: 

edukacja, wykluczenie 

społeczne 

2007 Analiza danych 

zastanych 

Segmentacja powiatów województwa 

małopolskiego w wymiarach: rynku pracy 

(zatrudnienie i bezrobocie), 

edukacji i wykluczenia społecznego, 

Raport z analizy danych zastanych, 

Jarosław Górniak 

Magdalena Jelonek 

Kraków 2007 

5.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji: 

Edukacja i wykształcenie w 

Małopolsce 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

4.1. Poziom 

wykształcenia w rejonie 

4.3. Infrastruktura 

edukacyjna 

4.6. Infrastruktura w 

zakresie kształcenia 

ustawicznego 

2008 Analiza danych 

zastanych 

Edukacja i wykształcenie w Małopolsce,  

Raport za 2008 r. 

Kraków 2009, 

Edukacja%202008.pdf – Adobe Reader 

6.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji: Gospodarka, 

przedsiębiorczość, 

zatrudnienie w Małopolsce w 

2008 r.  

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

1.1. tendencje 

rozwojowewojewództwa 

małopolskiego 

2.1.1.uwarunkowania 

rozwoju firm, 

2.1.2.Przedsiębiorczość, 

2.4.2Dynamika 

zatrudnienia w 

małopolskich 

podmiotach 

gospodarczych, 2.4.6. 

dynamika wynagrodzeń 

w małopolskich 

podmiotach 

2008 Analiza danych 

zastanych 

Gospodarka, przedsiębiorczość, 

zatrudnienie w Małopolsce, Raport za 

2008, WUP Kraków 2009, 

Gospodarka%202008.pdf –Adobe Reader 
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gospodarczych  

 

7.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji, Rynek pracy w 

Małopolsce, 2008 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

II. Charakterystyka 

rynku pracy 

2008 Analiza danych 

zastanych 

Rynek pracy w Małopolsce, raport za rok 

2008, WUP 2009, 

Rynek%20pracy202008.pdf-Adobe 

Reader 

8.  Raport małopolskiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji,Nauka zawodu 

Szkoła czy pracodawca? 

Raport z badania praktycznej 

nauki zawodu realizowanej 

przez małopolskich 

przedsiębiorców 

 

 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

IV. Edukacja zawodowa 2008 Analiza danych 

zastanych, badania 

ilościowe, badania 

jakościowe 

Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? 

Raport z badania praktycznej nauki 

zawodu realizowanej przezmałopolskich 

przedsiebiorców, WUP 2009,  

Praktyczna_nauka_zawodu_wersja_rozsz. 

pdf_Adobe Reader 

9.  Raport Małopolskiego 

Obserwatorium Rynku 

Pracyi Edukacji: Analiza 

porównawcza podmiotów 

gospodarczych województwa 

małopolskiego 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

1.1. Tendencje 

rozwojowe rynku pracy 

w Małopolsce 

1.2. Prognozy dotyczące 

popytu na pracę 

2.4. Zatrudnienie 

2001-2008 Analiza danych 

zastanych 

Analiza porównawcza podmiotów 

gospodarczych województwa 

małopolskiego 

Mariusz Łapczyński, WUP, Kraków 2009 

Analiza_porownawcza.pdf- Adobe 

Reader 

 

  



10 

 

PODLASKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ GOSPODARCZYCH 

 

L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy 

informacji (wg 

obszarów 

tematycznych) 

Okres badania Rodzaj badań (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność(adresy 

stron 

internetowych, 

publikacje zwarte) 

1.  Raport Podlaskiego Obserwatorium 

Rynku Pracy i Prognoz 

Gospodarczych  

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Białymstoku 

( realizacja badań: 

firma EDC sp. z o.o. w 

Białymstoku) 

Problematyka pozostaje 

poza przewidzianymi 

obszarami 

tematycznymi; wyniki 

badań potrzeb 

informacyjnych wydają 

się istotne dla 

Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku 

Pracy  

2008 Badania jakościowe i 

ilościowe 

Raport z badania 

podmiotów 

gospodarczych 

województwa 

podlaskiego w 

zakresie potrzeb 

informacyjnych ( 

raport końcowy Cz. 

I – instytucje, 

raport końcowy cz. 

II- mieszkańcy) 

http://up.podlasie.pl 
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POMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

 

L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego 

badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy 

informacji  

Okres 

badania 

Rodzaj badań Dostępność 

1.  Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Raport 

sektorowy. Turystyka, 

Gdańsk 2007. 

Analiza danych zastanych 

Pomorskie 

Obserwatorium 

Rynku Pracy - 

Instytut Badań nad 

Gospodarką 

Rynkową 

ul. Do Studzienki 63 

80-227 Gdańsk 

tel.: 058 524 49 00 

fax: 058 524 49 08 

http://www.porp.pl/ 

1. Społeczno-ekonomiczne i 

prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (skala makro, 

skala regionalna) 

2. Charakterystyka rynku pracy 

(sektor turystyki) 

2007 Dane zastane Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. 

Turystyka, Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy,Gdańsk 2007. Raport w 

wersji elektronicznej 

http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-

91-5) 

2.  Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Raport 

sektorowy. Przemysł 

stoczniowy, Gdańsk 2007. 

Analiza danych zastanych 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i 

prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (skala makro, 

skala regionalna) 

2. Charakterystyka rynku pracy 

(sektor przemysłu stoczniowego) 

2007 Dane zastane Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. 

Przemysł stoczniowy, Pomorskie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Gdańsk 

2007. Raport w wersji elektronicznej 

http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-

89-2) 

3.  Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Raport 

sektorowy. Budownictwo, 

Gdańsk 2007. 

Analiza danych zastanych 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i 

prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (skala makro, 

skala regionalna) 

2. Charakterystyka rynku pracy 

(sektor budownictwa) 

2007 Dane zastane Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. 

Budownictwo, Pomorskie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Gdańsk 

2007. Raport w wersji elektronicznej 

http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-

92-2) 

4.  Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Pomorska 

mapa zawodów i 

umiejętności przyszłości, 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i 

prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (skala makro, 

skala regionalna) 

2007 Dane zastane Nowicki M. (red.), Pomorska mapa 

zawodów i umiejętności przyszłości, 

Pomorskie Obserwatorium Rynku 

Pracy, Gdańsk 2007. Raport w wersji 

http://www.porp.pl/
http://www.porp.pl/
http://www.porp.pl/
http://www.porp.pl/
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Gdańsk 2007. 

Analiza danych zastanych 

2. Charakterystyka rynku pracy 

3. Polityka rynku pracy 

4. Edukacja zawodowa 

5. Standardy zawodowe 

elektronicznej 

http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-

96-0) 

5.  Raporty „PORP” 2006-2009 

[2010]: raporty kwartalne i 

półroczne 

Analiza danych zastanych. 

Ankietowe badania 

(jakościowe) 

przedsiębiorców 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i 

prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (skala makro, 

skala regionalna) 

2. Charakterystyka rynku pracy 

4. Edukacja zawodowa 

2006 – 

III 2010
1
 

Dane zastane. 

Badania 

jakościowe. 

Nowicki M. (red.), Raport 

kwartalny1/2007 [2/2007, 3/2007, 

4/2007, 5/2008, 6/2008] – wersja 

rozszerzona, Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Gdańsk 2007 [2008, 

2009]. 

oraz 

Nowicki M. (red.), Raport I/2008 

[II/2008, III/2008, IV/2009, V/2009], 

Gdańsk 2008 [2009]. 

Raporty w wersji rozszerzonej, w wersji 

elektronicznej – http://www.porp.pl/ 

(„Raporty”) 

 

  

                                                 
1
 W czasie opracowywania niniejszego raportu dostępne były raporty Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy włącznie do nr V/2009,  czyli za okres do I kwartału 2009. 

Planowane jest wydanie raportów do marca 2010 r. 

http://www.porp.pl/
http://www.porp.pl/
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ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

 

L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy informacji (wg 

obszarów tematycznych) 
Okres 

badania 

Rodzaj badań (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność 

1.  Szanse i aspiracjezawodowe młodzieży 

istudentów Koszalina iSzczecina. 

Analiza porównawcza. 

Badania naukowe ośrodków innych niż 

akademickie 

 

Zachodniopomorskie 

Obserwatorium Rynku 

Pracy (ZORP) 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie 

ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 

e-mail: zorp@wup.pl 

http://www.wup.pl/ 

3. Polityka rynku pracy z perspektywy 

szans i aspiracji zawodowych 

młodzieży 

2005 ? 
(brak 

precyzyjnej 

informacji) 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

http://www.wu

p.pl/index.php

?id=676 

(http://www.w

up.pl  ZORP 
 Badania i 

analizy 2005-

2007) 

2.  Potrzeby i zasoby instytucji rynku pracy 

Analiza potrzeb i zasobów instytucji 

rynku pracy 

j.w. 6. Aktywność publicznych (poza PSZ) 

i niepublicznych instytucji rynku pracy 

16-27.X 

2006 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

3.  Analiza aktywności biznesowej i 

wskaźnika przetrwania przedsiębiorstw. 

Analiza danych zastanych 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

30.X-

15.XI 

2006 

Dane zastane j.w. 

4.  Profil pożądanego pracownika– badanie 

pracodawców. 

 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala makro, skala regionalna) 

3. Polityka rynku pracy 

3-23.XI 

2006 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

5.  Raport z badania „Niepełnosprawni na 

rynku pracyWojewództwa 

Zachodniopomorskiego” 

 

j.w. oraz Centrum 

Edukacji i Profilaktyki 

www.centrum-

edukacji.eu 

Bielsko-Biała 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

Sytuacja ekonomiczna i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

XI 2006 

(raport) 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

6.  Raport z wojewódzkiego badania 

„Kobiety na rynku pracy” 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

XII 2006 

(raport) 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

7.  Raport z wojewódzkiego badania osób 

bezrobotnych, pracujących 

j.w. 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

XII 2006 

(raport) 

Analiza danych 

zastanych, badania 

j.w. 

http://www.wup.pl/index.php?id=676
http://www.wup.pl/index.php?id=676
http://www.wup.pl/index.php?id=676
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L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy informacji (wg 

obszarów tematycznych) 
Okres 

badania 

Rodzaj badań (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność 

i nieaktywnych zawodowo pracy (skala regionalna) empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

8.  Analiza struktury, kierunków i typów 

alternatywnych form zatrudnienia 

Instytut Badańi Analiz 

Grupa Olsztyńska Szkoła 

Biznesu / ZORP 

3. Polityka rynku pracy IV 2006-

V 2007 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. + wersja 

papierowa 

ISBN 978-83-
925692-1-3 

9.  Analiza struktury i przygotowania 

edukacyjnego studentów i kandydatów 

na studia oferowanych przez 

zachodniopomorskie uczelnie wyższe 

ZORP Edukacja na poziomie wyższym 10-28.V 

2007 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

10.  Edukacja a rynek pracy – analiza 

kierunków kształcenia 

zachodniopomorskich szkół 

ponadgimnazjalnych 

ZORP Edukacja na poziomie 

ponadgimnazjalnym 

23-30.V 

2007 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

11.  Raport. Edukacja a rynek pracy. Analiza 

kierunków kształcenia oraz aktywności 

zawodowej absolwentów szkół i uczelni 

j.w. oraz Centrum 

Edukacji i Profilaktyki 

www.centrum-

edukacji.eu 

Bielsko-Biała 

3. Polityka rynku pracy 

Absolwenci  

XII 2006 

(raport) 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

12.  Badanie efektywności aktywnych form 

przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia 

w województwie zachodniopomorskim 

Pentor Research 

International Poznańdla 

ZORP 

3. Polityka rynku pracy 14-28.V 

2007 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

13.  Badanie oferty szkoleniowej na 

zachodniopomorskim rynku pracy. 

Raport pobadawczy 

Public Profits Sp. z o.o. 

na zlecenie WUP / 

ZORP 

3. Polityka rynku pracy 14-29.V 

2007 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

14.  Działania proinwestycyjne i 

prorozwojowe samorządów w 

województwie zachodniopomorskim 

ZORP 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

3. Polityka rynku pracy 

4-25.V 

2007 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

15.  Raport z badańpn.„Plany i preferencje 

edukacyjne izawodowe uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych 

województwazachodniopomorskiego” 

Centrum Doradztwa 

Strategicznego s.c. dla 

ZORP 

4. Edukacja zawodowa  21-25.V 

2007 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

16.  Plany i preferencje edukacyjne i 

zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych 

Pentor Research 

International Poznańdla 

4. Edukacja zawodowa  2007 ? Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 
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L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy informacji (wg 

obszarów tematycznych) 
Okres 

badania 

Rodzaj badań (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność 

ZORP 

17.  Analiza sytuacji przedsiębiorców 

w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego 

Pentor Research 

International Poznańdla 

ZORP 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

23.X-

10.XII 

2007 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

18.  Analiza sytuacji bezrobotnych w 

powiatach województwa 

zachodniopomorskiego 

Pentor Research 

International Poznańdla 

ZORP 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

2. Charakterystyka rynku pracy 

3. Polityka rynku pracy 

23.X-

10.XII 

2007 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

19.  Stan i prognoza rozwoju gospodarczego 

województwa zachodniopomorskiego 

Pentor Research 

International Poznańdla 

ZORP 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

X 2008 Badania empiryczne 

ilościowe 

http://www.wu

p.pl/index.php

?id=676 
(http://www.w

up.pl  ZORP 

 Badania i 
analizy 2008-

2009) 

20.  Raport końcowy. Losy zawodowe 

absolwentów szkół gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i absolwentów 

szkół wyższych 

InfoAudit Sp. z o.o. i 

Centrum Usług Profesja 

Sp.z.o.o dla ZORP 

4. Edukacja zawodowa  XI-XII 

2008 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

21.  Plany i preferencje edukacyjne i 

zawodowe uczniów szkół 

Ponadgimnazjalnych województwa 

zachodniopomorskiego. Raport z badań 

Konsorcjum badawcze 

dla ZORP 

4. Edukacja zawodowa  2-18.XII 

2008 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

22.  Plany i preferencje edukacyjne i 

zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych 

Pentor Research 

International Poznańdla 

ZORP 

4. Edukacja zawodowa  24.XI-

5.XII 

2008 

Badania empiryczne 

ilościowe 

j.w. 

23.  Zagraniczna migracja zarobkowa. Raport 

pobadawczy 

Public Profits Sp. z o.o. 

na zlecenie WUP / 

ZORP 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

3. Polityka rynku pracy 

17.II-

17.III 

2009 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe i 

jakościowe 

j.w. 

24.  Sytuacja przedsiębiorców w powiatach 

województwazachodniopomorskiego 

ZORP 1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

 

2009 ? Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 

http://www.wup.pl/index.php?id=676
http://www.wup.pl/index.php?id=676
http://www.wup.pl/index.php?id=676
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L.p. Rodzaj źródła Nazwa podmiotu 

realizującego badania 

/gromadzącego dane 

adres 

Zakres problemowy informacji (wg 

obszarów tematycznych) 
Okres 

badania 

Rodzaj badań (dane 

zastane, badania 

empiryczne: ilościowe, 

jakościowe) 

Dostępność 

25.  Raport końcowy. Sytuacja społeczno – 

zawodowabezrobotnych w powiatach 

województwa zachodniopomorskiego 

InfoAudit Sp. z o.o. i 

Centrum Usług Profesja 

Sp.z.o.o dla ZORP 

1. Społeczno-ekonomiczne i prawne 

uwarunkowania sytuacji na rynku 

pracy (skala regionalna) 

3. Polityka rynku pracy 

23.XII 

2008 – 

6.III 

2009 

Analiza danych 

zastanych, badania 

empiryczne ilościowe 

j.w. 
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III. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ – BADANIA 

MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I 

EDUKACJI 

 

1. BADANIA POTRZEB INFORMACYJNYCH MAŁOPOLSKICH 

INSTYTUCJI(2006) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat) badania: 

Badania potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji. 

 

1.2 Cel lub cele badania: 

 Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania różnych źródeł i rodzajówinformacji w 

realizacji zadań instytucji, 

 Dokonanie oceny źródeł informacji w poszczególnych obszarach tematycznychrynku 

pracy i edukacji, 

 Określenie potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji zajmujących się 

zagadnieniami rynku pracy i edukacji, 

 Przeprowadzenie oceny funkcjonowania mechanizmów przepływu informacji między 

instytucjami, 

 Pozyskanie wiedzy od instytucji partnerskich na temat przyszłych kierunkówrozwoju i 

zadań Obserwatorium oraz zasad jego funkcjonowania, 

 Opracowanie listy problemów badawczych, które powinny stać sie przedmiotem 

głębszego rozpoznania w ramach projektu Obserwatorium oraz innych przedsięwzięć 

badawczych w Małopolsce.  

 

1.3 Zakres przedmiotowy/Hipotezy badawcze:  

Badanie nie mieści się w obszarach tematycznych stanowiących przedmiot analiz 

Obserwatorium, jednak ze względu na rozpoznanie potrzeb informacyjnych instytucji – 

beneficjentów prac badawczych Obserwatorium Rynku Pracy w Krakowie zostało poddane 

analizie /nie sformułowano hipotez badawczych. 
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1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Ewidencja zasobów informacyjnych gromadzonych i wykorzystywanych przez 

instytucje regionalne oraz instytucje i organizacje zajmujące się problematyka rynku pracy 

 

2. Opis metod zastosowanych 

wanalizowanychbadaniachempirycznychlub w tworzeniu bazy danych 

 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analiza danych zastanych, wtórnych: analiza danych gromadzonych, przetwarzanych 

i udostępnianych przez takie instytucje jak:Departament Edukacji i Sportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament Społeczeństwa 

Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament 

Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,Wojewódzki 

Urząd Pracy w Krakowie. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy, zogniskowany wywiad grupowy 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 57 wywiadów z pracownikami merytorycznymiwymienionychw p. 21.1. instytucji, 

odpowiedzialnymi zagromadzenie i przetwarzanie informacji 

  11 indywidualnych wywiadów pogłębionych (dobór celowy) z: Dyrektorem 

Departamentu Edukacji i Sportu UMWM,Zastępcą Dyrektora Departamentu Edukacji 

i Sportu UMWM, Dyrektorem i wicedyrektoremWUP w Krakowie, Dyrektorem 

Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego,MałopolskimWicekuratoremOświaty,Dyrektorem ROPS, 
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WicemarszałkiemWoj. Małopolskiego, dyrektoremDepartamentuEdukacjii Sportu 

UMWM. 

 Trzy wywiady grupowe, w których wzięło udział19 osób, przedstawicieli takich 

instytucji jak: Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM, Kuratorium 

Oświaty, WUP w Krakowie, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWM, 

Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWM, Małopolskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.  

 

2.2.2 Teren badań 

Regionalny,województwo małopolskie. 

 

3. Zakres i rodzaj danych 

3.1 Wykorzystane (uzyskane) wskaźniki:  

Wskaźniki empiryczne dotyczące takich zagadnień jak: 

 Wykorzystanie przez badane instytucje informacji w zakresie edukacji, zatrudnienia, 

bezrobocia, wykluczenia społecznego, przedsiębiorczości, gospodarki, polityki rynku 

pracy, 

 Ocena zasobów informacji w wyżej wymienionych obszarach pod względem ilości, 

dostępności, jakości, 

 Wskazanie zagadnień mało rozpoznanych na małopolskim rynku pracy, 

 Ocena mechanizmów przepływu informacji, 

 Rozpoznanie opinii badanych instytucji na temat projektu Obserwatorium rynku pracy 

i ich oczekiwań dotyczących kierunków jego działania, formy instytucjonalnej i kadr.  

 

3.2 Ocena zastosowanych metod w odniesieniu do celów badania 

Zastosowane metody i narzędzia badawcze pozwoliły na realizacje założonych celów 

badawczych. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W odniesieniu do oceny zakresuwykorzystywanych informacji przez 

pracowników małopolskich instytucji,badania pozwoliły na następujące ustalenia:  

 najczęściej wykorzystywanymi informacjami w obszarze edukacjisą informacje 

dotyczące infrastruktury edukacyjnej, jakości zasobów ludzkich, kształcenia 
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ustawicznego, kierunków kształcenia i programów nauczania w szkołach. Najczęściej 

korzysta sie z informacji stosunkowo łatwo dostępnych, które są zbierane w ramach 

statystyki publicznej (np. informacje na temat wykształcenia mieszkańców) , z takich, 

które są gromadzone w różnego rodzaju systemach (jak na przykład System 

Informacji Oświatowej i zgromadzone w nim dane na temat infrastruktury 

edukacyjnej). 

  W obszarze zatrudnienia, bezrobocia i wykluczenia społecznego 

najczęściejwykorzystuje sie informacje na temat bezrobocia, aktywności 

ekonomicznej ludności,integracji i równości szans, struktury ludności, form 

zatrudnienia. Rzadziej wykorzystywanoinformacje dotyczące mobilności 

przestrzennej i migracji, przy czym – jak wskazywano -przyczyn tego nale0y 

upatrywać przede wszystkim w braku rzetelnych danych na ten temat. 

 W obszarze popytu na prace wskazywano, iż wykorzystuje sie dane na 

temat:przedsiębiorczości i sektora MSP,zapotrzebowania pracodawców i struktury 

zatrudnienia,czynników wzrostu zatrudnienia i inwestycji.Rzadziej 

wykorzystywanymiinformacjami są dane dotyczącekosztów pracy i wynagrodzenia 

oraz struktury gospodarki narodowej. Jeśli idzie o kosztypracy i wynagrodzenia to, jak 

wskazywano,takie informacjebyłyby chętnie wykorzystywane i są potrzebne, jednak 

obecnie są albo w ogóleniedostępne, albo zbyt ogólne. 

 W obszarze polityki rynku pracy najczęściej wykorzystywanymi informacjami są 

dokumenty strategii, programów i polityk publicznych na poziomie regionalnym 

iponadregionalnym.Badani rzadko korzystają zinformacji dotyczących dobrych 

praktyk i partnerstwa na rzecz zatrudnienia orazinfrastruktury instytucjonalnej rynku 

pracy, co z jednej strony może być uwarunkowanespecyfiką instytucji objętych 

badaniami (nie wszystkie podejmują bezpośrednie działaniapowiązane z rynkiem 

pracy), z drugiej zaś trudnościami związanymi z dostępem do tychkategorii 

informacji. 

 

2. W odniesieniu dooceny ilości, dostępności i jakości wykorzystywanych 

informacji, respondenci wskazali, że: 

 Z jednej strony brakuje wielu potrzebnych informacji, jak choćby informacji 

dotyczących inwestycji zagranicznych, mobilności zawodowej, jakości zasobów 

ludzkich, kwalifikacji i kompetencji pracowników czy wykorzystania funduszy UE, z 
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drugiej zaś,problemem staje sie też nadmiar danych, które trudno jest odpowiednio 

szybko przekształcić w użyteczne dla decydentów informacje. 

 Choć oba te problemy – problem braku danych i nadmiaru danych – są zasadniczo 

odmienne, mogą powodować takie same niekorzystne konsekwencje, polegające 

przede wszystkim na braku wsparcia informacyjnego przy podejmowaniu kluczowych 

działańi decyzji, co może z kolei skutkować nietrafnymi decyzjami. 

  Badania wskazały, iż respondenci napotykają w swojej pracy wieleproblemów 

związanych z dostępem do informacji i wymianą informacji. Często podczas spotkań 

grupowych przedstawiciele jednej instytucji dowiadywali sie, że informacje, które są 

im potrzebne do działania, a których nie posiadają, znajdują się w posiadaniu innej 

instytucji i instytucja ta jest gotowa te dane udostępnić. Brakuje zatem informacji na 

temat tego, gdzie poszczególnych informacji można szukać.Zwracano też uwagę na 

ograniczenia dostępu do informacji, które mają charakter systemowy.  

 Istotną barierą w budowaniu spójnego systemu przepływu i udostępniania informacji 

mogą być regulacje prawne i różnego rodzaju mechanizmy, które są ukierunkowane 

na zaspokajanie potrzeb informacyjnych wąsko zdefiniowanych resortów czy 

sektorów, nie uwzględniając możliwości szerszego udostępniania danych.Obecnie 

bardzo często dostęp do informacji uzyskuje sie na zasadzie nieformalnych 

kontaktów, omijając tym sposobem brak wypracowanych standardów 

instytucjonalnych.  

 

3. Jeżeli chodzi o jakość informacji, respondenci wskazywali, że: 

 Poprawia się jakość danych, wykorzystywanych przez różne instytucje. Głębsza 

analiza tych opinii pokazuje jednak, że poprawa nie dotyczy jakości, lecz raczej faktu, 

że są zbierane i udostępniane informacje, które wcześniej pozyskać było trudno (np. 

informacje dotyczące szkolnictwa, czy bezrobocia). Dostrzeżono również postęp w 

zakresie rodzaju i zakresu zbieranych danych (chodzi tutaj głównie o system statystyki 

publicznej). 

 Poprawa dotyczy także informatyzacji, dostępu do internetu, poczty elektronicznej: 

budowania elektronicznych baz danych, wykorzystywania Internetu do wymiany i 

pozyskiwania informacji.  

 Zastrzeżenia te dotyczyły przede wszystkim:Aktualności danych (rozumianej zarówno 

jako zbyt późne publikowanie danych statystycznych (GUS, US) jak i 

niedostosowania gromadzonych danych do dynamicznie zmieniającej sie 
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rzeczywistości, a co za tym idzie, do potrzeb korzystających z nich instytucji, braku 

interpretacji i analizy danych,nieporównywalności danych, Zbytniej ogólności danych 

(np. dane na poziomie ogólnopolskim bez możliwości pozyskania informacji 

dotyczących regionu czy powiatu, czy dane dotyczące zatrudnienia i zarobków w 

danych bran0ach bez informacji na temat konkretnych zawodów,. rozproszenia 

danych, braku zintegrowanego systemu obejmującego pokrewne informacje, 

problemów metodologicznych.  

 

4. Badania przyniosły teżwskazania dotyczące zapotrzebowania na informacje w 

takich dziedzinach jak: 

 Informacjeozasobów ludzkich, kwalifikacjachi kompetencjachpracowników, 

prognozachdotyczących rynku pracy i edukacji, kształceniu ustawicznemu, kierunkom 

kształcenia i informacjom na temat absolwentów, jakości kształcenia,wykorzystania 

funduszy,  

 Zjawisko migracji (chodziło głównie o wyjazdy zagraniczne),gotowośćbezrobotnych 

do podejmowania pracy, ich oczekiwań wobec pracy, a także n oczekiwań 

pracodawców wobec potencjalnych pracowników, 

 Dane pozwalające formułować krótkookresowe i – czego bardzo oczekiwano – 

długookresowe prognozy. Oczekiwania z tym związane formułowali przedstawiciele 

niemal wszystkich instytucji.  

 Informacje dotyczące kształcenia ustawicznego (zapotrzebowania na określone 

kwalifikacje i kompetencje pracowników, istniejący potencjału 

szkoleniowego,kierunki rozwoju instytucji działających w tym obszarze), 

 Jakość kształcenia i informacji na temat absolwentów danych kierunków i ich losów 

zawodowych. 

 
5. Ocena mechanizmów przepływu informacji zwróciła uwagę na takie zagadnienia 

jak:  

 Brak odpowiednich mechanizmów regulujących i wspierających współpracę w 

zakresie wymiany informacji pomiędzy instytucjami.  

 W sytuacji braku sformalizowanych zasad współpracy korzysta sie z 

rozwiązańnieformalnych, opartych na koleżeństwie, znajomości i wzajemnej 

życzliwości. Mechanizmy te zazwyczaj są dość skuteczne, jednak uzależniają 

współpracę od czyjejś dobrej woli, która niekoniecznie zawsze musi występować. 
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Problem powstaje, gdy zmieniają się pracownicy i odchodzą osoby, z którymi 

podejmowano nieformalna współprace. 

 

6. Opinie badanych o projekcie utworzenia Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 

 

 Niemal wszyscy uczestniczący w badaniach eksperci uznali, że idea 

Obserwatoriumjest dobrym pomysłem. W regionie brakuje bowiem instytucji, która 

zajmowałaby się ewidencją istniejących informacji, koordynacja przepływu informacji 

pomiędzy instytucjami, zbiorczą i syntetyczną analiza istniejących danych 

dotyczących rynku pracy i edukacji, interpretacją danych i próbą formułowania 

prognoz kierunków rozwoju rynku pracy. 

 Oczekiwania respondentów co do zakresu działania MORPiE można podzielić na trzy 

obszary, do których należą: zbieranie informacji, przeprowadzanie własnych badan i 

analiz (diagnoza) oraz prognozowanie. 

 Podstawową działalnością Obserwatorium powinnabyćbieżąca ewidencja 

zasobówinformacyjnych dotyczących zagadnień rynku pracy i edukacji. Zbierane i 

udostępnianew ramach Obserwatorium dane maja być przede wszystkim aktualne, 

dostępne i wiarygodne.  

 Oprócz zbierania danych w ramach biblioteki zasobów informacyjnych, 

Obserwatoriumpowinno też opracować i udostępnić wykaz informacji zbieranych 

przez różne instytucje takie jak poszczególne departamenty Urzędu 

Marszałkowskiego, MARR, ROPS, KO i inne instytucje działające w obszarach rynku 

pracy i edukacji. Taki wykaz winien być aktualizowany i uzupełniany, co wymaga 

stałej współpracy pomiędzy Obserwatorium a instytucjami, których dane będą 

umieszczane w takim wykazie. 

 Oczekiwano także, że Obserwatoriumbędziepełnić role ośrodka analitycznego, który 

jest w stanie sporządzać pełną, a jednocześnie syntetyczną i aktualną diagnozę rynku 

pracy w Małopolsce w powiązaniu z systemem edukacji.  

 Obserwatorium powinno zwracać uwagę na to, aby unikać przekazywania 

decydentomzbyt wielu szczegółowych informacji. Oczekiwania w tym zakresie były 

bardzo klarowne:informacje, jakie ma decydentom przekazywać Obserwatorium mają 

być czytelne, prostesyntetyczne, pozwalające w miarę szybko uzyskać wgląd w 

sytuacje w danym obszarze. 
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 Ważnym i oczekiwanym przez wielu rodzajem działalności Obserwatorium jest 

prognozowanie zmian na rynku pracy w powiązaniu z systemem 

edukacji.Wielurespondentów wiązało właśnie z tą funkcją wielkie nadzieje, oczekując, 

iż Obserwatorium niebędzie w przyszłości pełnićtylko funkcji hurtowni danych czy 

regionalnej agencjibadawczej, lecz że będzie w stanie formułować rekomendacje 

dotyczące polityki rynkupracy, a także wskazywać kierunki zmian w zakresie 

organizacji systemu edukacji wwojewództwie małopolskim. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Wyniki badań dotycząceoczekiwań pod adresem małopolskiego Obserwatorium 

Rynku Pracy i Edukacjistanowiąinformacje rekomendowanedo wykorzystania 

wopracowywaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 

4.2  Publikacje rekomendowane dlabiblioteki/bazy danych 

MazowieckiegoObserwatorium Rynku Pracy 

Raport z badań powinienbyć dostępny w bibliotece Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy 

 

5. Ogólnie dostępna publikacja elektroniczna: 

Raport: Badania potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji, Jolanta Perek-

Białas, Barbara Worek, 2006, wersja elektroniczna: badania_potrzeb_informacyjnych.pdf – 

Adobe Reader 
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2. BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH 

SZKÓŁ ZAWODOWYCH (2007) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Badania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 

 

1.2 Cele badań: 

 Określenie ścieżki zawodowej absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 

(zasadniczych szkół zawodowych, techników) z uwzględnieniem dalszej ścieżki 

edukacyjnej, 

 Pozyskanie informacji, po których kierunkach kształcenia absolwenci szkół 

zawodowych mają największą szansę na pracę w wyuczonym zawodzie, 

 Określenie subiektywnych i obiektywnych czynników decydujących o powodzeniu na 

rynku pracy oraz siły ich wpływu, 

 Ocena roli szkoływprzygotowaniu uczniów do pracy w zawodzie, 

 Wskazanie jakie kwalifikacje i dodatkowe umiejętności (poza zawodowymi 

zdobytymi w szkole) wnoszą absolwenci na rynek pracy, 

 Określenie, jakie trudności związane są z poszukiwaniem pierwszej pracy oraz w 

jakich grupach absolwentów są one najpoważniejsze, 

 Pozyskanie informacji o tym, jakiej pracy poszukują absolwenci i jaką pracę 

podejmują, 

 Przedstawienie, jakie są dalsze losy zawodowe absolwentów po zakończeniu 

wykonywania pierwszej pracy, 

 Pozyskanie informacji o tym, jakie kryteria decydują o wyborze danej pracy, 

 Określenie, w jaki sposób absolwenci poszukują pracy, 

 Określenie, na ile świadomie kształtowana jest kariera edukacyjno-zawodowa. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/hipotezy /pytania badawcze 

Zakres przedmiotowybadan mieści się w kilku obszarach tematycznych: 4. Edukacja 

zawodowa, 5. Standardy zawodowe, 2.2.1. charakterystyka zasobów pracy, 2.2.2. Sytuacja 

grup de faworyzowanych – młodzież, 2.4.1. Podejmowanie pracy 
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1.4 Przedmiot badań 

Sytuacja zawodowa i edukacyjnaabsolwentów szkół zawodowych, identyfikacja 

czynnikówobiektywnych i subiektywnych decydujących o znalezieniu pracy, podjęciu 

zatrudnienia , wyborze dalszych ścieżek edukacji. 

 

2. Opis metod zastosowanych 

wanalizowanychbadaniachempirycznychlub w tworzeniu bazy danych 

 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak analizy danych zastanych. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe 

 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników zawodowych, którzy 

ukończyli szkołę w 2006 r. – 2080 osób, próba kwotowa dla 22 powiatów. 

2.2.2 Teren badań 

Tylko województwo małopolskie, wszystkie powiaty. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Do wykonania obliczeń wykorzystany został pakiet statystyczny SPSS. W badaniu 

zostały użyte następujące statystyki opisowe: opis tabelaryczny - dane przedstawione są w 

postaci tabel z uwzględnieniem istotnych zależności pomiędzy zmiennymi; tabele krzyżowe 

uwzględniały podstawowe zmienne niezależne: obecny status respondentów,typ ukończonej 

szkoły, zawód uzyskany w trakcie kształcenie.  

Do mierzenia zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi wykorzystano 

następujące statystyki mierzące siłę oraz wiarygodność relacji:Chi-kwadrat, Współczynnik 
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kontyngencji, V-Cramera,Test T (test weryfikacji hipotez, dla grup niezależnych) ETA – 

miara siły związku pomiędzy zmienną nominalną a zmienną interwałową lub ilorazową, Alfa 

Cronbacha - współczynnik zgodności wewnętrznej testu, Współczynnik korelacji rang 

Spearmana, Analiza regresji wielowymiarowej – badanie wpływu kilku zmiennych tak 

zwanych objaśniających na zmienne objaśniane.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki (dostępnych w 

publikacjach, raportach itp.) 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Wskaźniki empiryczne dotyczące takich zagadnień jak: 

 Subiektywne o obiektywne czynniki decydujące o powodzeniu absolwentów na rynku 

pracy (rodzaj i tryb ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, kursy pozaszkolne, 

wykształcenie rodziców, umiejętności dodatkowe, jakość kształcenia) 

 Losy absolwentów po ukończeniu szkoły (praca, nauka, bezrobocie), 

 Status na rynku pracy (pierwsza praca, typ umowy o pracę, przeciętne wynagrodzenie, 

zatrudnienie wg. branż, zgodność zatrudnienia z wyuczonym zawodem) 

 Sposób poszukiwania pracy i rola urzędów pracy w znalezieniu przez absolwentów 

pierwszej pracy. 

 

3.2 Deficyt informacji 

Dane empiryczne zostały wyczerpująco przeanalizowane i opisane. 

 

3.3 Ocena metod badawczych 

Zastosowana metoda była właściwa z punktu widzenia przedmiotu badań  

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. Subiektywne i obiektywne czynniki decydujące o powodzeniu na rynku pracy 

1.1.Do najważniejszych – w świetle badań – czynnikówktóre mogły mieć wpływ 

nastatus absolwentów, należały takie jak:stopieńzaplanowania swojej przyszłości, aktywność 

w zdobywaniu dodatkowego doświadczenia niezbędnego do realizacji zakładanych planów, 

wczesne ukierunkowanie na właściwą ścieżkę edukacyjną, środowisko rodzinne, z jakiego się 

wywodzą absolwenci. 
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1.2. O powodzeniu na rynku pracy i edukacji decyduje przede wszystkim duża 

aktywność pozaszkolna absolwentówpodejmowana w trakcie edukacji w szkole 

ponadgimnazjalnej, natomiast prawdopodobieństwo powodzenia na rynku pracyzwiększa 

podejmowanie pracy zawodowej w trakcie kształcenia, uczestnictwo w dodatkowych kursach 

(pozaszkolnych),a także starania o dodatkowe dyplomy pomocne w zdobywaniu pracy 

(dokument Europass). 

1.3. Pomocne w uzyskaniu pracy po zakończeniu szkoły może być również 

organizowanie (w trakcie trwania edukacji)zajęć, spotkań, pogadanek, na temat poszukiwania 

pracy po zakończeniu szkoły. Organizowanie tego typu zajęćświadczy o dużym 

zaangażowaniu szkoły i nauczycieli, które może wpływać pozytywnie na postawę ucznia i 

zwiększeniestopnia jego zaangażowania w proces poszukiwania pracy.  

1.4. Pracę po ukończeniu szkoły częściej podejmują absolwenci zasadniczej szkoły 

zawodowej niż technikum.  

1.5. Dalszą edukację po ukończeniu szkoły częściej podejmują absolwenci 

technikum niż zasadniczejszkoły zawodowej. Osoby kontynuujące naukę wybierając 

ponadgimnazjalną szkołęzawodową były w mniejszym stopniu ukierunkowane na szybkie 

zdobycie zawodu oraz, co zatym idzie, szybkie podjęcie pracy. Skupiły się one głównie na 

zdobywaniu i pogłębianiu umiejętnościniezbędnych do kontynuowania nauki na studiach, w 

tym znajomości języków obcych. 

1.6. Absolwenci, którzy obecnie posiadają status osoby bezrobotnej, to najbardziej 

bierna grupa. Częściej w sposób bierny/losowy wybrały kierunek kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej (głównie w wynikunamowy rodziny i kolegów lub braku miejsc w innej 

klasie). Częściej są to osoby, których rodzice posiadająniskie wykształcenie (zasadnicze 

zawodowe i podstawowe), kończące szkołę w zawodzie sprzedawca,najczęściej nie 

podejmujące pracy w trakcie edukacji, a także nie uczestniczące w żadnych 

dodatkowychkursach i zajęciach pozaszkolnych oraz nie podejmujące starań o dokument 

Europass. 

2. Pierwszapraca absolwentów 

2.1. Absolwenci, którzy po ukończeniu szkoły podjęli pracę, stanowili55% 

wszystkich badanych.  

2.2.Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po ukończeniu szkoły wynosił 3 

miesiące. Czas poszukiwania pracy nie był uzależniony od typu ukończonej szkoły oraz 

zawodu zdobytego w ramach kształcenia. 
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2.3.Osoby, które zadeklarowały, że były zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy, poszukiwały pracy istotnie dłużej niż te, które nie były zarejestrowane. 

2.4. Na czas poszukiwania pracy miałowpływ miejsce zamieszkania (powiat).  

2.5. Większość pracujących pracowała zgodnie z wyuczonym zawodem. Na pełną 

zgodność pracy z wyuczonym zawodem wskazywali istotnie częściejabsolwenci 

zasadniczych szkół zawodowych, niż techników. W swoim zawodzie pracowali najczęściej 

przedstawiciele takich zawodów jak: fryzjer, piekarz, a także cukiernik, sprzedawca, kucharz 

małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych,murarz, stolarz. najrzadziej byli to 

przedstawiciele takich zawodów, jak technik ekonomista, technikelektronik, technik 

technologii żywności.Badani pierwszą pracę podejmowali najczęściej na stanowisku 

„pracownik fizyczny”. Na takim stanowiskupracowali częściej absolwenci zasadniczych szkół 

zawodowych, niż absolwenci technikum. Znacznie mniejsza gruparespondentów pracowała 

na stanowisku „pracownik umysłowy” i byli to niemal wyłącznie absolwenci techników. 

2.6. Najwięcej osób było zatrudnionych w ramach umowy o pracę (podobne co do 

wielkości grupy absolwentów zasadniczychszkół zawodowych i technikum). Najrzadziej w 

ramach umowy o pracę byli zatrudniani absolwenci kończącyszkołę w zawodzie rolnika. 

Dominującą formą zatrudnienia w przypadku tego zawodu jest samozatrudnienie.  

3. Zmiana pracy 

3.1. Spośród osób, które podjęły zatrudnienie po ukończeniu szkoły 10% 

respondentów zadeklarowało, że zmieniło pracę. Najwięcej spośród tych osób zmieniło pracę 

po okresie od 2 do 4 miesięcy. Większość z tych osób odeszła na własną prośbę (78%) a 

głównymmotywem zmiany pracybyły niskie zarobki.  

3.2. Absolwenci zmieniając pracę zyskali najbardziej w zakresie takich obszarów, 

jak większa samodzielność pracy, poziom wynagrodzenia i perspektywa awansu. W bardzo 

niewielkim stopniu absolwenci zmieniający pracę zyskaliw takich aspektach, jak stabilizacja 

zatrudnienia oraz satysfakcja zawodowa. 

4. Sytuacja osób uczących się 

4.1. Absolwenci, którzy po ukończeniu szkoły podjęli dalszą edukację, stanowili45% 

wszystkich badanych. Wśród osób uczących się 30% stanowiłyte, które w trakcie edukacji 

podjęły pracę. Po ukończeniu szkoły naukę podejmowali częściej absolwenci technikum, niż 

zasadniczych szkół zawodowych. 

4.2. Spośród przebadanych absolwentów techników większość kontynuuje naukę na 

studiach wyższych, natomiast znacznie rzadziej w studium policealnym, które z racji 

możliwości zdobycia zawodu jest bardziej atrakcyjne dla absolwentów liceów 
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ogólnokształcących i liceów profilowanych. Absolwenci techników kontynuujący naukę na 

studiach wyższych wybrali najczęściej takie kierunki, jak marketing i zarządzanie, ekonomia 

oraz informatyka. 

4.3. Badani absolwenci podczas wyboru szkoły kierowali się głównie potrzebą 

znalezienia lepiej płatnej pracy oraz możliwością podniesienia własnych kwalifikacji 

zawodowych. Osoby te są na ogół zadowolone z wyboru obecnej szkoły.  

5.Czynniki sprzyjające/utrudniające pozyskaniu pracy oraz efektywne sposoby 

jej poszukiwania 

5.1. Powodzenie na rynku pracy jest z jednej strony warunkowane dużą aktywnością 

własną w poszukiwaniu pracy (np. zgłaszanie się bezpośrednio do pracodawców), natomiast z 

drugiej posiadaniem sieci kontaktów i znajomości. 

5.2. Najmniejsza grupa pracujących absolwentów wskazywała, że znalazła pracę 

dzięki ofercie powiatowego urzędu pracy, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o gotowości do 

podjęcia pracy czy przez prywatne biuro pośrednictwa pracy, co może świadczyć o małej 

efektywności tych form pośrednictwa, jak również o tym, że mała grupa absolwentów uznaje 

je za faktycznie przydatne. 

5.3. Duży problem dla absolwentów wchodzących na rynki pracy możestanowić brak 

doświadczenia zawodowego orazbierność osób bezrobotnych, uwarunkowana częściowo 

przez środowisko rodzinne orazpasywny styl kształcenia w szkole.  

5.4. Osoby bezrobotne częściej niż te, które znalazły pracę, wskazywały na to, że 

korzystałyz pośrednictwa powiatowych urzędów pracy. Może to być kolejnym wskaźnikiem 

biernościw postawie osób pozostających bez pracy, ograniczyły się one bowiem do 

najprostszych form i najłatwiej dostępnych źródeł poszukiwania zatrudnienia, nie 

wymagających angażowania własnego czasu i pieniędzy. 

6.Udział powiatowych urzędów pracy w znalezieniu pierwszej pracy oraz 

korzystanie z usług urzędów w grupie osób bezrobotnych i pracujących 

6.1. Osoby, które deklarowały, że były zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy, poświęciły więcej czasu na poszukiwanie pracy niż osoby, które nie były 

zarejestrowane w urzędzie. Osoby należące do grupy pracującychrzadziej rejestrowały się w 

urzędzie (przed znalezieniem pracy) niż osoby należące do grupy bezrobotnych. Z pewnością 

przyczyną rejestracji była w takiej sytuacji chęć pozyskania ubezpieczenia zdrowotnego. 

Urząd pracy może więc być traktowany jako pewna konieczność, a nie instytucja, która może 

nieść faktyczną pomoc w poszukiwaniu pracy. Z drugiej jednak strony może to też świadczyć 

o tym, że wydłużający się czas poszukiwania pracy wpływa negatywnie na postawę samych 
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badanych zarejestrowanych w urzędach pracy, którzy zakładają, że jeszcze przez jakiś czas 

pozostaną bez pracy. Jak wskazują dane, najwięcej osób rejestruje się w powiatowym 

urzędzie pracy po przekroczeniu trzymiesięcznego okresu poszukiwań zatrudnienia. 

7.Plany absolwentów dotyczące wyjazdów za granicę w celu podjęcia pracy 

zarobkowej, dalszej edukacji oraz zmiany pracy i podnoszenia kwalifikacji 

1) Migracja zagraniczna 

Zagraniczną migracją zarobkową w największym stopniu są zainteresowane osoby 

bezrobotne - aż 35% z nichzadeklarowało, że planuje wyjazd za granicę. Wśród osób 

pracujących odsetek ten wynosił blisko 25%, w przypadku uczących się 21%, natomiast 

wśród osób łączących naukę z praca - 26%. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 

planują wyjazd nieco częściej niż absolwenci technikum. Jako kraje migracji wskazywane 

były najczęściej Wielka Brytania i Irlandia.  

2) Dalsza edukacja i podnoszenie własnych kwalifikacji 

Spośród osób pracujących 1/4 planowała podnieść własne kwalifikacje. Taką 

deklarację składają częściej absolwenci techników niż zasadniczych szkół zawodowych. Nie 

ma istotnych zależności pomiędzy uzyskanym w toku kształcenia zawodem, a deklaracją 

podnoszenia własnych kwalifikacji. Podnoszenie kwalifikacji polega zazwyczaj na 

kontynuowaniu dalszej edukacji w technikum lub szkole wyższej, znaczenie rzadziej na 

ukończeniu różnego typu kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.Wśród osób 

pozostających bez pracy tylko 14%planowało kontynuować dalszą edukację.  

3) Zmiana pracy oraz prawdopodobieństwo jej utraty 

W najbliższym czasie 1/4 spośród pracujących absolwentów planowała zmienić 

pracę. Przyczyną takich deklaracjibył przede wszystkim brak satysfakcjonującego 

wynagrodzenia (a co za tym idzie: satysfakcji zawodowej), stabilizacji zatrudnienia oraz 

osobistej perspektywy awansu.Prawdopodobieństwo utraty pracy w ciągu najbliższych 12 

miesięcy pracujący respondenci oceniali średnio na poziomie 20%. Nie było istotnych różnic 

w ocenie, jeżeli chodzi o absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, oraz 

wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów. 

4) Oczekiwania wobec nowejpracy 

To przede wszystkim oczekiwania lepszych zarobków.Badani zapytani o wielkość 

oczekiwanych zarobków wymienili najczęściej wartości z przedziału od 1500 do 2000 zł 

(37%), 28% respondentów wymieniło kwoty większe niż 2000 zł, natomiast 35% kwoty do 

1500 zł. Średnia oczekiwana płaca w wypadku osób pracujących wyniosła 2002 zł i była 

wyższa od rzeczywistej kwoty, którą zarabiają pracujący absolwenci przeciętnie o 953 zł. 
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Najmniejsze oczekiwania co do zarobków mają osoby bezrobotne(istotnie mniejsze niż osoby 

pracujące i uczące się). Największe oczekiwania, co do przyszłych zarobków mają osoby 

uczące się, które liczą na to, że podniesienie własnych kwalifikacji będzie się wiązało z 

wyższymi zarobkami. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych/ deficytach informacji :  

Przeprowadzone badaniaw sposób kompleksowy i wyczerpujący zdiagnozowały 

sytuacje absolwentówszkół zawodowym na małopolskim rynku pracy, 

dostarczajączadawalającychwskazań dla dalszych działań edukacyjnych ipolityki rynku 

pracy.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki do wykorzystaniaw opracowywaniu koncepcji 

badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Rekomenduję tematykę badań – o ile nie była przedmiotemanalizna Mazowszu –do 

obszaru przyszłych badań Obserwatorium 

 

4.2 Publikacje rekomendowane do biblioteki obserwatorium 

Raport z badań. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Przyjęta metodologia badańmogłaby być wykorzystanaw podobnych 

badaniachprowadzonych przezMazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.4 Rekomendacjezagadnień wymagających szerszych badań i analiz 

 Rekomenduję temat absolwenci szkół zawodowych na mazowieckim rynku 

pracyjako propozycję dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępna publikacja elektroniczna:Badanialosów absolwentów 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Public Profits Sp. z oo. Na zlecenie WUP w 

Krakowie, Kraków 2007badanie_losow_absolwentow.pdf – Adobe Reader. 
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3. BADANIE STRATEGICZNYCH BRANŻ W MAŁOPOLSCE (2007) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Badanie strategicznych branż w Małopolsce 

 

1.2 Cele badań 

Głównym celem badania było uzyskanie kompleksowej informacji na temat sytuacji 

przedsiębiorstw oraz zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych 

działających w wybranych branżach uznanych jako strategiczne dla małopolskiego rynku 

pracy. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/hipotezy /pytania badawcze 

Zakres przedmiotowybadan mieści się w kilku obszarach tematycznych: 

2.1.1.Uwarun-kowania rozwoju firm, 2.1.3. Zapotrzebowanie na pracowników wg sekcji 

2.4.2. Dynamikai struktura zatrudnienia 6.7. Formy, zakres kształcenia ustawicznego. 

 

1.4 Przedmiot badań 

Przedmiot badań stanowiły następujące obszary zagadnień:  

 Strukturę zatrudnienia pracowników (liczba zatrudnionych pracowników, wiek, 

poziom wykształcenia, staż pracy), 

 Zawody typowe dla poszczególnych branż (wg sekcji PKD), 

 Ruchy zatrudnieniowe (przyjęcia i odejścia z pracy − w ramach wymiany 

pracowników, w ramach tworzenia nowych miejsc pracy), 

 Zmiany zapotrzebowania na pracowników wg zawodów, 

 Prognozy dotyczące przyszłości danego zakładu, 

 Nastroje pracodawców (optymizm - pesymizm), tj. skłonność do rozszerzania 

działalności, 

 Zmiana wielkości eksportu, skłonność do inwestowania, badania i rozwój, potrzeby 

rozbudowy zakładu pracy, 

 Deficyt kwalifikacji i potrzeby szkoleniowe pracowników, 

 Występujące problemy z rekrutacją pracowników – tj. czas, w którym pozostają 

nieobsadzonewakaty, przyczyny takiej sytuacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi, 

 Zapotrzebowanie na pracę absolwentów, 
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 Poziom poinformowania o możliwości skorzystania ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

 

2. Opis metod zastosowanych 

wanalizowanychbadaniachempirycznychlub w tworzeniu bazy danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Brak analizy danych zastanych. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

 

2.1.3 techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy, zogniskowany wywiad grupowy. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Liczebność próby:  

Badania ilościowe: największe podmioty gospodarcze z terenu Małopolski działające 

w następujących − uznanych za strategiczne dla małopolskiego rynku pracy − branżach: 

„hotele i restauracje”, „obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej” oraz „działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, 

pozostała” (odpowiednio: sekcje H, K i O Polskiej klasyfikacji działalności); wywiady z 

pracownikamiodpowiedzialnymi za zarządzanie lub politykę kadrową 1202podmiotów z 

wymienionych sekcji 

Badania jakościowe: 8 wywiadów grupowych przeprowadzonych z: 

 Restauratorami (1), 

 Przedstawicielami usług hotelarskich (2), 

 Przedsiębiorcy związani z obsługą mienia (1) 

 Przedstawiciele instytucji badawczo-rozwojowych (1) 

 Przedstawiciele działalnościgospodarczej pozostałej (2)  

 Przedstawiciele działalności usługowej, komunalnej i społecznej (2) 
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2.2.2 Teren badań 

Kraków, Zakopane. 

2.2.3 Zasięg badań 

Województwo małopolskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyczna metoda skupień, analizy jakościowe,ilościowe analizy porównawcze, 

statystyki opisowe – opis tabelaryczny (dane przedstawione w postaci tabel), opis graficzny 

(prezentacja danych w postaci wykresów). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych 

3.1 wykorzystane wskaźniki, istnienie bazy danych 

Badania prezentują następujące dane w odniesieniu do badanych podmiotów 

gospodarczych:  

1. ilościowa analiza nastrojów pracodawców – index poziomu pesymizmu – 

optymizmu, 

2.porównanie zróżnicowań między branżami małopolskich podmiotów 

gospodarczych w dziedzinie kondycji ekonomicznej, struktury zatrudnienia, zmian w 

poziomie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, planów dotyczących zatrudnienia w 

ciągu następnych 12 miesięcy, 

3. prezentacja uwarunkowań polepszenia sytuacji ekonomicznej, 

4. charakterystyka podmiotówtworzących nowe miejsca pracy. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z bazy danych 

Daneuzyskane w badaniach zostały wyczerpująco przeanalizowane i przedstawione 

w raporcie. 

 

3.3 Ocena zastosowanejmetodologii w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metodologiabyła adekwatna do celubadania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1.Analizy materiału empirycznegomiały za zadanie odpowiedzieć na pytanie:Czy 

największe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Małopolski rzeczywiście są 
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strategiczne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy? Pozycja strategiczna oznacza 

możliwość czynnego wpływania na kształt rynku pracy poprzez aktualną politykę 

zatrudnienia. Miało tu znaczenie zarówno tworzenie nowych miejsc pracy, jak i poziom 

redukcji kadr odnotowany przez ostatnie dwanaście miesięcy, a także wolne miejsca w 

strukturze zatrudnienia. Charakteryzując strategiczne branże badano także poziom 

planowanych inwestycji, włączając w ten zakres doskonalenie zasobów kadrowych badanych 

firm i instytucji, chociażby w ramach szkoleń pracowniczych. Ponadto analizie poddano 

dotychczasowe korzystanie oraz gotowość do ubiegania się o dofinansowanie działalności 

gospodarczej w ramach funduszy unijnych. 

2. Ogólne wyniki badań oraz analizy szczegółowe poczynione wewnątrz każdego 

badanego działu w badanychsekcjach skłaniają do wysnucia wniosku, iż lokalny rynek pracy 

przeobraża sięz „rynku pracodawcy” w kierunku „rynku pracownika”. Proces ten polega na 

tym, iż zarządzającynajwiększymi firmami i instytucjami tracą możliwość dyktowania 

warunków pracy (szczególnieodnośnie proponowanych zarobków). Tak więc to pracownicy 

„wybierają” pracodawców.Obserwowana na całym badanym obszarze rynku pracy fluktuacja 

kadr powoduje, iż kadry zarządzające odnotowują trudne do uzupełnienia deficyty swych 

załóg. Na tę sytuację główny wpływma spadek podaży pracowników, wywołany emigracją 

zagraniczną, a także niesatysfakcjonującymiwarunkami pracy. 

3. Odnotowano różnice pomiędzy sekcjami i działami. W badanej próbie 

zdecydowanie wyróżniały się – jako strategiczne, posiadające wpływ na lokalny rynek pracy 

– rozwijające się firmy informatyczne , które mają charakter międzynarodowy i tym samym 

są mniej zależneod lokalnej i ogólnokrajowej sytuacji gospodarczej, chociaż i te podmioty 

gospodarczedotyka powszechny problem fluktuacji w ramach struktur pracowniczych oraz 

niedoborówkadrowych. 

4. Indeks pomiaru optymizmu/pesymizmu pracodawców w odniesieniu do 

kondycjiekonomicznej firm pokazuje, że poziom optymizmu (połączony z kalkulacją 

obiektywnych danychekonomicznych) sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Natomiast 

pesymistyczne nastawienia mogą hamować zwiększanie ilości etatów, nawet przy 

odnotowywanym aktualnym wzroście obrotów, kiedyto przedsiębiorcy prognozują spadek 

prosperity w swej branży czy pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju. W całej próbie 

wyodrębniono : 33% optymistów, 30% sceptyków oraz 37% pesymistów. Ta ostatnia 

kategoria ma tendencję do spowalniania rozwoju lokalnego rynku pracy.  

5. Najwyższy poziom optymizmu odnośnie prognoz sytuacji we własnejbranży 

wykazywali przede wszystkim działający w zakresie „informatyki” oraz „działalności 
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badawczo-rozwojowej”. Najbardziej stabilnej sytuacji spodziewali się pracodawcy 

zajmującysię „wynajmem maszyn i urządzeńoraz „pozostałądziałalnością usługową”. 

Najbardziej niepewna sytuacja charakteryzowała podmioty aktywne w „odprowadzaniu i 

oczyszczaniuścieków”, jak również organizacje członkowskie,a także podmioty podejmujące 

działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 

6. Prognozy kondycji ekonomicznej badanych przedsiębiorstw przekładane były 

bezpośrednio na ewentualne działania inwestycyjne; w przypadku pesymistycznych nastrojów 

mogą hamować decyzje o nakładach na rozwój przedsiębiorstwa lub instytucji. Strategie 

inwestycyjne dotyczyły niespełna siedmiu na dziesięć podmiotów. Taka część badanego 

obszaru lokalnego rynku pracy może być uznana zatem za potencjalnie strategiczną.Najmniej 

rozwojową dziedziną działalności okazuje się być „wynajem maszyn i urządzeń” , a także 

„działalność organizacjipozarządowych” , gdzie tylko około połowy największych 

podmiotów przeznaczy środki na własny rozwój. Zamiary inwestycyjne ujawniły największe 

odsetki reprezentantów firm zajmującychsię „oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków”, 

„informatyką” i działalnością badawczo-rozwojowąoraz hotelarze i restauratorzy  

7. W wyniku analiz wyników badań stwierdzono wyraźne zróżnicowanie struktury 

zatrudnienia w branży w poszczególnych działach pod względem wykształcenia, wieku, płci, 

stażu zatrudnienia. Warto podkreślić, iż struktura zatrudnienia w poszczególnych działach 

bardzo znacząco różni się ze względu na udział grup zawodowych. Programy mające na celu 

zwiększenie zatrudnienia powinny uwzględnić wskazywane zróżnicowanie. 

Wysokokwalifikowani specjaliści są najliczniejszą grupą pracowniczą w „działalności 

badawczo-rozwojowej oraz w dziale informatycznym - w dziedzinach gospodarki opartych na 

wiedzy oraz w usługach związanych z jej zdobywaniem i przetwarzaniem. 

8.W zdecydowanej większości omawianych podmiotów gospodarczychi instytucji 

liczba zatrudnionych nie uległa zmianie wciągu ostatnichdwunastu miesięcy. Natomiast w 

pozostałej części ponad dwukrotniewięcej zakładów zwiększyło stan zatrudnienia w stosunku 

do tych,które go zmniejszyły. 

9.Największe zainteresowanie szkoleniami wykazali pracodawcy z działu 90. 

„odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” (połowa działu 90.) i nieco mniejsza proporcja 

placówek kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (46% dla działu 92.). Podobne zamiary 

zgłosiło 28% badanych organizacji pozarządowych (dział 91.) i tylko niespełna co czwarty 

(23%) ankietowany z działu 93. „działalnośćusługowa pozostała”. W całej tej branży 

największą grupą zawodową kierowaną na szkolenia mogą być „technicy i inny personel” 

(80%), o połowę rzadziej „specjaliści” (40%); na trzecim miejscu - kadra biurowa (36%). 
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10.Korzystanie z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej było wciążmało 

popularne wśród małopolskich firm. Wskaźnik ten pozwalaokreślić stan gotowości do 

korzystania z tego typu dotacji i wskazujena ewentualny wzrost potencjału finansowego 

analizowanejczęści lokalnego rynku pracy. Określa także poziom ewentualnego 

zainteresowania pracodawców szkoleniami w tym zakresie. Pomimo niskiego dotychczas 

zainteresowania tego typu dotacjami, należy spodziewać się jego wzrostu w największych 

podmiotach, aczkolwiekw poszczególnych działach wyrażany poziom 

zainteresowaniabyłzróżnicowany.W branży „hotele i restauracje”tylko 15% lokalnych firmi 

instytucji korzystała z dotacji unijnych. Tylko nieco ponad czwarta część sekcji 

Kkiedykolwiek korzystała z funduszy unijnych.Omawiana forma zasilania budżetów była 

najczęściej stosowana w „działalności badawczo-rozwojowej” (aż 61% dział 73.). Po 

dotacjeunijne nie sięgnęła ani jedna firma z działu„wynajem maszyn i urządzeń”. 

Dotowanych było 45% firm informatycznych i nieco ponad czwarta część „pozostałej 

działalności gospodarczej” (28%).W „obsłudze nieruchomości”jedynie 8 na 100 firm i 

instytucji było beneficjentami unijnymi.W ramach sekcji O większość podmiotów aktualnie 

nie była beneficjentami instytucji unijnych, lecz prognozowanowzrost aplikantów w badanej 

próbie z 21% w chwili obecnej do 56%. Największe odsetki dotychczasowych beneficjentów 

odnotowano w dziale„odprowadzanie i oczyszczanie ścieków”, gdzie przeszło co trzeci 

podmiot otrzymywał już dotacje. Niższy odsetek przypadał na placówki kulturalne, 

rekreacyjne i sportowe (30% ). Najmniej takichpodmiotów było aktywnych w ramach działu 

„działalnośćusługowa pozostała” – tylko 7%. Proporcja aplikantów wśród 

organizacjipozarządowych jest zbliżona do poziomu średniej w całej próbie. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

Wyniki omówionych powyżej badań miały charakter lokalny, dotyczyły sytuacji 

ekonomicznej i trendów zatrudnienia w małopolskich branżach strategicznych w latach 2005-

2007.Ich wykorzystanie przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy nie wydaje się 

celowe.  

5. Wykaz publikacji 

Ogólnie dostępna publikacja elektroniczna:Badanie strategicznych branż w 

Małopolsce. Raport końcowy z badań. Agencja Komunikacji Marketingowej, Kraków 2007. 

Raport_branże.pdf_ Adobe Reader.  
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4. SEGMENTACJA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 

WYMIARACH: RYNKU PRACY (ZATRUDNIENIE I 

BEZROBOCIE),EDUKACJI I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO (2007) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat) badania 

Segmentacja powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy 

(zatrudnienie i bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego. 

 

1.2 Cele badań:  

1. Diagnostyczny:wyznaczenie segmentów o satysfakcjonującympoziomie 

wewnętrznej spójności, które dzieliłyby województwo małopolskie na szereg obszarów 

podobnych w zakresie trzech wymiarów:rynek pracy, edukacja i wykluczenie społeczne 

2. Aplikacyjny: wyróżnione w taki sposób segmenty i ich charakterystyka wpowinny 

pomócw indywidualizowaniu i wyborze priorytetów działania instytucji działających na 

rynku pracy, rynku edukacyjnym oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/hipotezy /pytania badawcze 

Zakres przedmiotowybadań mieści się w kilku obszarach tematycznych: 2. 

Charakterystyka rynku pracy 2.3. bezrobocie, 2.4. zatrudnienie 6.4. Inne: edukacja, 

wykluczenie społeczne 

 

1.4 Przedmiot badań: 

1. Zbudowanie portfeli wskaźników w oparciu o dostępne dane (wymiar rynku 

pracy, edukacji i wykluczenia społecznego – opracowanietabeli zawierającejpo kilkanaście 

wskaźników do każdego z wybranych wymiarów segmentacyjnych. 

2. Ocena wskaźników pod względem teoretycznym i obliczeniowym –wybór 

wskaźników kluczowych 

3. Segmentacja:wyodrębnienie7 kluczowych segmentów województwa 

małopolskiego takich jak: centralno-zachodni, rolniczy, przemysłowy, południowo-wschodni, 

sąsiedzki, Kraków, wielkomiejski  
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4. Charakterystyka segmentów: opis analizowanych segmentów na zmiennych 

segmentujących,różnicujących je zestawówwskaźników,przy równoczesnej eksploracji 

wewnętrznejspójności segmentów. 

 

2. Opis metod zastosowanych 

wanalizowanychbadaniachempirycznychlub w tworzeniu bazy danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Statystyki GUS, statystyki Urzędu statystycznego Krakowa,Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Brak. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Teren badań 

Wszystkie powiaty województwa małopolskiego. 

2.2.2 Zasięg badań 

Województwo małopolskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyczna metoda skupień: 

1. hierarchicznej analizy skupień (metoda Warda), 

2.alternatywne metodyaglomeracji danych i miary podobieństwa/niepodobieństwa 

między danymi. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Istniejącabaza danych pozwoliła na opracowaniewskaźnikówmonitorujących rynek 

pracy, wykluczenie społeczne oraz edukację w województwie małopolskim. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z bazy danych 

Opracowano następujące wskaźniki: 

1. W wymiarze zatrudnienia: przeciętne wynagrodzenie w stosunku do średniej 

krajowej, stopa zatrudnienia, stopa zatrudnienia kobiet, wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości, 

wskaźniki charakteryzującestrukturę zatrudnienia według branż 

2. W wymiarze bezrobocia: stopa bezrobocia rejestrowanego wśród osób do 25 

roku życia, stopa bezrobocia wśród osóbpowyżej 55 roku życia, stopa bezrobocia 

rejestrowanego, stopa bezrobocia wśród kobiet,wskaźnik feminizacji bezrobocia, stopa 

długotrwałego bezrobocia,bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych z: najniższym poziomem 

wykształcenia, samotnie wychowujący dzieci, niepełnosprawni 

3. W wymiarze edukacji:wskaźnik zdawalności egzaminów gimnazjalnych (cz. 

Humanistyczna, cz. Matematyczno-przyrodnicza), wskaźnik niepowodzenia maturalnego, 

wskaźnik powodzenia maturalnego, wskaźnik dostosowania poziomu komputeryzacji 

szkolnej do potrzeb uczniów, wskaźnik postępu w przystosowaniu poziomu 

komputeryzacjiszkół do potrzeb regionu, wskaźnik poziomu informatyzacji szkół ( 

gimnazjalnych, podstawowych), wskaźnik skolaryzacji netto dla gimnazjów, dla szkół 

podstawowych, wskaźnik skolaryzacji brutto dla gimnazjów, dla szkół podstawowych, 

wskaźnik kapitału ludzkiego, wskaźnik edukacji przedszkolnej. 

4. W wymiarze wykluczenia społecznego: dostęp do bibliotek, wskaźnik zależności 

mieszkańców od pomocy społecznej, wskaźnik przystosowania infrastrukturypomocy 

społecznej do potrzeb regionu, wskaźniki obszaru wykluczeniaspołecznego: ubóstwo, 

sieroctwo, bezdomność, ochrona macierzyństwa, wielodzietność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności 

po opuszczeniuzakładu karnego, trudności uchodźców w integracji, wskaźniki struktury 

pomocy społecznej.  

5. Wskaźniki kontekstowe: urbanizacja, przyrost naturalny,współczynnik 

feminizacji regionu, poziom zagęszczenia ludności, wskaźnik atrakcyjności mieszkaniowej 

regionu, saldo migracji, wskaźnik mobilności ludności, wskaźnik obciążenia potencjału 

produkcyjnego regionu, wskaźnik obciążeniaprzez osoby starsze potencjału produkcyjnego 

regionu, wskaźnik struktury wiekowej w regionie, wskaźnik dobrobytu. 

 

3.3 Ocena zastosowanejmetodologii w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metodologia umożliwiała realizację celów badawczych. 
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. Analiza została przeprowadzona pod kątempostawionego przed autorami zadania: 

dokonania segmentacji powiatów, czyli pogrupowania ich w subregiony charakteryzujące 

sięzbliżonymi parametrami rozwojowymi.Zapewne analizęnależałoby prowadzićkażdorazowo 

nieco inaczej, gdyby pytania badawcze dotyczyły poszczególnych problemów społecznych 

czypostulowanych celów polityk publicznych, np. w ramach poszczególnych 

działańProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zresztątakże i w tym przypadku dostępne 

dane często pozwalajątylko w przybliżeniu odpowiadać na stawiane pytania. Dane często nie 

są gromadzone pod katem wskaźników zbudowanych dla potrzeb polityk publicznych, lecz 

raczej pod katem potrzeb ewidencji i audytu. 

2. Ważnym rezultatem omawianegoopracowania jest m.in. zintegrowanie w jednym 

zbiorze danych z różnych, rozproszonych źródeł i obliczenie na ich podstawie szeregu 

wskaźników, które były testowanepod katem przydatności dla segmentacji. Użycie ich dla 

tego celu nie wykluczamożliwości zastosowania dla innych celów.  

3. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie 7 regionów województwa małopolskiego 

(nazywanych segmentami)i ich mocnych i słabych stron. 

4. Zaprezentowana segmentacja stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych analiz, 

podporządkowanych konkretnym pytaniom i problemom wynikającym z dylematów 

poszczególnych polityk i programów publicznych. Odpowiedź na wiele z nich wymaga 

prowadzenia specjalnych badań wobec braku wieludanych na poziomie najmniejszych 

jednostek terytorialnych: subregionów, powiatów i gmin.  

5. Przeprowadzona analiza wskazuje na szereg ograniczeńistniejących danych i 

wskaźników, w tym m. in.takichjak:  

 Błąd „wnioskowania ekologicznego”, polegający na wyciąganiu wniosków 

dotyczących zależności cech na poziomie jednostek (osób, gospodarstw domowych) 

na podstawie zależnościobserwowanych na poziomie ich agregatów. Na przykład z 

faktu, że na poziomie powiatów czy ich segmentów obserwujemy ujemny związek 

pomiędzy udziałem dzieci objętych opieką przedszkolna a stopąbezrobocia nie 

wynika, że posiadanie dzieci stanowi o wpisaniu sie do rejestru bezrobotnych, a 

zwłaszcza faktycznym statusie bezrobotnego (tym bardziej, że jeśli wyłączenie z 

rynku pracy następuje na skutek konieczności opieki nad dzieckiem, to osoba 

sprawująca opiekę nie jest faktycznie gotowa do podjęcia pracy, czyli jest nieaktywna 

zawodowo).  
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 Zwłaszcza trzeba być ostrożnym przy wyciąganiu wniosków na temat zależności 

przyczynowych. Trzeba lepszego, sięgającego poziomu motywacji rozeznaniaby np. 

stwierdzić, czy to fakt braku dostępności opieki przedszkolnej decyduje o wyłączeniu 

się – najczęściej matki – z aktywności zawodowej i ewentualnym zarejestrowaniu 

(fikcyjnym) jako osoby bezrobotnej.  

 Ograniczenia – często przemilczane w oficjalnych publikacjach statystycznych, choć 

nieźle rozeznane na poziomie praktyki – dotycząteż m.in. wartości informacyjnej 

niektórych kluczowych wskaźników. Wśród nichszczególne wątpliwości rodzi stopa 

bezrobocia i jej zmiany. Wskaźnik stopy bezrobocia dostępny jest na poziomie 

powiatowym jako tzw. urzędowa stopa bezrobocia, tzn. stosunek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo 

(sumy pracujących i bezrobotnych). Problem – dobrze znany – polega na tym, że 

zarejestrowani bezrobotni to zbiorowość, która obejmuje osoby faktycznie bezrobotne, 

tzn. aktywnie poszukujące pracy (oficjalnej) i gotowe ja podjąć, a także osoby, które 

faktycznie są nieaktywne zawodowo na legalnym rynku pracy, a w rejestrze 

bezrobotnych tkwią ze względu na korzyści socjalne, które daje status bezrobotnego, 

zwłaszcza ubezpieczenie zdrowotne. Czynnikiem silnie zakłócającym wymowę 

wskaźnika, jakim jest stopa bezrobocia, jest nieobserwowalna przy jego pomocy praca 

w szarej strefie, a także aktywność zawodowa za granicą.  

 Z tego powodu trzeba być ostrożnym z prostym warunkowaniem interwencji 

społecznych wartością urzędowej stopy bezrobocia.  

 Najmniej kontrowersji budzą wszelkie formy aktywności publicznej, które prowadzą 

do wzrostu ogólnej konkurencyjności (produktywności) gospodarki w danych 

warunkach, a wiec rozmaite formy podnoszenia kwalifikacji. Z drugiej strony, 

kształtowanie interwencji publicznych powinno wynikać z ogólnych zasad 

wyrównywania szans. Dlatego należy dbaćprzede wszystkim o rozwój oświaty, od 

przedszkola począwszy, wraz z formami pozalekcyjnej opieki i wsparcia 

edukacyjnego dla dzieci. Terytorialne różnice w dostępie do wysokiej jakości oświaty 

i materialne zróżnicowanie rodzin w zakresie dostępności edukacji pozalekcyjnej (np. 

językowej, artystycznej, wyrównującej deficyty edukacyjne, a także dostarczającej 

kontaktu z kulturą wysoką) są czynnikiem najsilniej zakłócającym wykorzystanie 

potencjału ludzkiego w regionie i utrudniającym oparcie awansu społecznego na 

różnicach w talentach i pracowitości, a nie środowiskowych uwarunkowaniach. 
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6. Mimo tych ograniczeńanaliza na poziomie danych zagregowanych może być 

przydatna do: 

 mierzenia wpływu interwencji publicznej – zwłaszcza jakobraku takiego 

wpływu.Segmentacja służy w tym wypadku stworzeniu mniejszej liczby podobnych 

wewnętrznie jednostek terytorialnych, w stosunku do których można obserwować 

efekty oddziaływania polityk publicznych. W programowaniupolityk publicznych 

należy dokonać wyboru adekwatnych wskaźników, w zakresie których 

planowanedziałanie powinno przynieść określoną zmianę, będącąwskaźnikiem 

wpływu. 

  różnice w stopniu obserwowanych zmian w wartościach wskaźników mogą 

sygnalizować występowanie problemów i napięć w poszczególnych subregionach i w 

określonych obszarach oraz w pewnym stopniu wskazywać na ich charakter, jednak 

na ogół ich diagnoza wymaga odrębnych pogłębionych analiz i badań, w tym 

jakościowych. Częściowo taką funkcje pełnią także różnice przekrojowe w 

wartościach wskaźników, jednak w mniejszym stopniu można je powiązaćz 

działaniem polityk społecznych. 

  bardzo interesujące wyniki pokazuje nam analiza segmentów o najmniejszym 

wskaźniku urbanizacji: rolniczego, południowo-wschodniego czy sąsiedzkiego. 

Znaczące różnice między wskaźnikami sugerować mogą, iż liczba bezrobotnych nie 

uwzględnia ważnego bezrobocia ukrytego. 

  w oparciu o dane nie jest realne zanalizowanie przyczyn bierności zawodowej kobiet. 

Wnioski nasze nie mogąbyć oparte na analizowanych danych,ponieważ dane te mają 

charakter zagregowany. Innymi słowy nie mamy gwarancji, iż w powiatach, w 

których obserwuje sie największy odsetek kobiet w grupie bezrobotnych i 

równocześnie proporcja dzieci uczęszczających do przedszkola jest niska, to właśnie 

dzieci kobiet niepracujących są tymi, które do przedszkoli nie uczęszczają. 

7. Można sie pokusić o pewne konkluzje w tym zakresie w stosunku 

doposzczególnych segmentów: 

 Rolniczy:w długim okresie czasu powinno sie dążyć do inwestowania głównie w 

edukacje, a w mniejszym stopniu w pomoc społecznąNależy zainwestować we 

wsparcie kształcenia oraz poprawić dostępność miejsc pracy, także poza miejscem 

zamieszkania, choćby przez ułatwienia komunikacyjne, o ile ich brak jest przyczyną, a 

to wymaga badań. 
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 Centralno-zachodni:w dalszym ciągu należy kłaść nacisk na rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości. W segmencie tym obserwujemy różnice między terenami 

wiejskimi a resztą powiatu. Szczególną uwagę należy skupić na problemie 

rozdrobnienia gospodarstw agrarnych i próbowaćzmniejszać różnice między miastem 

a wsią, w szczególności w zakresie edukacji. Wśród bezrobotnych szczególną opieką 

objęta powinna zostać grupa najmłodszych bezrobotnych – do 25 roku życia, jak w 

poprzednio omawianym segmencie. 

 Przemysłowy:segment wymaga przede wszystkim zmian strukturalnych – inwestycji 

zewnętrznych i zdywersyfikowanego rozwoju branżowego. Należy zwrócić uwagę na 

zagrożenie bezrobociem kobiet. Segment ten wymaga głębszej analizy, która 

pozwoliłaby ustalić możliwości wygenerowania miejsc pracy dla kobiet. W tym 

wypadku należy się skupić głównie na ich reorientacji zawodowej. Należy dążyć do 

objęcia szczególną opieką młodych wchodzących na rynek pracy, aby zapobiec 

procesowi „wyludnienia” subregionu. Jest to jeden z obszarów najbardziej 

zagrożonych demograficznie (ujemny przyrost naturalny, saldo migracji ujemne, 

liczne migracje zagraniczne). 

 Południowo-wschodni: niezbędne wydaje się doinwestowanie edukacji. Grupami, 

które sugeruje się objąć opieką są przede wszystkim: osoby młode wchodzące na 

rynek pracy, bezrobotne kobiety, oraz długotrwale bezrobotni. Dodatkowo, 

szczególny nacisk należy kłaść na edukację, począwszy od edukacji przedszkolnej. 

Należy dążyć do systematycznego uniezależniania mieszkańców subregionu od 

pomocy społecznej. 

 Sąsiedzki: szczególną opieką należy objąć osoby bezrobotne, nie posiadające 

kwalifikacji zawodowych oraz bezrobotnych po 55 roku życia. Ponadto dla dalszego 

rozwoju subregionu niezbędne wydaje sie być doinwestowanie edukacji. 

 Kraków: szczególną opieką należy objąć bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. 

W dalszym ciągu należy stosować strategię inwestowania w zasoby ludzkie. Ten 

segment jest tak chłonnym rynkiem, iż do reaktywizacji zawodowej 

wystarczyćpowinno zweryfikowanie kwalifikacji klienta urzędu pracy. Praca z 

bezrobotnym powinna w zasadzie iść dwutorowo: reorientację zawodową trzeba 

połączyć ze zmianą w zakresie wewnętrznej motywacji do pracy. Kraków jest 

potencjalnym rynkiem pracy dla innych obszarów województwa, co jednak wymaga 

rozeznania barier w tym zakresie. 
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 Wielkomiejski: szczególną uwagę zwrócić należy na odpływ wykwalifikowanej kadry 

i ludzi młodych z subregionu. Bez pojawienia się impulsu rozwojowego otwierającego 

istotne szanse na atrakcyjne zatrudnienie wykwalifikowanych osób, segment ten może 

w przyszłości przeżywać duże problemy z utrzymaniem osiągniętej pozycji 

konkurencyjnej. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Wypracowane w oparciu o analizę danych zastanych wskaźnikimonitorujące rynek 

pracy, wykluczenie społeczne oraz edukację w województwie małopolskim zasługują na 

wnikliwą uwagęi potencjalne wykorzystaniew pracach badawczychMazowieckiego 

Obserwatorium rynku pracy. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z badań powinien znaleźć się w zasobach publikacji elektronicznych 

biblioteki Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy:  

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Biorąc pod uwagęwysokie dysproporcje rozwojowe pomiędzy powiatami 

województwa mazowieckiego,zasadna wydaje się analiza porównawcza subregionów, z 

wykorzystaniem wskaźników wypracowanych w omawianym raporcie. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z badaniem 

Raport w wersji elektronicznej: Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek,Segmentacja 

powiatów województwa małopolskiego w wymiarach: rynku pracy (zatrudnienie i 

bezrobocie), edukacji i wykluczenia społecznego. Raport z analizy danych 

zastanych,Kraków 2007. segmentacja.pdf – Adobe Reader. 
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5. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE, RAPORT ZA ROK 

2008, KRAKÓW 2009. 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Edukacja i wykształcenie w Małopolsce 

 

1.2 Cel badania 

Diagnostyczny – przedstawieniestruktury wykształcenia mieszkańców małopolski, 

infrastruktury w dziedzinie edukacji przedszkolnej, szkolnej i wyższej, kształcenia na 

poziomie edukacjiprzedszkolnej, szkolnej i wyższej oraz kształcenia dorosłych ikształcenia 

ustawicznego. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania 

Przedmiot badań mieści się w następujących grupach tematycznych: 4.1. poziom 

wykształcenia w rejonie 4.3. Infrastruktura edukacyjna 4.6. Infrastruktura w zakresie 

kształcenia ustawicznego 

 

1.4 Przedmiot badania 

Badania objęły następujące zagadnienia: struktura wykształcenia mieszkańców, 

edukacja przedszkolna, szkolnictwo dla dzieci i młodzieży, nauka języków obcych, 

komputeryzacja w szkołach, egzaminy zewnętrzne, szkolnictwo wyższe, kształcenie dla 

dorosłych, uczestnictwo Małopolan w kształceniu ustawicznym, kształcenie osób w wieku 

około emerytalnym. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

GUS, Bank Danych Regionalnych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w 

Krakowie,Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Analiza danych zastanych dotyczących województwa Małopolskiego  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Regionalny 

Województwo małopolskie 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Inne metody analizy 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Raport zawiera następujące dane:  

1. Struktura mieszkańców Małopolski w l. 2004-2008 

2. Edukacja przedszkolna: rodzaj placówek, ilość placówek wychowania 

przedszkolnego, ilość dzieci, ilość nauczycieli, 

3. Struktura uczniów w Małopolsce wg typów szkół w latach 2005 -2008, 

4. Liczba szkół w latach 2005 – 2008, 

5. Nauczanie języków obcych jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach dla 

dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007-2008, 

6. Liczba uczniów przypadających na jeden komputer w Małopolsce, 

7. Ilość uczniów w szkołach przypadająca na jeden komputer w roku szkolnym 

2007-2008 wg powiatów, 

8. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. (średni wynik punktowy ze 

sprawdzianu po szkole podstawowejw powiatachwoj. Małopolskiego w 2008 r.- cześć 

humanistyczna i cześć matematyczno-przyrodnicza), 

9. Udział osób, które zdały egzamin maturalny w Małopolsce w latach 2007-2008, 

10. Studenci szkol wyższych na 10 tys. ludności (Małopolska/Polska), 

11. Struktura studentów wg typów szkół ikierunków studiów w Małopolsce 2005-

2008, 

12. Szkoły dla dorosłych w Małopolsce w roku szkolnym 2007 /2008, 
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13. Formy szkoleń w województwie małopolskim i obszary szkoleń w Małopolsce w 

2008 r. 

 

3.2 Ocena zastosowanej metod w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metoda analizy danych statystycznych była właściwa z punktu widzenia 

założonych celów badań. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W badanym okresieobserwowany jest wzrost wykształcenia mieszkańców 

Małopolski:Coraz więcej Małopolan posiada wykształcenie wyższe iśrednie 

ogólnokształcące. Można niewątpliwie mówić o wzrościeaspiracji edukacyjnych 

mieszkańców Małopolski. 

2. Niekorzystnie przedstawia się sytuacja w zakresie dostępności do 

wychowaniaprzedszkolnego. W przełomowym roku reformy edukacyjnej – 1999/2000 – 42,3 

tys.sześciolatków z Małopolski uczęszczało do różnego typu placówek 

wychowaniaprzedszkolnego. W kolejnych latach liczba ta systematycznie spadała. W roku 

szkolnym2007/2008 osiągnęła poziom 31, 6 tys. dzieci, to jest o 2,8 tys. mniej niż w roku 

poprzednim.  

3. Spośród szkół ponadgimnazjalnych największą popularnością cieszą się 

liceaogólnokształcące, mniejszą szkolnictwo zawodowe(w tym przede wszystkimzasadnicze 

szkoły zawodowe) chociaż absolwenci kończący te placówki są częściejposzukiwani przez 

pracodawców. Sytuacja ta wynika m.in. z mocnego promowania wostatnich latach 

szkolnictwa ogólnokształcącego oraz braku wiedzy wśród młodzieży omożliwościach, jakie 

stwarza szkolnictwo zawodowe - kończąc szkołę zawodową izdając egzamin zawodowy 

młody człowiek nie tylko ma w ręku konkretny fach, ale teżmoże kontynuować naukę, w tym 

na studiach wyższych. O wszystkich perspektywach związanych z kształceniem zawodowym 

młodzież oraz ich rodzice powinni być informowani, zanim podejmą decyzję, co do dalszej 

edukacji. Rzetelne doradztwo na etapie gimnazjum pozwoliłoby uczniom dokonywać 

świadomychwyborów dotyczących przyszłości zawodowej. 

4. We wszystkich typach szkół, od podstawowych po policealne, dominuje 

nauczaniejęzyka angielskiego. Na egzaminie dojrzałości zdecydowana większość 

maturzystówrównież wybiera ten właśnie język, w ramach obowiązkowo zdawanego języka 

obcegonowożytnego. 
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5. Wyraźnie podnosi się poziom komputeryzacji w małopolskich szkołach. 

Najlepiejpod względem liczby uczniów przypadających na jeden komputer wypadają 

technika,najgorzej zasadnicze szkoły zawodowe. Trzeba jednak zauważyć, że w 

zasadniczychszkołach zawodowych w roku szkolnym 2007/2008 odnotowano znaczącą 

poprawęsytuacji. 

6. Małopolscy uczniowie w 2008 roku ponownie osiągnęli wyższe niż przeciętnie w 

kraju wyniki na egzaminach zewnętrznych. Świadczy to o dobrym przygotowaniu 

oferowanym przez szkoły w województwie. Niemniej jednak niepokoją utrzymujące się 

różnice pomiędzy obszarami miejskimi, gdzie średnie wyniki punktowe były znacząco 

wyższe, a wiejskimi.  

7. Województwo małopolskie rozwija się jako ośrodek akademicki. W roku 

akademickim2007/2008 ponownie zwiększyła się liczba studentów i absolwentów studiów 

wyższych. Największą popularnością cieszyły się wśród nich uczelnie ekonomiczne, aco za 

tym idzie i kierunki o profilu społecznym, humanistycznym oraz 

ekonomicznym.Negatywnym zjawiskiem jest natomiast malejąca liczba studentów na 

kierunkachinżynieryjno – technicznych. Analogicznie jak w przypadku 

szkolnictwaponadgimanazjalnego dla dzieci i młodzieży, w szkołach wyższych zbyt dużo 

studentówdecyduje się na kształcenie ogólne. Lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do 

potrzebryku pracy wydaje się zatem priorytetem. 

8. Dorośli Małopolanie powszechnie deklarują chęć podnoszenia swoich 

kwalifikacji. Z danych statystycznych wynika jednak, że nieznacznie spada liczbauczniów 

szkół dla dorosłych: do różnego typu szkół w roku szkolnym 2006/2007uczęszczało 19 998 

osób, a rok później 19 423 osoby. Jeśli chodzi o liczbęabsolwentów tych szkół, to w 2007 

roku wyniosła ona 9 366 osób, a w 2008 roku5 125. 

9. Z deklaracji instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji 

Szkoleniowych wynika że zauważalny jest spadek ilości szkolących się osób w porównaniu z 

rokiem ubiegłym o około 5 tys. Baza danych, Rejestr Instytucji Szkoleniowych, obejmuje 

ponad 600 instytucji, oferujących szeroką gamę kursów,warsztatów szkoleniowych i innych 

form podnoszenia kwalifikacji. Ofertaszkoleniowa tych instytucji kwalifikuje się przede 

wszystkim do takich obszarówtematycznych, jak: informatyka, zarządzanie, umiejętności 

miękkie, języki obce, azatem dotyczy wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych. 

Stosunkowo ograniczonajest podaż szkoleń zawodowych. 

10.Baza danych RIS nie dostarcza pełnej wiedzy na temat oferty małopolskich 

instytucji szkoleniowych– informacje zawarte w bazie sądeklaratywne i nie podlegają żadnej 
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weryfikacji. Nie wynikają z niej wprost pełneinformacje na temat jakości usług małopolskich 

instytucji szkoleniowych. Dzieje siętak między innymi ze względu na fakt, że same instytucje 

szkoleniowe nie do końcamają świadomość, jakim procedurom oceny jakości podlegają. 

Przykładowo, zdarzasię, że działania na podstawie przepisów o systemie oświaty uznaje się 

zarównoważne posiadaniu akredytacji Kuratora Oświaty. Akredytację może 

uzyskaćplacówka, która m.in.: zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, 

zatrudniawykwalifikowaną kadrę, opracowuje i udostępnia materiały 

metodycznodydaktyczne.W bazie danych Kuratorium Oświaty w Krakowie znajdują sie 

73akredytowane placówki kształcenia ustawicznego (stan na luty 2009). Akredytacjamoże 

obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia. 

11.Występują trudności z oszacowaniem liczby osób kształcących się drogą 

nieformalną: brak jest jednolitych metod pomiaruuczestnictwa w kształceniu całożyciowym, 

badania nie są wykonywane zsystematycznością pozwalającą na coroczne dokonywanie 

porównań. Z danychwynika jednak, że Małopolska nie odbiega od wskaźników wytyczonych 

w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej. Do roku 2010 przeciętny 

poziomuczestnictwa w formach kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej, także 

wMałopolsce powinien wynosić przynajmniej 12,5% dla dorosłej ludności w wieku 

produkcyjnym (25-64 lata). 

12. W ramach realizowanych projektów unijnych i programów ukierunkowanych 

napromowanie uczenie sie przez całe życie zwiększyła się liczba inicjatyw kierowanych do 

osób w wieku około emerytalnym oraz seniorów. Pozytywnymprzykładem tego typu działań 

są Uniwersytety Trzeciego Wieku, projekt „Zysk zdojrzałości”, program „Seniorzy w Akcji”, 

czy w działalność Akademii Pełni Życia wKrakowie.W celu rozwoju kształcenia 

ustawicznego a także promowania idei uczeniasię przez całe życie konieczne jest 

kontynuowanie partnerskiej współpracy instytucji z obszaru rynku pracy edukacji i szkoleń. 

Współpraca ta dajemożliwość realizacji regionalnej polityki w zakresie uczenia sie przez 

cależycie i zmierza do wypracowania rozwiązań dotyczących mierzenia jakościusług 

edukacyjno-zawodowych oraz szerszego dostępu do informacji.  

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja dostarcza wystarczających informacji o strukturze wykształcenia 

mieszkańców Małopolskii infrastrukturze edukacyjnej w Małopolsce, natomiast zwraca 

uwagę na deficyt informacji dotyczących kształcenia ustawicznego. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z badań powinien znaleźć się w zasobach publikacji elektronicznych 

biblioteki Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.2 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Podobna analiza z wykorzystaniemprzyjętej w omawianym raporcie metodologii 

badań byłaby wskazana w przyszłych badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępne publikacje elektroniczne: Edukacja i wykształcenie w Małopolsce. 

Raport za rok 2008. WUP Kraków 2009, edukacja%202008.pdf – Adobe Reader. 
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6. GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZATRUDNIENIE W 

MAŁOPOLSCE. RAPORT ZA 2008 ROK. 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Gospodarka, przedsiębiorczość, zatrudnienie w Małopolsce – 2008. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Diagnostyczny: przedstawienie sytuacji gospodarczej Małopolski i jej wpływu na 

zatrudnienie i sytuacje osób pracujących w regionie 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Nie postawiono hipotez, problematyka badań mieści się w następujących grupach 

tematycznych:1.1. tendencje rozwojowewojewództwa małopolskiego 2.1.1. uwarunkowania 

rozwoju firm, 2.1.2. Przedsiębiorczość, 2.4.2 Dynamika zatrudnienia w małopolskich 

podmiotach gospodarczych, 2.4.6. dynamika wynagrodzeń w małopolskich podmiotach 

gospodarczych  

 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 charakterystyka podmiotów gospodarczych pod względem rozwoju w następujących 

wymiarach: dynamika powstania i likwidacji podmiotów na 10 tys. mieszkańców, 

przeciętne zatrudnienie (dynamika), miesięczne wynagrodzenie brutto, wydajność 

pracy, 

 inne tendencje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Małopolski: 

wielkość produkcji sprzedanej,liczba oddanych do użytku mieszkań, wartość 

sprzedaży hurtowej i detalicznejjednostek handlowych i niehandlowych, sprzedaż 

wyrobów i usługw branży budowlanej. 

 

1.4.2 Uzupełniający temat analiz 

Zadowolenie z pracy Małopolan. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Urząd Statystyczny w Krakowie, WUP w Krakowie, Komunikat CBOS,Polacy o 

swoim zadowoleniu z życia,CBOS Warszawa 2008, raport z badań Gazetapraca.pl oraz 

Advisory Group,Czy jesteśmy zadowoleni ze swojej obecnej pracy,2008. 

2.1.2 Zasięg badań 

Regionalny, tylko województwo małopolskie (z uwzględnieniem poziomu 

powiatów). 

 

2.2 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.2.1 Inne metody analizy 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

W raporcieprzedstawiono następujące dane:  

1.Struktura podmiotów gospodarki narodowej w województwie Małopolskim 

według sekcjiPKD, 

2. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON dla 

Małopolski, 

3. Struktura przeciętnego zatrudnienia w Małopolsce wg sekcji PKD w 2008 r., 

4. Pracujący: 

 ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce, 

 pracujący według płci, 

 pracujący według miejsca zamieszkania. 

5. Przeciętne wynagrodzeniemiesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 

Małopolsce w latach 2007 – 2008. 

6. Zadowoleniez pracy i zagrożenie utratą pracy. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Baza danych została wyczerpująco przeanalizowana. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda była adekwatna do celu i przedmiotu badań 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1.W 2008 r. w Małopolscenastąpił wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w 

REGONwe wszystkich powiatach – nawet tych, które w poprzednich latach, zwłaszcza w 

2004 i 2006 r., notowały spadki. Dynamika tego wzrostu dla całego województwa była 

wyższa niż w skali kraju (choć poszczególne podregiony i powiaty bardzo się pod tym 

względem różniły). Może to świadczyć o występowaniu w Małopolsce sprzyjających 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, jednak dla potwierdzenia tego trendu należałoby 

zanalizować tzw. „przeżywalność” nowych przedsiębiorstw, co w chwili powstawania raportu 

było niemożliwe z uwagi na niedostępność danych statystycznych. 

2.W 2008 r. w większości powiatów Małopolski wzrosła również koncentracja 

przedsiębiorstw na km2 i na 1 tys. mieszkańców. Trend ten był szczególnie silny w Krakowie 

i w powiecie tatrzańskim. Najgorsza sytuacja występowała nadal w powiatach wschodnich, 

zwłaszcza w dąbrowskim i tarnowskim, zastój wystąpił w powiecie olkuskim. 

3.Pod względem struktury branżowej odnotowano wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych, szczególnie silny w sekcjach „Budownictwo”, „Rolnictwo” i „Energetyka”. 

Spadki liczby podmiotów gospodarczych wystąpiły w branżach „Handel i naprawy” oraz 

„Przemysł”, co w ostatnich latach jest charakterystyczne dla naszego kraju. 

4. W 2008 r. nastąpił dalszy wzrost zatrudnienia – w Małopolsce nieco większy niż 

średnio w kraju - jednak dynamika tego wzrostu była niższa niż w roku poprzednim. Wzrost 

zatrudnienia dotyczył sektora prywatnego (w sektorze publicznym od kilku lat występuje 

spadek zatrudnienia). Pod względem zatrudnienia sytuacja kształtowała się najlepiej w branży 

„Hotele i restauracje” (tendencja wzrostowa w okresie styczeń - październik), w 

„Budownictwie” oraz w „Obsłudze nieruchomości i firm”, gdzie notowano wzrosty przez 

większość miesięcy 2008 r. Największe spadki zatrudnienia notowały w I półroczu branża 

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę”, a w II półroczu 

„Przetwórstwo przemysłowe”. W tej ostatniej sekcji (w której pracuje około 40% 

zatrudnionych, o których dane są dostępne w statystyce publicznej) najlepszą sytuacją 
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zatrudnieniową cieszyły się firmy produkujące metale, pojazdy samochodowe, przyczepy i 

naczepy oraz maszyny biurowe i komputery. 

5. Największe redukcje zatrudnienia dotyczyły przedsiębiorstw zajmujących się 

produkcjąodzieży, futrzarstwem, meblarstwem, wytwarzaniem instrumentów medycznych, 

precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków oraz tzw. „pozostałą działalnością 

produkcyjną”. 

6.Liczba pracujących w Małopolsce była na koniec 2008 r. niższa niż na koniec 2007 

r.Przyczyniły się do tego spadki liczby pracujących w II, a szczególnie w III kwartale. Wzrost 

liczby pracujących w IV kwartale nie pozwolił na odrobienie straty w stosunku do ostatniego 

kwartału roku 2007. Choć (poza III kwartałem w przypadku mężczyzn i IV kwartałem w 

przypadku kobiet) liczba pracujących była większa niż przed rokiem, to przez większość roku 

obserwowaliśmy spadek liczby pracujących. Należy jednak zauważyć rosnący wskaźnik 

udziału pracujących w liczbie aktywnych zawodowo. Liczba pracujących mieszkańców wsi 

przez cały 2008 rok była niższa niż w roku poprzednim. 

7. Przez większość 2008 r. w Małopolsce liczba pracowników najemnych spadała, 

choć notowano wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Podobną sytuację można 

byłozaobserwować w przypadku liczby pracodawców i osób pracujących na własny rachunek. 

Niewielki wzrost wystąpił dopiero w IV kwartale. Natomiast spadek liczby pomagających 

członków rodzin był tak duży, ze odnotowano go nawet w porównaniach z rokiem 2007. 

8. W badaniach przeprowadzonych w 2008 r. Małopolanie należeli do najbardziej 

zadowolonych z pracy. Wysokie oceny dotyczące zadowolenia z pracy mogą oznaczać, że 

Polacy w obliczu kryzysu zaczęli wyżej cenić swoje miejsca pracy. 

9.W 2008 r. w Małopolsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 

przedsiębiorstw wzrosło o 10,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, ale było o 

9,5% niższe od średniej płacy w Polsce. Płace wzrosły we wszystkich branżach, ale w różnym 

stopniu. Wzrost wynagrodzeń w branżach, które w roku 2008 i poprzednich latach borykały 

się z brakiem siły roboczej spowodowanym migracjami zarobkowymi, wskazuje na 

prawdopodobną atrakcyjność regionu dla migrantów powrotnych. Z kolei wzrost 

wynagrodzeń w sekcjach, w których kryzys zaczął się zaznaczać w 2008 r. (jak branża 

motoryzacyjna czy hutnicza) może świadczyć o tym, że nie wszystkie podmioty w tych 

sekcjach odczuły skutki kryzysu, ale też budzi obawy o ich dalszą kondycję i potencjalny 

wzrost liczby zwolnień związanych z obniżeniem kosztów działalności iurealnieniem 

struktury zatrudnienia. 



58 

 

10. Dostępne dane na temat zagranicznych migracji zarobkowych świadczą raczej 

owyhamowaniu skali emigracji, niż o narastaniu fali migracji powrotnych. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z badań rekomendowany do elektronicznego banku danych 

 

4.2 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Badaniedynamikirozwoju podmiotów gospodarczych, dynamiki zatrudnienia i 

dynamiki płac w województwie mazowieckim rekomenduję do cyklicznych 

badańObserwatorium Rynku Pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępna publikacja elektroniczna:Gospodarka, przedsiębiorczość i 

zatrudnienie w Małopolsce. Raport za 2008, WUP, Kraków 2009, gospodarka%202008.pdf – 

Adobe Reader. 
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7.RYNEK PRACY W MAŁOPOLSCE, RAPORT ZA 2008 R. 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Rynek pracy w Małopolsce, raport za 2008 r.  

 

1.2 Cel lub cele badania 

diagnostyczny: ukazanie małopolskiego rynku pracy w porównaniu krajowym oraz 

zróżnicowaniu według powiatów 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/Główne i pomocnicze hipotezy 

Zakres przedmiotowy badania mieści sięw obszarze problemowym: II 

Charakterystyka rynku pracy: Małopolska/Polska, województwo Małopolskie /powiaty. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Analiza wskaźników małopolskiego rynku pracy dotyczących aktywności 

zawodowej ludności,zatrudnienia i bezrobocia w ujęciu porównawczym; kraj i powiaty 

województwa małopolskiego 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

BAEL (GUS), statystyki bezrobocia gromadzoneprzez publiczne służby zatrudnienia 

( powiatoweurzędy pracy w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Teren badań 

Regionalny; województwo małopolskie 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.3. Inne metody analizy 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Analiza dostarczanastępujących wskaźników: 

1. współczynnik aktywności zawodowej, wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia: 

Małopolska/Polska, 

2. struktura ludności ze względu na wiek: Małopolska/Polska, 

3. struktura ludności w Małopolsce w 2007 r wg kryteriów:aktywni zawodowo 

bezrobotni, aktywni zawodowo pracujący, bierni zawodowo ( ukazanie zmian w tej strukturze 

w latach 2003-2007), 

4. główne przyczyny bierności zawodowej, 

5. współczynnik aktywności zawodowej orazzmiany w liczbie osób aktywnych 

zawodowo i powyżej 15 roku życia w latach 2003 -2007, 

6. współczynnik aktywności zawodowej według płci: Polska/Małopolska, 

7. wskaźnik zatrudnienia oraz zmiana liczby osób pracujących i osób w wieku 

produkcyjnym w latach 2003 – 2007: Małopolska/Polska, 

8. wskaźnik zatrudnienia ze względu na wiek: Małopolska/Polska, 

9. stopa bezrobocia oraz zmiana liczby osób aktywnych zawodowo i osób 

bezrobotnych w latach 2003 – 2007: Małopolska/ Polska, 

10. liczba osób bezrobotnych w Małopolsce w latach 1999-2008, 

11. Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2007 – 2008, 

12. Stopa bezrobocia w Małopolscei w kraju w latach 1999-2008, 

13. Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w Małopolsce w latach 2004 – 2008, 

14. Liczba osób bezrobotnych wg. wielkiej grupy zawodowej w latach 2004 – 2008, 

15. Udział osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Małopolsce w latach 2005 

– 2008, 

16. Stopa bezrobocia w Małopolsce w 2008 r. według powiatów, 

17. Zmiana liczby osób bezrobotnychw 2008 r., (Małopolska), 

18. Udział osób do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych w 2008 r. (Małopolska), 

19. Udział osób powyżej 50 roku życia w ogóle bezrobotnych w 2008 r. 

(Małopolska), 

20. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle bezrobotnych w 2008 (Małopolska) 
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3.2 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metoda analizy danych statystycznych była właściwa z punktu widzenia 

założonych celów badań. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. Sytuacja na rynku pracy w Małopolsce w 2008 roku poprawiła się. Trzy 

podstawowewskaźniki opisujące rynek pracy w porównaniu do 2007 roku poprawiły 

swojewartości. Wg BAEL współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,2 

punktuprocentowego (z 53,4% do 53,6%), wskaźnik zatrudnienia o 1,5 punktu (z 48,9% 

do50,3%) natomiast stopa bezrobocia spadła o 2,4 punktu (z 7,9% do 5,5%). 

Poprawawskaźnika zatrudnienia oraz stopy bezrobocia dokonała się głównie za 

sprawąprzejścia dużej grupy osób z bezrobocia do zatrudnienia.  

2. Porównując sytuacje Małopolski do Polski na koniec 2008 roku widać, że 

Małopolska zrobiła mniejsze postępy, niż pozostałe województwa. Dotychczas Małopolska 

cechowała się lepszymi wskaźnikami od średnich dla Polski. W ostatnim roku 

ponadprzeciętna poprawa wszystkich trzech opisywanych wskaźników miała miejsce tylko w 

województwiemazowieckim.  

3. W roku 2007 współczynnik aktywności zawodowej w Małopolsce spadł poniżej 

średniej ogólnopolskiej (aktualnie wynosi 53,6% dla Małopolski i 54,2% dla Polski), 

natomiast w 2008 roku tą sama sytuację dało się obserwować dla wskaźnika zatrudnienia 

(kolejno: 50,3% wobec 50,4%). Ponadprzeciętną poprawę współczynnika aktywności 

zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia odnotowały województwa: śląskie, 

zachodniopomorskie oraz kujawsko-pomorskie, czyli te które cechują się najniższymi 

wartościami opisywanych wskaźników w kraju. 

4.Jedynym wskaźnikiem, który jest korzystniejszy dla Małopolski, niż Polski jest 

stopabezrobocia. W 2008 roku wg BAEL zmniejszenie stopy bezrobocia w Małopolsce 

byłowiększe niż w Polsce (2,4 wobec 1,8 punktu procentowego). Stopa bezrobocia w 

Małopolsce wg tych badań wynosiła 5,5% (w Polsce 6,7%) i tylko w dwóchwojewództwach 

była niższa (Pomorskie – 3,9% oraz Lubuskie - 4,8%). Stopabezrobocia oparta o rejestry 

urzędów pracy wskazuje, że w Małopolsce bezrobociewynosiło 7,6% (wobec 9,5% w Polsce). 

Wg rejestrów tylko w 3 województwach stopabezrobocia była niższa, niż w Małopolsce 

(Wielkopolska – 6,4%, Śląsk – 6,9% orazMazowsze – 7,3%). Dla porównania w 2007 roku 

Małopolska miała druga najniższąstopę bezrobocia w kraju (8,8% zaraz za województwem 

wielkopolskim 8%). 
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5. W ostatnich latach w Małopolsce miały miejsce korzystne na tle kraju 

zmianydemograficzne. Liczba ludności zwiększała się (podobnie jak w 

województwachmazowieckim, pomorskim i wielkopolskim), głównie za sprawą przyrostu 

naturalnego,jak również dodatniego salda migracji. Pozytywne zmiany w tym obszarze 

stanowią obardzo pozytywnej ocenie sytuacji na danym terytorium, przede wszystkim w 

zakresiejakości życia (ludzie migrują za bardziej korzystnymi do życia warunkami oraz żyją 

dłużej i chętniej mają dzieci przy spełnieniu odpowiednich warunków). Małopolska,wraz z 

województwami o zwiększającej się liczbie mieszkańców (Mazowsze,Wielkopolska i 

Pomorze) odnotowuje bardzo dobre wskaźniki bezrobociarejestrowanego, co może świadczyć 

o ponadprzeciętnej, dobrej sytuacji w tychregionach. 

6. Zła sytuacja osób w kontekście prezentowanych wskaźników opisujących rynek 

pracyw 2008 roku uległa dalszemu pogorszeniu. Współczynnik aktywności zawodowej oraz 

wskaźnik zatrudnienia dla kobiet oraz osób powyżej 55. roku życia w Małopolscenadal 

spadał, podczas gdy w Polsce utrzymywał się na niezmienionym poziomie lubuległ 

nieznacznej poprawie. 

7. W 2008 roku, w porównaniu do roku poprzedniego zdecydowanie zmniejszyła 

siędynamika spadku bezrobocia. Było to spowodowane przede wszystkim 

mniejszymiodpływami osób bezrobotnych z rejestrów w miesiącach wiosenno – letnich 

orazdużo większymi napływami do rejestrów w okresie jesienno – zimowym. Napływy 

dobezrobocia w IV kw. 2008 zdecydowanie przekraczały odpływy z bezrobocia. 

Wpoprzednich latach 2006 i 2007 sytuacja pod tym względem była dużo bardziejkorzystna. 

Zmiana w tym okresie może być pokłosiem informacji o zbliżającym siękryzysie. 

8. W 2008 roku, ze względu na nadal utrzymującą się dobrą sytuację na rynku 

pracy(widoczną przede wszystkim po zmniejszającym się bezrobociu) na rynek pracy są 

wciągane osoby o mniejszych szansach na znalezienie pracy. Jak dotychczas wstatystykach 

udział osób w gorszej sytuacji na rynku pracy rósł. 2008 rok, był tym, wktórym udział osób 

bez kwalifikacji zawodowych, powyżej 50. roku życia, długotrwalebezrobotnych oraz kobiet 

spadł. Duże zapotrzebowanie na pracowników (przedewszystkim w I połowie 2008 roku) 

spowodowało wypychanie z rejestrów osób ogorszych charakterystykach. Zmniejszenie 

liczby osób bezrobotnych w tych grupachw wartościach względnych było większe niż 

bezrobotnych w ogóle. Grupa osóbbezrobotnych, których udział wzrósł były osoby 

niepełnosprawne oraz osobysamotnie wychowujące dzieci. 

9. W województwie małopolskim stopa bezrobocia na koniec 2008 roku wynosi 

7,6%.Obszary, które cechowały się niższą od wojewódzkiej stopy bezrobocia były: 
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miastoKraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, wielicki, suski i 

tatrzańskioraz miasto Tarnów. Najwyższa stopa bezrobocia ma miejsce w 

powiatach:dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, olkuskim, brzeskim, 

tarnowskimi chrzanowskim. Ogólnie, powiatami, które cechują się najlepszą sytuacją z 

punktuwidzenia małego udziału osób z grup będących w najgorszej sytuacji na rynku 

pracyoraz odpływu tych osób z rejestrów bezrobocia należą powiaty: bocheński, 

miastoKraków, wielicki, oświęcimski, gorlicki, nowosądecki, miasto Nowy Sącz oraz 

powiatsuski. Drugą grupą powiatów o umiarkowanej wartości wskaźników oraz 

zmianwartości tych wskaźników należą: chrzanowski, wadowicki, krakowski, 

myślenicki,miasto Tarnów, tatrzański, miechowski oraz nowotarski. Trzecią grupą o 

najsłabszejsytuacji (relatywnie największy udział osób grup będących w najgorszej sytuacji 

narynku pracy oraz najmniejszym odpływ tych osób z rejestrów bezrobocia) należąpowiaty: 

brzeski, limanowski, olkuski, proszowicki, tarnowski oraz dąbrowski. 

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja dostarcza wyczerpującejinformacji otendencjach na małopolskim rynku 

pracy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Analiza mazowieckiego rynku pracy uwzględniająca wypracowane w powyższym 

raporcie wskaźniki byłaby wskazana w przyszłych badaniach Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępne publikacje elektroniczne: Rynek pracy w Małopolsce. Raport za 

rok 2008, WUP 2009. Rynek%20pracy202008.pdf – Adobe Reader. 
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8. NAUKA ZAWODU. SZKOŁA CZY PRACODAWCA? RAPORT Z 

BADANIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki 

zawodu. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Rozpoznanie instytucjonalnego systemu kształcenia zawodowego w Małopolsceoraz 

procesu nabywania umiejętności praktycznych przez młodzież uczących się w szkołach 

zawodowych w reprezentatywnej próbieprzedsiębiorstw Małopolski. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/Główne i pomocnicze hipotezy 

Zakres przedmiotowy badania mieści sięw obszarze problemowym: IV. Kształcenie 

zawodowe. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Badania obejmowały następujące obszary zagadnień: 

 system kształcenia zawodowego w Polsce 

 rozpoznaniezakresupraktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach Małopolski,ich 

oceny przebiegu procesu nabywania umiejętności zawodowych przez 

młodzież,programów nauczania, nadzoru nad praktyczna nauka zawodu, egzaminów 

zawodowych, obszarów współpracy pracodawców ze szkołami 

zawodowymi,problemów związanych z nauczanie młodzieży w przedsiębiorstwach, 

sugestii pracodawców odnośnie udoskonalenianauczania zawodowego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Bank Danych Regionalnych, daneCentrum Kształcenia Praktycznego, OHP, Ośrodki 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badania ilościowe: CATI , 802 przedsiębiorców ( w tym: 401 zatrudniających 

młodocianychpracowników i 401 oferujących praktyki i /lub zajęcia praktyczne dla 

uczniów szkół zawodowych, 

 Badania jakościowe: zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z 

kierownikamipraktycznej nauki zawodu ( 8 wywiadów). 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.2Regionalny 

Województwo małopolskie, w tym następujące regiony: Nowy Sącz, Nowy Targ, 

Tarnów, Kraków. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Inne metody analizy 

Absolutnemiary systemu kształcenia zawodowego w Małopolsce, analiza 

empiryczna badań prowadzonych wśród przedsiębiorców i kierowników praktycznej nauki 

zawodu 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

1. W raporcie przedstawionodane statystyczne, zestawienia graficzne dotyczące: 

 kształcenia zawodowego w Polsce z rozróżnieniem na system szkolny i pozaszkolny, 

 form praktycznej nauki zawodu, 

 kategorii zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, w technikach, w 

szkołach policealnych (jednorocznych i dwurocznych), miejsc odbywania praktycznej 

nauki zawodu. 

2. wskaźniki empiryczne dotyczące takich zagadnień, jak: 

 „natężenie współpracy” – średnia liczba przedsiębiorstw prowadzących praktyczną 

naukę zawodu przypadająca na jeden zespół szkół zawodowych w podziale na 

powiaty, 

 sposób pozyskiwania młodocianych/uczniów do pracy w zakładzie pracy ( ostatnie 3 

lata), 

 plany dotyczące przyjęcia młodocianych/uczniów w kolejnym roku szkolnym 
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 doświadczenia przedsiębiorców związane z przyjmowaniem uczniów na praktyczna 

naukę zawodu, 

 liczba młodocianych/uczniów zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach 

 powody, dla których przedsiębiorcy nie zatrudnią młodocianych/uczniów w kolejnym 

roku szkolnym, 

 rodzaje refundacji, z jakich korzystają przedsiębiorcy zatrudniający młodocianych 

pracowników, 

 ocena współpracy ze szkołami zawodowymi w opinii przedsiębiorców, 

 czynniki wpływające na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na 

praktyczna naukę zawodu, 

 zadowolenie/niezadowolenieprzedsiębiorców związane z prowadzeniem praktycznej 

nauki zawodu, 

 opinieprzedsiębiorców na temat czasu poświęconego przez młodocianych nauce teorii 

i praktyki, 

 program nauczania, nadzór nad praktyczna nauka zawodu, egzaminami zawodowymi. 

 

3.2 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metoda analizy danych statystycznych była właściwa z punktu widzenia 

założonych celów badań. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. Badania pokazały, że środowisko nauczycieli oraz pracodawców cechuje 

sięróżnym poziomem wiedzy na temat praktycznej nauki zawodu oraz wynikającychz niej 

doświadczeń (m.in. w zakresie nawiązywania współpracy,dyscyplinowania uczniów, 

przygotowywania programu praktyk, ocenianiapostępów edukacyjnych młodzieży w 

zakładach pracy, sposobów komunikowaniasię szkół z pracodawcami, etc.). Zakres działań 

realizowanych przezobydwie strony jest bardzo różny. Wiele szkół we współpracy z 

pracodawcamiwypracowało szereg sposobów postępowania, które sprzyjają owocnejpracy. 

Indywidualne rozwiązania powinny być upowszechniane jako godnenaśladowania praktyki. 

2. Rekompensatą za wysiłek ponoszony przez pracodawców przyjmującychmłodzież 

do zakładów pracy na praktyczną naukę zawodu są refundacje i dofinansowania (głównie dla 

zatrudniających młodocianych pracowników), jakrównież dobra opinia o zakładzie, który 
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angażuje się w kształcenie młodzieży.Przyjmowanie młodzieży do zakładów pracy może 

przyczyniać się do dobregowizerunku przedsiębiorców. 

3. Zmniejszająca się liczba osób przyjmowanych do zakładów pracy w 

ramachpraktycznej nauki zawodu wynika zarówno z wkraczającego do szkół niżu 

demograficznego, jak również z mniejszego zainteresowania młodzieży 

kształceniemzawodowym. Szkolnictwo zawodowe traktowane jest jako gorszyrodzaj 

edukacji, a praca oferowana po jej ukończeniu postrzegana jako mniejprestiżowa. Dlatego 

istnieje potrzeba popularyzacji nauczania zawodowegow oparciu o rzetelne informacje o 

możliwościach, jakie daje ta ścieżka edukacyjno-zawodowa. 

4. Barierą we współpracy pracodawców ze szkołami jest nieskuteczny 

przepływinformacji. Szkoły nie wiedzą, którzy pracodawcy są zainteresowani 

przyjmowaniemmłodzieży, którzy z obecnie współpracujących ze szkołami spełniająwarunki 

realizacji programu szkolenia oraz którzy bez zarzutu się z nich wywiązują.Natomiast 

pracodawcy mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat kierunkówkształcenia, w których 

odbywa się edukacja na terenie powiatu. 

5. Pracodawcy wskazują, że liczba zatrudnianych młodocianych pracownikóworaz 

przyjmowanych na praktyki uczniów w porównaniu do poprzednichlat zmniejszyła się. 

Główną przyczyną jest ograniczona podaż młodocianychi uczniów, wynikająca z ich 

mniejszego zainteresowania kształceniem zawodowym. Ze względu na niż demograficzny, 

jak również niechęć młodzieży douczenia się zawodu, wiele szkół zawodowych zostało 

zlikwidowanych. By istnieć,muszą intensywniej zabiegać o uczniów. A zatem konkurencja o 

młodzieżwymusza na szkołach konieczność podnoszenia atrakcyjności nauczania. 

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja dostarcza wyczerpujących informacji o systemie kształcenia zawodowego 

młodzieży w wybranych regionach małopolski, głównych trudnościach przedsiębiorcówi 

kierowników nauki zawodu we współpracy ze szkołami i młodzieżą. Sformułowane wnioski 

pozwoliły na sformułowanie rekomendacji pod adresem szkół i instytucji rynku pracy 

odnoszących się do poprawy jakości nauczania zawodu i podniesienia atrakcyjności 

kształcenia zawodowego. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z badań powinien znaleźć się w elektronicznej bazie danych Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.2 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Rekomendacjezagadnień wymagających szerszych badań i analiz:Mazowieckie 

Obserwatorium Pracy powinno także dokonać diagnozy szkolnictwa zawodowego na 

Mazowszu. W badaniach tego zagadnienia warto skorzystać z metodologii zastosowanej w 

omówionych badaniach Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępne publikacje elektroniczne: Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? 

Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich 

przedsiębiorców, WUP Kraków, 2009.Praktyczna_nauka_zawodu_wersja_rozsz.pdf – Adobe 

Reader. 
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9. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Identyfikacja najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w 

województwiemałopolskim, które w najbliższym czasie tworzyć będą najwięcej miejsc pracy  

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania/Główne i pomocnicze hipotezy 

Zakres przedmiotowy badania mieści sięw obszarze problemowym 2.1: strona 

popytowa rynku pracy -brak hipotez badawczych. 

 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Analiza wskaźników ekonomicznych dotyczących sytuacji ekonomicznej i 

potencjału zatrudnieniowego przedsiębiorstwzarejestrowanych w sekcjach od A-O ( Sekcje 

PKD). 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Wskazanie branż, w których działają przedsiębiorstwa odnoszące najlepsze wyniki 

ekonomiczne, rozwijają się najintensywniej, zgłaszają największe zapotrzebowanie na 

pracowników. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

GUS, Bank Danych Regionalnych, Urząd Statystyczny miasta Krakowa, Urząd 

Marszałkowski, Eurostat. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Sekcje PKD: Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo (A), Rybactwo (B), Górnictwo (C), 

Przetwórstwo przemysłowe (D), Wytwarzaniei zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz, 

wodę €, Budownictwo (F), Handel hurtowy, detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (G), Hotele i restauracje (H), 

Transport i łączność(I), Pośrednictwo finansowe (J), Obsługa nieruchomości, wynajem i 

usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (K), Edukacja (M), Ochrona 

Zdrowia i pomoc społeczna (N), Działalność usługowa komunalna, społeczna, indywidualna i 

pozostała (O).  

2.2.2 Teren badań 

 2.2.2.2 regionalny; województwo małopolskie 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.3. inne metody analizy: absolutne i względne miary dynamiki zjawisk 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Analiza kondycji i potencjału zatrudnieniowego poszczególnych branż (sekcji PKD) 

dotyczyła następujących zmiennych: 

1. dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

2.liczba zatrudnionych absolwentów, 

3. dynamika nakładów inwestycyjnych, 

4. współczynnik przyjęć, 

5. liczba przyjęć, 

6. współczynnik zwolnień, 

7. liczba zwolnień, 

8.wskaźnik rentowności brutto, 

9.dynamika produktu krajowego brutto – dane dla Polski, 

10.wartość dodana brutto, 

11.wynik finansowy brutto, 

12.przychody netto z całokształtu działalności, 

13. procent przedsiębiorstw z wynikiem finansowym brutto dodatnim, 



71 

 

14. dynamika wartości środków trwałych. 

 

3.2 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metoda analizy danych statystycznych była właściwa z punktu widzenia 

założonych celów badań. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W wyniku analiz wytypowano trzy najdynamiczniejsze sekcje PKD, w których w 

najbliższym czasie możliwy jest największy przyrost liczby zatrudnionych. Byłyto sekcje: K 

„Nieruchomości”, D „Przemysł” oraz H „Hotele i restauracje”. 

2. Na duży potencjał zatrudnieniowy sekcji K „Nieruchomości” wskazują nie tylko 

wysokie współczynniki dynamiki wybranych zmiennych, lecz również przytaczane w 

raporcie diagnozy ekspertów (PAIIZ, DTZ Poland, raport biura badawczo-rozwojowego DIS, 

ranking firmy Tholons) oraz analogia do krajów Europy Zachodniej, gdzie liczba i udział 

zatrudnionych w firmach z tej branży sukcesywnie rośnie. Zalecono też dalszą pogłębioną 

analizęprzedsiębiorstw z takich działów, jak: 

 Obsługa nieruchomości – firmy trudniące się obsługą nieruchomości ( na własny 

rachunek, wynajmem nieruchomości na własny rachunek i obsługą nieruchomości 

świadczoną na zlecenie), 

 Informatyka – firmy zajmujące się doradztwem w zakresiesprzętu komputerowego, 

działalnością w zakresie oprogramowania, przetwarzaniem danych, działalnością 

związaną z bazami danych oraz konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego; 

 Działalność gospodarcza pozostała – firmy, których głównymobszarem działalności 

jest działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa, doradztwo, zarządzanie 

holdingami, działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy 

techniczne, reklama itp. 

3. O potencjalnej atrakcyjności sekcji D „Przemysł” świadczy analiza wybranych 

zmiennych, opinie ekspertów (PAIIZ) a także względnie optymistyczne sygnały rynkowe, 

jak: pojawienie się firmy MAN Trucks i kooperantów, wysokie nakłady inwestycyjne w 

produkcję metali i produkcję wyrobów tytoniowych czy rosnący eksport produktów 

wytwarzanych w Małopolsce. Te tendencje obserwowane w sekcji „D” w Małopolsce, nie 

znajdują potwierdzenia statystykacheuropejskiego rynku pracy, gdzie liczba i udział 

zatrudnionych w przedsiębiorstwach z sekcji D maleje. Wprawdzie w Polsce liczba 
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zatrudnionych tam osób jest wysoka i nieznacznie rośnie, jednak należy mieć na uwadze, że 

w dłuższej perspektywie sytuacja ta – m.in.: na skutek rosnących kosztów pracy – będzie się 

zmieniać na niekorzyść tej sekcji PKD.  

4. W kolejnym etapie prac badawczych Małopolskiego Obserwatorium – pogłębionej 

analizie wybranych branż powinny się znaleźć firmy z działów:  

  produkcja wyrobów z metali; 

  produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep; 

  produkcja artykułów spożywczych i napojów; 

  produkcja metali; 

  produkcja wyrobów chemicznych.  

5. Specyficzne warunki przyrodnicze i duża liczba atrakcji turystycznych sprawia, że 

województwo małopolskie należy do najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce. Dlatego 

też duża liczba odwiedzających Małopolskę turystów przekłada się na korzystną sytuację 

finansową przedsiębiorstw działających w sekcji H „Hotele i restauracje”. Nawet chwilowe 

pogorszenie się koniunktury na tym rynku nie jest w stanie w dłuższym okresie czasu 

zagrozić mocnej pozycji firm z sekcji H. Wskazuje na to analiza wybranych zmiennych, ale 

także diagnozy ekspertów oraz analogia do krajów Europy Zachodniej, w których liczba i 

udział zatrudnionych osób stale rośnie. Ze względu na dosyć dużą jednorodność tej sekcji, 

zaleca się uwzględnić w kolejnym etapie analizy wszystkie działające tam podmioty 

gospodarcze. 

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja dostarcza wystarczających informacji o najlepiej rozwijających się 

branżach, dostarcza zatemzadawalającego materiału dla prognozowania popytu na pracę. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Rekomendacjezagadnień wymagających szerszych badań i analiz: podobna analiza 

tendencji rozwojowych w przedsiębiorstwach według sekcji PKD, z wykorzystaniemprzyjętej 

w omawianym raporcie metodologii badań byłaby wskazana w przyszłych badaniach 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Ogólnie dostępne publikacje elektroniczne: Mariusz Łapczyński, Analiza 

porównawcza podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego, WUP, Kraków 2009, 

www.obserwatorium.małopolska.pl.  
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IV. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ – BADANIA 

PODLASKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I PROGNOZ 

GOSPODARCZYCH 

 

1. BADANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO W ZAKRESIE POTRZEB INFORMACYJNYCH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Badania podmiotów gospodarczych województwa podlaskiego w zakresie potrzeb 

informacyjnych. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 Określenie potrzeb informacyjnych podmiotów podlaskiego rynku pracy, 

 identyfikacja potrzeb informacyjnych mieszkańców Podlasia w zakresie rynku pracy, 

 wypracowanie rekomendacji i wskazań dla modelupracy, kierunków badan i analiz 

Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych. 

 

1.3 Zakres przedmiotowy badania 

Badania nie mieszczą się w obszarze tematycznymwytypowanym do analiz i badań 

w niniejszym projekcie, jednak zarówno tematyka, jak i wyniki badańzasługują na wnikliwą 

uwagę przy projektowaniu zadań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Przedmiot badania stanowiły  

 dylematydecyzyjne przedstawicieli instytucji związane z rynkiem pracy, 

 analizy i opracowania będące w dyspozycji respondentów, przeprowadzane we 

własnym zakresie, 

 identyfikacjaistniejącej luki informacyjnej i wynikającego stądzapotrzebowania na 

analizy, opracowania i raporty dotyczące rynku pracy, 

 ocena przydatności potencjalnych produktów projektowanego Obserwatorium, 

 preferencje badanych podmiotów odnośnie zakresu działania, zakresu gromadzonych 

informacji orazformy rozpowszechniania wyników pracy Obserwatorium, 
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 zainteresowanie mieszkańców Podlasia sprawami lokalnego rynku pracy, 

znaczeniazagadnień dotyczących kariery zawodowej, sposobów poszukiwania pracy, 

przyszłego zapotrzebowania na informacjetego typu, poziom zadowolenia ze ścieżki 

zawodowej i kształcenia ustawicznego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

 

2.1 Źródła danych 

2.1.1. badania jakościowe 

2.1.2. badania ilościowe  

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 41 przedstawicieli firm i instytucji reprezentujących takie branże jak: działalność 

produkcyjna (9), administracja (8), edukacja (9), handel i usługi (12), otoczenie 

biznesu (3) – badania jakościowe, 

 153 mieszkańców Podlasia(próba warstwowa – 17 warstw według wieku i statusu 

zawodowego). 

 

2.2.1 Teren badań 

2.2.2.2 regionalny; województwo podlaskie  

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Miary tendencji centralnej, miary depresji, miary korelacji, wskaźniki struktury, 

wielowymiarowe analizy porównawcze – analizy skupień. 

2.3.2 Inne metody analizy 

Analiza jakościowa oraz ilościowa grup podmiotów objętych badaniem 

jakościowym. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

 wskaźniki struktury głównych obszarów decyzyjnych ( związanych z rynkiem pracy) 

badanych podmiotów, 

 klasyfikacja obszarów i podobszarów decyzyjnych 

 rodzaje analiz, opracowań dotyczących rynku pracy realizowane przez badane 

podmioty, 

 charakterystyka zewnętrznych źródeł informacji, 

 zapotrzebowanie na wyodrębnione kategorie informacji, 

 ocena przydatności potencjalnych produktów obserwatorium ( analiz dotyczących 

koniunktury gospodarczej, analiz sektorowych, barometru gospodarczego, barometru 

nastrojów konsumenckich, prognoz podaży pracy w zawodach w regionach, prognoz 

zapotrzebowania na zawody na regionalnym rynku pracy, badanie stanu oraz 

prognozowaniu migracji zarobkowych, badanie losów absolwentów), 

 wytyczne do funkcjonowania obserwatorium rynku pracy i gromadzonych w nim 

zasobów informacyjnych,  

 dane dotyczące sposobów poszukiwania pracy przez mieszkańców według płci, 

wykształcenia i miejsca zamieszkania, 

 zainteresowanie mieszkańców terytorialnym obszarem poszukiwania pracy, 

 charakterystyka dylematów związanych z kariera zawodową i rynkiem pracy, 

 charakterystyka potrzeb informacyjnych mieszkańców dotyczących lokalnego rynku 

pracy. 

 

3.2 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody badań i analizbyły właściwe z punktu widzenia założonych celów 

badań. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań podmiotów gospodarczych/instytucji: 

1. Badania podmiotów gospodarczych/instytucji umożliwiły identyfikacje potrzeb 

informacyjnych w takich dziedzinach, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, system 

kształcenia, systemów produkcyjnych. 
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2. Badanepodmioty najczęściej prowadziły analizy i badania dotyczące 

zapotrzebowania rynku na zawody, losów absolwentów, przeciętnych wynagrodzeń w 

poszczególnych branżach.  

3.Badane przedsiębiorstwa i instytucje wskazały na następujące – pożądane – 

kierunki analiz i badań,rekomendowane jako wskazaneobszary badawczeObserwatorium 

Rynku Pracy: 

- prognozy koniunktury gospodarczej 

-analizy sektorowe 

-prognozy podaży pracy w zawodach, 

-prognozy zapotrzebowania na zawody w ujęciu regionalnym 

 

4. Sceptycznie odnieśli się respondenci do potencjalnych badań w takich dziedzinach 

jak: 

- pomiar barometru gospodarczego 

-pomiar barometru nastrojów konsumenckich 

-prognozy migracji zarobkowej  

5. Przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji różnili się co do preferowanych baz 

danych. I tak np. w grupie przedsiębiorców zgłoszono zapotrzebowanie na analizy płac w 

regionie, możliwości i obszarów współpracysektora gospodarczego ze szkołami, 

prognozowanie kierunków rozwoju najważniejszychdla województwa branż,w grupie 

przedsiębiorstw usługowo-handlowych zaś oczekiwano przede wszystkim analiz dotyczących 

kierunków rozwoju regionu i stanu przygotowania kadr, analiza efektywności pracy Urzędów 

Pracy pod katem wykorzystania środków, kierunki rozwoju gmin ( do zapoznania się z 

preferowanymi przez pozostałe podmioty kierunkami badań odsyłam do raportu), 

6. Badane podmioty były zgodnew opinii jaki powinien być główny kierunek badań i 

analiz Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych: przygotowywanie 

raportów i analiz zgodnie z potrzebami rynku pracy- funkcja badawcza, informacyjna, 

opiniotwórcza, 

7. Respondenci oczekiwali szerszych i bardziej szczegółowych informacji 

dotyczących ich branż, w tym badań cyklicznych,wskazywali na potrzebę dostępności do 

wyników badań bez ograniczeń, 

8. Podstawowym kanałem komunikacji i dostępności wyników prac Obserwatorium 

powinien byćportal informacyjny WWW – forma papierowa powinna być wtórna w stosunku 

do formy elektronicznej. 
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Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Podlasia: 

1.Zdecydowana większość badanych deklarowałazainteresowanie lokalnym rynkiem 

pracy, jednakże zainteresowanie wśród niepracujących mieszkańców było nieco mniejsze niż 

wśród pracujących. 

 Zainteresowanie sprawami lokalnego rynku pracy ma zdecydowanie charakter 

nieformalny, gdyż przejawia się głównie w trakcie rozmów ze znajomymi, 

aczkolwiekformą zainteresowania sprawami lokalnego rynku pracy jest czytanie 

lokalnych gazet oraz czytanie informacji na portalach internetowych, 

 Mieszkańcy Podlasiaszukają pracy głównie w nieformalny sposób, tzn. przez 

znajomych. Dość popularnymi sposobami poszukiwani pracy są: ogłoszenie w prasie 

lokalnej, ogłoszenia zamieszczone w Internecie, rodzina,  Powiatowy Urząd Pracy. 

 Najmniej popularnymisposobami poszukiwania pracywśród ogółu badanych były 

takie, jak: targi pracy,akademickie biura pracy,tablica informacyjna na uczelni. 

 Zdecydowana większość badanych deklarowała swoją miejscowość lub powiat jako 

miejsce podjęcia pracy. 

2. W ocenie czynników mających największy wpływ na przebiegkariery zawodowej 

największe znaczenie przypisali respondenci takim, jak:  

 wybór kierunku studiów dla siebie, 

 poszukiwanie lepszej pracy, przebieg ścieżki kariery, 

 korzystanie z programów finansowych na rozpoczęcie własnego biznesu, 

 wybór kierunku dodatkowych szkoleń, 

 wybór kierunku samokształcenia, 

 przekwalifikowanie się w celu poszukiwania lepszej pracy. 

3.Mieszkańcy Podlasia na ogół byli zadowoleni z przebiegu swojej kariery 

zawodowej iwykazali małe zainteresowanie zagranicznym rynkiem pracy. 

4. Potrzeby informacyjne mieszkańców Podlasia dotyczyły takich zagadnień jak: 

 najbardziej pożądanych kwalifikacji pracowników w opinii pracodawców, 

 zawodów obecnie pożądanych na rynku pracy,  

 zawodów na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości, 

 aktualnego poziomu wynagrodzeń w różnych zawodach,  

 zawodów najlepiej płatnych w przyszłości. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\W�a�ciciel\Moje%20dokumenty\badania%20Obserw.doc\Streszczenie%20wynik�w%20bada�.doc%23_Toc218346207
file:///C:\Documents%20and%20Settings\W�a�ciciel\Moje%20dokumenty\badania%20Obserw.doc\Streszczenie%20wynik�w%20bada�.doc%23_Toc218346207


79 

 

5.Z prowadzonych badań wyłania się niezwykle pozytywny obrazprzedsiębiorczości 

mieszkańców Podlasia. Jest duże zapotrzebowanie na ukierunkowanie i wsparcie 

mieszkańców co do kierunków podejmowania własnej działalności.  

6. Wysokie jest znaczenie lokalnej prasyjako źródła informacji.Można zatem realnie 

myśleć o jego wykorzystaniuprzy rozpowszechnianiu wynikówbadań i analiz prowadzonych 

w przyszłości przez Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Publikacja wydaje się dostarczaćwystarczających informacji opotrzebach 

informacyjnych przedsiębiorstw i mieszkańców Podlasia w dziedzinie wiedzy o lokalnym 

rynku pracy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach elektronicznych 

biblioteki mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.2 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Podobna analiza potrzeb informacyjnych instytucji i ludności Mazowsza– 

bezpośrednio lub pośrednio związanych z rynkiem pracy –byłaby wskazana w przyszłych 

badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Publikacja elektroniczna:Raport z badania podmiotów gospodarczych województwa 

podlaskiego w zakresie potrzeb informacyjnych, WUP Białystok, 2009. http.//up.podlasie.pl 
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V. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ – 

POMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 

 

1.RAPORT SEKTOROWY. TURYSTYKA 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Raport sektorowy. Turystyka. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównie cel diagnostyczny; próba prognozy na podstawie bieżących trendów – 

analiza sektora usług turystycznych w województwie pomorskim na tle sektora usług 

turystycznych w Polsce. 

Uwaga: opisywany raport nie przedstawia wyników badań (w wąskim znaczeniu 

tego pojęcia), a jedynie zestawienie i analizę danych zastanych.  

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez i pytań badawczych – analiza danych zastanych. 

 

1.4 Przedmiot badania 

1. Sektor turystyczny w województwie pomorskim: 

 diagnoza – stan obecny turystyki w Pomorskiem: znaczenie turystyki dla rozwoju 

gospodarczego kraju, opis sektora turystycznego w województwie pomorskim, rynek 

pracy w turystyce, 

 prognoza rozwoju – perspektywy rozwoju sektora turystycznego do roku 2020. 

2. Rozwój i znaczenie sektora usług turystycznych w Polsce. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych  

2.1 Źródła danych  

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Banku Danych 

Regionalnych, prognozy Instytutu Turystyki oraz własne (Instytutu Badań nad Gospodarką 

Rynkową). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Brak próby badawczej – analiza danych zastanych. 

2.2.2 Teren badań  

Krajowy oraz lokalny – województwo pomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody  

2.3.1 Metody statystyczne  

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego, analiza trendu. 

 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Modele dynamiczne, głównie szacunki (dotyczące udziału sektora turystyki w PKB 

oraz dynamiki PKB w sektorze turystycznym, dynamika nakładów inwestycyjnych w 

gospodarce i w turystyce). 

Modele tendencji rozwojowej (w części dotyczącej prognozy rozwoju sektora 

turystycznego). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki  

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się być właściwe z punktu widzenia założonych 

celów badania, jakkolwiek występuje brak opisany w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Znaczenie gospodarcze wąsko zdefiniowanej turystyki w województwie pomorskim 

nie jest zbyt wysokie. Udział sekcji „Hotele i restauracje” w wartości dodanej regionu w 

zasadzie nie odbiega od udziału dla całego kraju i wynosi nieco ponad 1,1%. 

Województwo pomorskie jest jednym z regionów najchętniej odwiedzanych przez 

turystów krajowych w kategorii wyjazdów długookresowych. Województwo należy także do 

tych regionów, do których przyjeżdża najwięcej cudzoziemców w celach turystycznych. 

Region pomorski jest relatywnie dobrze wyposażony w bazę noclegową. Na jego 

terenie mieści się 12% wszystkich obiektów noclegowych w Polsce, w których znajduje się 

15 procent miejsc noclegowych w kraju. 

W 2006 r. w województwie pomorskim udzielono turystom 5,6 mln noclegów, co 

stanowiło 11% wartości ogólnopolskiej. 

Liczba pracujących w pomorskim sektorze hotelarsko-gastronomicznym waha się w 

przedziale 17-18 tys. 

Z danych z 2006 r. wynika, że w sektorze tym pracuje 2,5% ogółu pracujących w 

województwie pomorskim (1,8% w całej Polsce). Odgrywa on więc relatywnie większą rolę 

dla rynku pracy w tym województwie niż ma to miejsce przeciętnie w kraju. 

Znaczenie województwa pomorskiego dla turystycznego rynku pracy jest większe 

niż jego znaczenie dla rynku ogólnokrajowego. Pracujący ogółem w województwie 

pomorskim stanowią 5,4% osób pracujących w Polsce. Z kolei pracujący w pomorskim 

sektorze hotelarsko-gastronomicznym stanowią 7,5% pracujących w tym sektorze w całym 

kraju. 

O długookresowym rozwoju sektora hotelarsko-gastronomicznego w województwie 

pomorskim zadecyduje rozwój i poprawa jakości infrastruktury transportowej i turystycznej. 

Tego rodzaju impulsy rozwojowe pojawią się w regionie za sprawą współorganizacji przez 
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Gdańsk EURO 2012. Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym w bazę noclegową i 

gastronomiczną, w regionie powstaną także nowe miejsca pracy. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Część prognostycznaopracowania jest oparta na analizie trendów gospodarczych. 

Brak jest szacunkowej oceny wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na dotychczasowe 

tendencje w gospodarce i na rynku pracy, stąd – z perspektywy ostatnich lat i miesięcy – 

prognoza może wydawać się zanadto optymistyczna. 

Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw branży budowlanej jest oparta na 

danych zastanych, występuje luka w postaci badań przedsiębiorstw (dokładniej: ich 

właścicieli, kadry kierowniczej) pod kątem planów rozwojowych firmy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Ze względu na częściową dezaktualizację danych (do początku 2007 r.) oraz ich 

powszechną dostępność (GUS) nie istnieje potrzeba szczególnego wykorzystania 

zastosowanych w raporcie PORP wskaźników, jakkolwiek cenne i interesujące może być 

włączenie do analizy sytuacji gospodarczej badanego obszaru (tu: województwa) wskaźnika 

dynamiki wzrostu wartości dodanej określonego sektora gospodarki wg klasyfikacji PKD (tu: 

„Hotele i restauracje”). W takiej analizie przydatne mogą być dane i zestawienia posiadane 

przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Z tego powodu rekomenduje się 

dokonanie kwerendy posiadanych przez IBnGR danych i opracowań, które mogą dotyczyć 

województwa mazowieckiego w sposób bezpośredni albo pośredni, jako element analiz 

szczebla krajowego. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

ORAZ 
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4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Propozycja sektorowej analizy działalności gospodarczej w województwie 

mazowieckim na wzór krótkich opracowań Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

Wskazana jest analiza ekonometryczna przynajmniej najważniejszych działów 

przedsiębiorczości na Mazowszu (np. w oparciu o klasyfikację PKD), ale uzupełniona o 

badania pracodawców w danej branży. W kontekście omawianego raportu: analiza sektora 

turystycznego, zwłaszcza ze względu na niewykorzystany potencjał turystyczny Mazowsza.
2
 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. Turystyka, Pomorskie Obserwatorium Rynku 

Pracy, Gdańsk 2007. Raport w wersji elektronicznej http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-91-5). 

  

                                                 
2
 Vide: Firlit-Fesnak Grażyna, Syntetyczny raport końcowy z badań empirycznych. Zapotrzebowanie na 

pracowników na mazowieckim rynku pracy; stan i perspektywy. Projekt realizowany w ramach działania 2.1 

ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia 

ustawicznego w regionie, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Warszawa 2008 oraz raporty cząstkowe z 

badań empirycznych w ramach tego projektu. 

http://www.porp.pl/
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2. RAPORT SEKTOROWY. PRZEMYSŁ STOCZNIOWY 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Raport sektorowy. Przemysł stoczniowy. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównie cel diagnostyczny; próba prognozy na podstawie bieżących trendów – 

analiza sektora stoczniowego w województwie pomorskim na tle przemysłu stoczniowego w 

Polsce. 

Uwaga: opisywany raport nie przedstawia wyników badań (w wąskim znaczeniu 

tego pojęcia), a jedynie zestawienie i analizę danych zastanych.  

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez i pytań badawczych – analiza danych zastanych. 

  

1.4 Przedmiot badania 

1.Przemysł stoczniowy w Polsce: diagnoza i prognoza rozwoju do 2020 r. 

2. Przemysł stoczniowy w województwie pomorskim – diagnoza, stan obecny [tj. w 

okresie powstawania raportu] przemysłu stoczniowego w województwie pomorskim, rynek 

pracy w przemyśle stoczniowym. 

3. Globalne uwarunkowania rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce i na świecie. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne: 

 krajowe: Centrum Techniki Okrętowej S.A., GUS, 

 międzynarodowe: OECD, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, 

 oraz z prasy codziennej („Rzeczpospolita”). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Brak próby badawczej – analiza danych zastanych. 
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2.2.2 Teren badań 

Globalny, krajowy oraz lokalny – województwo pomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego, analiza trendu. 

 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Modele statyczne (wskaźniki finansowe) i dynamiczne (dotyczące produkcji sektora 

stoczniowego, zamówień dla niego, jego sytuacji ekonomicznej i zmiany stopy zatrudnienia). 

Modele tendencji rozwojowej (w części dotyczącej prognozy rozwoju sektora 

stoczniowego). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych i analiza trendu. Zespół 

badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże 

można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się być właściwe z punktu widzenia założonych 

celów badania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Rynek nowych statków morskich, remontów i przebudów jest silnie zglobalizowany. 

Sytuację przemysłu stoczniowego w województwie pomorskim rozpatrywać należy więc w 
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kontekście nie tylko krajowym, ale również międzynarodowym. Pomimo utrzymywania się 

korzystnej światowej koniunktury na rynku okrętowym, polskie, w tym również pomorskie, 

stocznie nie potrafią z niej należycie skorzystać. Utrzymuje się wprawdzie wysoka lokata 

Polski jako piątego na świecie producenta statków, jednak z każdym rokiem udział polskich 

stoczni w rynku światowym obniża się. Nienajlepszą kondycję przemysłu stoczniowego 

potwierdzają również wskaźniki finansowe sektora. 

W województwie pomorskim zlokalizowana jest znacząca część polskiego sektora 

stoczniowego. Około 70% wodowanych w Polsce statków produkowanych jest w sześciu 

największych stoczniach województwa. 

Jedynym dużym przedsiębiorstwem sektora zlokalizowanym poza regionem 

pomorskim jest Stocznia Szczecińska Nowa. Do najważniejszych problemów, z którymi 

boryka się pomorski sektor stoczniowy, zaliczyć należy: konieczność renegocjowania starych 

nierentownych kontraktów, prywatyzację i modernizację tych stoczni, które wciąż pozostają 

w rękach państwa oraz konieczność wypracowania kompromisu z Komisją Europejską 

odnośnie wymaganej przez nią redukcji mocy produkcyjnych. 

Podstawowym problemem stoczniowego rynku pracy w województwie pomorskim 

są masowe odejścia z pracy w sektorze wykwalifikowanej siły roboczej. W perspektywie 

najbliższych lat problem braku zastępowalności odchodzących kadr może stanowić istotną 

barierę efektywnego funkcjonowania sektora. Odtworzenie potencjału ludzkiego okazać się 

może, bowiem, zadaniem długotrwałym i trudniejszym od modernizacji technicznej i 

reorganizacji własnościowej. 

Wielość czynników niepewności, będących w dużej mierze czynnikami 

egzogenicznymi względem sektora, uniemożliwia przedstawienie wiarygodnych prognoz 

długookresowych dla przemysłu stoczniowego w Polsce. 

Z jednej strony istnieje szereg czynników pozwalających z optymizmem postrzegać 

przyszłość sektora na Pomorzu, z drugiej jednocześnie rysuje się wiele zagrożeń. Wydaje się 

przy tym, że kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora w najbliższych dekadach mogą mieć 

podejmowane w latach 2007-2009 decyzje o charakterze administracyjnym, wydawane 

zarówno w kraju, jak i na poziomie unijnym. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Część prognostyczna opracowania jest oparta na analizie trendów gospodarczych, 

jednakże wobec pojawiających się zbyt wielu niewiadomych oraz zmiennych prawno-

politycznych i gospodarczych tracą one obecnie na aktualności. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Ze względu na częściową dezaktualizację danych (do początku 2007 r.) oraz ich 

powszechną dostępność (GUS, OECD) nie istnieje potrzeba szczególnego wykorzystania 

zastosowanych w raporcie PORP wskaźników, jakkolwiek przydatna może być – 

w odniesieniu do ewentualnie podejmowanych badań – szersza analiza wskaźników 

finansowych (kondycji finansowej) przedsiębiorstw w określonym sektorze gospodarki. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Prognoza rozwoju sektora stoczniowego w omawianym raporcie jest ostrożna, 

zwłaszcza ze względu na pojawiające się i trudne do kontrolowania zmienne prawno-

polityczne. W razie podejmowania analogicznych badań zaleca się zachowanie podobnej 

ostrożności, to jest branie pod uwagę nie tylko obecnie istniejących trendów ekonomicznych, 

ale również możliwych reperkusji biorących swe źródło w wydarzeniach politycznych 

(w kraju, regionie (Unia Europejska) i w skali globalnej) oraz w zmiennej sytuacji prawnej 

i prawno-międzynarodowej. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Badana dziedzina działalności gospodarczej (przemysł stoczniowy) ze względu na 

położenie geograficzne województwa mazowieckiego nie wydaje się być predestynowana do 

analizy. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. Przemysł stoczniowy, Pomorskie 

Obserwatorium Rynku Pracy, Gdańsk 2007. Raport w wersji elektronicznej 

http://www.porp.pl/ („Raporty”) i publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-89-2). 

 

5.2 Artykuły 

Rosochowicz K.,Jak wykształcić i zatrzymać specjalistów z branży okrętowej w 

warunkach otwartego rynku zatrudnienia, „Budownictwo Okrętowe – Wydanie specjalne 

Baltexpo 2004”, wrzesień 2004. 

Bieliński J.,Uwarunkowania i kierunki rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, 

„Budownictwo Okrętowe”, nr 7-11/2003. 

Lewandowski J., Polski przemysł okrętowy w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, 

„Budownictwo Okrętowe” – wydanie specjalne „Baltexpo 2004”, wrzesień 2004. 

 

  

http://www.porp.pl/
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3. RAPORT SEKTOROWY. BUDOWNICTWO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Raport sektorowy. Budownictwo. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównie cel diagnostyczny; próba prognozy na podstawie bieżących trendów – 

analiza sektora budowlanego w województwie pomorskim na tle sektora budowlanego w 

Polsce. 

Uwaga: opisywany raport nie przedstawia wyników badań (w wąskim znaczeniu 

tego pojęcia), a jedynie zestawienie i analizę danych zastanych. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez i pytań badawczych – analiza danych zastanych. 

  

1.4 Przedmiot badania 

1. Sektor budowlany w Polsce: diagnoza, znaczenie i prognoza rozwoju do 2020 r. 

2. Sektor budowlany w województwie pomorskim: 

 diagnoza – stan obecny sektora budowlanego w województwie pomorskim, opis 

sektora budowlanego, rynek pracy w sektorze budowlanym, 

 prognoza rozwoju – perspektywy rozwoju sektora budowlanego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczneGUS, dane statystyczne z prasy codziennej („Rzeczpospolita”)oraz 

dane własne (Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) i zestawienia dokonane na 

podstawie danych GUS. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Brak próby badawczej – analiza danych zastanych. 
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2.2.2 Teren badań  

Krajowy oraz lokalny – województwo pomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego, analiza trendu. 

 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Modele dynamiczne (dotyczące tempa rozwoju sektora budowlanego, także przez 

pryzmat wzrostu oddawanych do użytku budynków/mieszkań, sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw z sektora budowlanego oraz zmiany stopy zatrudnienia w tym sektorze). 

Modele tendencji rozwojowej (w części dotyczącej prognozy rozwoju sektora 

budowlanego), liniowe. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się być właściwe z punktu widzenia założonych 

celów badania, jakkolwiek występuje brak opisany w pkt. 3.5. 
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Sektor budowlany zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w województwie 

pomorskim ma przed sobą dobre perspektywy rozwojowe. W latach 2008 – 2015 

najważniejszym czynnikiem wpływającym na koniunkturę w budownictwie będą fundusze 

strukturalne, dzięki którym realizowana będzie duża część inwestycji budowlanych. Nie bez 

znaczenia dla rozwoju sektora budowlanego będą także przygotowania do organizacji w 

Polsce EURO-2012. Popyt na usługi firm budowlanych kreowany będzie przede wszystkim 

przez konieczność realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, lotniska, linie i dworce 

kolejowe), budowy obiektów sportowych, turystycznych oraz usługowych. 

Prognozowane przez IBnGR tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 

latach 2008 – 2012 wynosi od 15 do 22% w skali kraju i do 25% w województwie 

pomorskim. Po roku 2012 spodziewane jest okresowe, trwające dwa lata, pogorszenie 

koniunktury w sektorze budowlanym, jednak już od roku 2015 budownictwo ma szansę 

powrotu na ścieżkę około 10-procentowego wzrostu. 

Sektor budowlany ma w województwie pomorskim nieco większe znaczenie 

gospodarcze niż w całym kraju, o czym świadczy większy udział sektora w tworzeniu 

wartości dodanej w województwie niż średnio w Polsce. 

W najbliższych latach zjawisko to będzie się jeszcze pogłębiało, ponieważ popyt na 

usługi budowlane w województwie pomorskim powinien być nieco wyższy niż przeciętnie w 

Polsce. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w województwie pomorskim odbywać się 

będą mecze w ramach Mistrzostw Europy, a zatem skala przygotowań będzie tu większa niż 

w regionach gdzie mecze się nie odbędą. Oznacza to jednak także, że spowolnienie wzrostu w 

sektorze budowlanym może być po roku 2012 bardziej odczuwane w województwie 

pomorskim niż średnio w skali całego kraju. 

Cechą charakterystyczną rynku pracy w sektorze budowlanym jest jego sezonowa 

zmienność. W okresie letnim w budownictwie pracuje znacznie więcej osób niż w miesiącach 

zimowych, kiedy to ze względu na warunki atmosferyczne, tylko niewielka cześć prac 

budowlanych może być realizowana. Stąd też istotne znacznie dla rynku pracy w sektorze ma 

praca robotników sezonowych – najczęściej osób o niskich kwalifikacjach. 

Na koniec roku 2006 liczba pracujących w budownictwie w województwie 

pomorskim wynosiła 41,7 tysiąca, co stanowiło 6% pracujących ogółem. Analogiczny 

wskaźnik dla całej Polski wynosił w tym czasie 5,4%, co oznacza, że regionalne znaczenie 

budownictwa dla rynku jest w pomorskim większe niż średnio w całej Polsce. Prognozowany 

dynamiczny rozwój sektora w latach 2008 – 2020 skutkować będzie wzrostem liczby 
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pracujących w budownictwie. Według prognozy IBnGR, w roku 2012 liczba pracujących w 

tym sektorze przekroczy 62 tysiące. W latach 2013 – 2014 spodziewany jest spadek liczby 

pracujących w budownictwie, a następnie ponowny, ale już wolniejszy niż przed rokiem 

2012, wzrost. W efekcie liczba pracujących w sektorze budowlanym w województwie 

pomorskim w roku 2020 może przekroczyć 67 tysięcy osób. Będzie to stanowiło 8,3% 

pracujących ogółem w województwie pomorskim. W tym samym czasie udział ten dla całego 

kraju wynosić będzie 7%. Oznacza to, że pogłębi się jeszcze zjawisko polegające na 

większym znaczeniu budownictwa dla wojewódzkiego niż ogólnopolskiego rynku pracy. 

Dynamiczny rozwój sektora i wzrost liczby pracujących oznacza wzmożony popyt 

na zawody ściśle budowlane lub powiązane z budownictwem. Tymczasem już obecnie około 

60% krajowych firm budowlanych jako istotną barierę swojego rozwoju uznaje brak 

wykwalifikowanych pracowników. Biorąc pod uwagę liczne wyjazdy pracowników 

budowlanych do pracy zagranicą oraz wspomniany powyżej oczekiwany wzrost popytu na 

pracę w sektorze budowlanym należy uznać, że znaczenie tej bariery w kolejnych latach 

pozostanie znaczące. Brak pracowników zmusza pracodawców budowlanych do podnoszenia 

wynagrodzeń, co z kolei może w niedługim czasie negatywnie odbić się na rentowności 

sektora i wpływać na przykład negatywnie na poziom inwestycji. 

Końcowym negatywnym efektem może być pogorszenie efektywności działania firm 

budowlanych i pogorszenie konkurencyjności całego sektora. 

Obok powyższych zagrożeń, wskazać jednak należy także na czynniki, które 

pozytywnie będą oddziaływać na rozwój budownictwa do roku 2020. Do roku 2012 będą to 

wspomniane na wstępie przygotowania do Euro 2012, realizowane w dużej części przy 

pomocy środków z funduszy strukturalnych. W ramach przygotowań do mistrzostw zostaną 

jednak zrealizowane tylko te inwestycje, które są konieczne z punktu widzenia sprawnej 

organizacji imprezy. W roku 2013 nadal więc będzie w kraju wiele zaległości 

infrastrukturalnych, które z pomocą środków europejskich będą realizowane. W perspektywie 

roku 2020 nie ma więc zagrożenia istotnego ograniczenia popytu na usługi budowlano-

montażowe a perspektywy rozwoju sektora są korzystne. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Część prognostyczna opracowania jest oparta na analizie dotychczasowych trendów 

gospodarczych. Brak jest szacunkowej oceny wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na 

dotychczasowe tendencje w gospodarce i na rynku pracy. 
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Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw branży budowlanej jest oparta na 

danych zastanych, występuje luka w postaci badań przedsiębiorstw (dokładniej: ich 

właścicieli, kadry kierowniczej) pod kątem planów rozwojowych firmy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Ze względu na częściową dezaktualizację danych (do początku 2007 r.) oraz ich 

powszechną dostępność (GUS) nie istnieje potrzeba szczególnego wykorzystania 

zastosowanych w omawianym raporcie PORP wskaźników.Cenne może być włączenie do 

analizy sytuacji gospodarczej badanego obszaru (tu: województwa) wskaźnika dynamiki 

wzrostu wartości dodanej określonego sektora gospodarki wg klasyfikacji PKD (tu: „branża 

budowlana”). 

W największym natomiast stopniu na uwagę zasługuje dokonana w opisywanym 

raporcie analiza kształtowania się wartości giełdowegoindeksu branżowego WIG-

Budownictwo. Rekomenduje się wykorzystanie wskaźników powiązanych z indeksami 

giełdowymi (w kraju i na świecie) w odniesieniu do poszczególnych, ewentualnie 

poddawanych analizie branż w gospodarce, jak również w odniesieniu do sytuacji 

gospodarczej województwa. Tendencje występujące na rynkach giełdowych mają 

niebagatelne znaczenie dla sytuacji ekonomicznej notowanych na giełdzie przedsiębiorstw, 

które funkcjonują lub mają swoją siedzibę na terenie województwa. Ich sytuacja przekłada się 

na rynek pracy i ma dla niego tym poważniejsze znaczenie, że są to zazwyczaj firmy 

największe i zatrudniające znaczny odsetek pracowników. 

Postulowana analiza pociąga za sobą kolejną rekomendację: gromadzenie 

informacjigiełdowych o przedsiębiorstwach działających na Mazowszu w branżach 

najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i liczby zatrudnianych osób. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 
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Rekomendowane wyżej – powszechnie dostępne informacje giełdowe o 

przedsiębiorstwach działających na terenie województwa mazowieckiego w branżach 

najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i liczby zatrudnianych osób. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

ORAZ 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Propozycja sektorowej analizy działalności gospodarczej w województwie 

mazowieckim na wzór krótkich opracowań Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

Wskazana jest analiza ekonometryczna przynajmniej najważniejszych działów 

przedsiębiorczości na Mazowszu (np. w oparciu o klasyfikację PKD), ale uzupełniona o 

badania pracodawców w danej branży. W kontekście omawianego raportu: analiza sektora 

budowlanego. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Nowicki M. (red.), Raport sektorowy. Budownictwo, Pomorskie Obserwatorium 

Rynku Pracy, Gdańsk 2007. Raport w wersji elektronicznej http://www.porp.pl/ („Raporty”) i 

publikacja zwarta (ISBN 978-83-89443-92-2). 

 

  

http://www.porp.pl/
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4. POMORSKA MAPA ZAWODÓW I UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Cel diagnostyczny oraz prognostyczny – analiza rynku pracy w województwie 

pomorskim z punktu widzenia potrzeb kompetencyjnych gospodarki w przyszłości. 

Identyfikacja zjawisk związanych z demograficznymi, edukacyjnymi, gospodarczymi i 

prawnymi zmiennymi wpływającymi na kształtowanie się rynku pracy. 

Uwaga: opisywane opracowanie nie przedstawia wyników badań (w wąskim 

znaczeniu tego pojęcia), a jedynie analizę danych zastanych oraz „nowe spojrzenie” na 

problematykę kompetencji zawodowych w gospodarce. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipoteza nie została jednoznacznie sformułowana,można jednak uznać, że stanowią 

ją następujące zdania (ze „Wstępu” do opracowania): 

„Nowoczesna gospodarka i społeczeństwo obywatelskie wymagają od nas 

dynamizmu – aktywności i mobilności we wszystkich dziedzinach życia. Sprostać tym 

wyzwaniom można jedynie wtedy, gdy wyposażeni będziemy w zestaw właściwych narzędzi. 

Te narzędzia (…) to kompetencje przyszłości. Ich fundamentem są dobrze wykształcone 

cechy osobowe oraz kompetencje uniwersalne, kluczowe. To zadania dla edukacji od 

najmłodszych lat. Na tym szkielecie można (…) budować specjalistyczne kwalifikacje 

zawodowe i w miarę potrzeby dostosowywać je zmieniających się wymagań dynamicznej 

gospodarki.”
3
 

Pytania badawcze nie zostały jednoznacznie sformułowane i oddzielone od treści 

opracowania, można jednak uznać, że stanowią je pytania będące podstawą do refleksji w 

poszczególnych jego rozdziałach: 

1. Czym są kompetencje zawodowe? 

2. Jakie są typy osobowości i jak one determinują przydatność do określonych 

zawodów? 

                                                 
3
 Nowicki M. (red.), Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości, Pomorskie Obserwatorium Rynku 

Pracy, Gdańsk 2007, s. 5. 
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3. Dlaczego cechy osobowe są fundamentem kompetencji zawodowych? 

4. Czy i w jakim stopniu miejsce pracy zależy od naszych kompetencji? 

5. Które składniki kompetencji zawodowych należy kształtować na kolejnych etapach 

edukacji? 

6. Jaka jest jakość pomorskiej edukacji? 

7. Jak poprawić jakość kompetencji zawodowych? 

8. Jakie trendy występują w światowej, europejskiej i polskiej gospodarce i 

społeczeństwach? 

9. Które z trendów będą miały wpływ na pomorską gospodarkę i rynek pracy? 

10. Czy można na podstawie tych trendów przewidzieć zapotrzebowanie na kompetencje 

zawodowe? 

11. Jak zmieni się struktura pomorskiej gospodarki do 2015 r.? 

12. Jak zmieni się liczba pracujących w poszczególnych branżach? 

13. Czym są klastry? 

14. Dlaczego stosuje się podejście klastrowe w analizach rynku pracy? 

15. Jakie są klastry na Pomorzu? 

16. Jakich kompetencji brakuje, żeby klastry mogły się dynamicznie rozwijać? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Przedmiotem opracowania jest gospodarka i rynek pracy w województwie 

pomorskim z perspektywy edukacji, kompetencji zawodowych oraz klastrów przemysłowych. 

Bardziej szczegółowo można wyróżnić następujące przedmioty rozważań autorów 

opracowania: 

1. Struktura kompetencji zawodowych przyszłości. 

2. Edukacja – jako proces kształtowania kompetencji zawodowych. 

3. Trendy zewnętrzne i ich wpływ na pomorski rynek pracy. 

4. Projekcje zatrudnienia w latach 2006-2015. 

5. Klastry – jako nowa perspektywa patrzenia na rynek pracy. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 

informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku, OECD, dane własne (Instytutu Badań nad Gospodarką 

Rynkową) i zestawienia dokonane na podstawie danych GUS. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Brak próby badawczej – analiza danych zastanych. 

2.2.2 Teren badań 

Globalny, krajowy oraz lokalny – województwo pomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. 

Wnioskowanie statystyczne (próba estymacji), analiza trendu. 

 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Głównie modele przyczynowo-skutkowe (przede wszystkim próba powiązania 

kwestii: edukacji – osobowości – umiejętności – kompetencji – zajmowanego miejsca na 

rynku pracy), liniowe i nieliniowe, dynamiczne. 

Modele tendencji rozwojowej (w części dotyczącej trendów zewnętrznych 

wpływających na pomorski rynek pracy) oraz autoregresyjne, liniowe i nieliniowe, 

dynamiczne. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej oraz wielkości 

wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą 

w wyniku przeprowadzonych badań. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się być właściwe z punktu widzenia założonych 

celów badania, jakkolwiek występuje brak opisany w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Kompetencje zawodowe to znacznie więcej niż kwalifikacje zawodowe. Celem 

edukacji są kompetencje a nie wiedza encyklopedyczna. Kompetencje zawodowe powinny 

być kształtowane na kolejnych etapach edukacji. 

Cechy osobowe – stanowią podstawę struktury kompetencji. Najlepiej kształtować je 

od najmłodszych lat. 

Kompetencje kluczowe, jako zestaw uniwersalnych kompetencji potrzebnych do 

dalszego kształcenia oraz późniejszego dobrego funkcjonowania na rynku pracy, powinny 

być również kształtowane od najmłodszych lat. 

Kwalifikacje zawodowe powinny być budowane na fundamencie cech osobowych i 

kompetencjikluczowych. Kwalifikacje zawodowe znajdują się na szczycie piramidy 

kompetencji zawodowych –stosunkowo najłatwiej je uzupełniać, rozwijać, a nawet 

całkowicie zmieniać w procesie kształceniaustawicznego (life-long learning) w odpowiedzi 

na zmieniające się potrzeby rynku pracy, czy też przyzmianie miejsca pracy. Szkoły 

zawodowe i wyższe (odpowiednio do swojego profilu i poziomu)w największym stopniu 

powinny skupiać się na kształtowaniu kwalifikacji zawodowych, w sposób jaknajbardziej 

dopasowany do najnowszych potrzeb/trendów na rynku pracy. Na tym etapie edukacjitrudno 

już wpływać na cechy osobowe. W szkołach wyższych, natomiast, powinno następować 

takżeznaczące pogłębienie i rozszerzenie uniwersalnych kompetencji kluczowych, 

zwiększających elastycznośći mobilność zawodową przyszłych absolwentów. Z tego samego 

powodu, w pewnym zakresiekompetencje kluczowe trzeba rozwijać również w szkołach 

zawodowych. 

Jeśli region stawia na rozwój branż przyszłości, musi mieć podstawy – musi kształcić 

wysokowykwalifikowanych pracowników, zaczynając już w przedszkolu. Umiejętności i 

zainteresowanie badawcze, matematyczne, zdolności logicznego myślenia kształtowane są, 

bowiem, od najmłodszych lat. 
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Pomorski rynek pracy w coraz większym stopniu podlega wpływom trendów 

globalnych, europejskich i ogólnokrajowych o charakterze zarówno społecznym jak i 

gospodarczym – jest elementem systemu naczyń połączonych. Analiza tych trendów 

dostarcza ważnych informacji do przewidywania przyszłej sytuacji na rynku pracy. Trendy te 

to przede wszystkim: 

1. Liberalizacja i internacjonalizacja handlu, otwieranie nowych rynków pracy i 

zacieśnianie szeroko pojętej współpracy, 

2. Dalsza integracja w ramach Unii Europejskiej, 

3. Starzenie się społeczeństwa, 

4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

5. Zmiana charakteru zarządzania pracą i zmiana stosunków pracy, 

6. Serwicyzacja (wzrost znaczenia usług), 

7. Digitalizacja, 

8. Bogacenie się ludności, 

9. Nowe technologie. 

Dane statystyczne dotyczące pomorskiego rynku pracy w latach 1998-2006 oraz 

projekcje jego zmian [bez większego znaczenia dla meritum niniejszego raportu – przyp. 

PWZ]. 

Gospodarka analizowana jest nie poprzez rozwój poszczególnych sektorów, lecz z 

punktu widzenia klastrów przemysłowych (ang. cluster – grono, wiązka przemysłowa, lokalny 

system produkcyjny, biegun kompetencji itp.). Klastry przemysłowe to: „geograficzna 

koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą 

gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, 

wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, 

dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz 

producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Koncentracja wspomaga tworzenie 

nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko 

wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej 

gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach 

gospodarczo rozwiniętych.”
4
 (Przykład – Dolna Krzemowa w USA). 

                                                 
4
 Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990. 
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Jako że podstawą klastra są interakcje, zatem kluczową sprawą jest rozwijanie 

kompetencji w obszarze zdolności międzyludzkich, społecznych i międzykulturowych. 

Dotyczy to w szczególności: 

1. Poprawy umiejętności w zakresie komunikacji w różnych środowiskach społecznych, 

2. Zdolności wzbudzania zaufania i empatii u innych, 

3. Ukształtowania gotowości do podejmowania kompromisów – w szczególności w 

odniesieniu do przedsiębiorców, kadry menadżerskiej, jak również inżynierów i 

specjalistów. 

Warunkująca funkcjonowanie klastrów współpraca pomiędzy biznesem nauką i 

administracją wskazuje również na konieczność rozwoju kompetencji obywatelskich. Wydaje 

się to uzasadnione pomimo faktu, iż przyczyny problemów we współpracy z władzami 

lokalnymi i regionalnymi mają charakter systemowy. Kooperacja z administracją nie będzie 

możliwa bez zrozumienia roli jaką pełnią instytucje publiczne (przez każdą ze stron), czy 

podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Część prognostyczna opracowania jest oparta na analizie trendów gospodarczych. 

Brak jest szacunkowej oceny wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na dotychczasowe 

tendencje w gospodarce i na rynku pracy, stąd – z perspektywy ostatnich lat i miesięcy – 

prognoza może wydawać się zbyt optymistyczna. 

Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw jest oparta na danych zastanych, 

występuje luka w postaci badań przedsiębiorstw (dokładniej: ich właścicieli, kadry 

kierowniczej) pod kątem planów rozwojowych firmy. Brak jest również głębszej analizy 

stanu systemu edukacji zawodowej oraz zachodzących w nim zmian, a przede wszystkim –

propozycji konkretnych rozwiązań. Badacze skupiają się na – skądinąd słusznym, w opinii 

autorów niniejszego raportu – postulowaniu rozwijania „umiejętności miękkich” oraz 

osobowości, kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w trakcie szeroko 

rozumianego procesu edukacji i szkolenia zawodowego (lifelong learning), jednakże nie 

stawiają konkretnej propozycji „ścieżki dojścia” do takiego stanu rzeczy. Wyznaczają cel, nie 

tworząc narzędzi, które mogłyby mu posłużyć. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Interesująca jest, przedstawiona w omawianym opracowania, koncepcja analizy 

rynku pracy poprzez pryzmat gospodarki, przy jednoczesnym postrzeganiu gospodarki nie z 

punktu widzenia branż, ale poprzez klastry przemysłowe. Autorzy niniejszego raportu 

rekomendują próbę stworzenia opracowania – analizy mazowieckiego rynku pracy z 

perspektywy klastrów przemysłowych. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, 

najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004. 

Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire 

and London 1990. 

Opracowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat biologicznych, 

ekonomicznych, psychologicznych, społecznych uwarunkowań zróżnicowania wyników 

egzaminów. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.1 – analiza mazowieckiego rynku pracy z perspektywy klastrów 

przemysłowych. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Arthur M., Inkson K., Pringle J.K.,The New Careers: Individual Action and 

Economic Change, Sage Publications Ltd., 1999. 

Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów, 

najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004. 
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Holland J. L., Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and 

Work Environments, Psychological Assessment Resources Inc., 1997. 

Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, PAN, Warszawa 2006. 

Neugart M., Schumann K., Forecasting Labour Markets In OECD Countries, 

Measuring and Tackling Mismatches, Edward Elgar Publishing Limited 2002. 

Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire 

and London 1990. 

Psychologiczne oraz biologiczne uwarunkowania zróżnicowania wyników 

egzaminów, 2007, Centralna Komisja Egzaminacyjna,nr 13/2007, Warszawa. 

Społeczne uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów, 2007, Centralna 

Komisja Egzaminacyjna, nr 12/2007, Warszawa. 

 

5.2 Artykuły 

Artykuły z działu „Teoria klastra” na witrynie internetowej: http://www.klastry.pl 

[uwaga – bardzo wolno działająca strona internetowa – przyp. PWZ]: 

 Metodologia badania klastrów, 

 Typologia klastrów, 

 Definicja klastra, 

 Klastry przemysłowe a regionalne systemy innowacyjne. 

 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

T. Brodzicki i inni, Analiza struktury gospodarki woj. pomorskiego pod kątem 

identyfikacji klastrów (wersja robocza), IBnGR, Gdańsk 2007. 

  

http://www.klastry.pl/
http://www.klastry.pl/~mikstan/readarticle.php?article_id=1
http://www.klastry.pl/~mikstan/readarticle.php?article_id=2
http://www.klastry.pl/~mikstan/readarticle.php?article_id=3
http://www.klastry.pl/~mikstan/readarticle.php?article_id=4
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5. KWARTALNE RAPORTY POMORSKIEGO OBSERWATORIUM 

RYNKU PRACY 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa 

Raport kwartalny – wersja rozszerzona
5
. 

W skład opisywanego, cyklicznie wydawanego opracowania wchodzą następujące 

raporty: 

1. Raport kwartalny 1/2007 – wersja rozszerzona, 

2. Raport kwartalny 2/2007 – wersja rozszerzona, 

3. Raport kwartalny 3/2007 – wersja rozszerzona, 

4. Raport 4/2007 – wersja rozszerzona, 

5. Raport 5/2008 – wersja rozszerzona, 

6. Raport 6/2008 – wersja rozszerzona, 

7. Raport I/2008 – wersja rozszerzona, 

8. Raport II/2008 – wersja rozszerzona, 

9. Raport III/2008 – wersja rozszerzona, 

10. Raport IV/2009 – wersja rozszerzona, 

11. Raport V/2009 – wersja rozszerzona. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównie cel diagnostyczny oraz próba prognozy na podstawie bieżących trendów. 

Raporty mają na celu przedstawienie stanu i perspektyw koniunktury gospodarczej 

oraz stanu i struktury bezrobocia i zatrudnienia (w ujęciu sektorowym) w województwie 

pomorskim wraz z próbami projekcji tych zjawisk w przyszłości. 

Do celów pobocznych należą efemeryczne (pojedyncze bądź powtarzane nie więcej 

niż dwa-trzy razy) opracowania związane z wybranymi aspektami polityki rynku pracy
6
. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

 

                                                 
5
Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracyopracowuje przedmiotowe raporty w dwóch wersjach:podstawowej 

(około 20 stron), która przedstawia syntetyczne wyniki analizy sytuacji na pomorskim rynku pracy oraz 

rozszerzonej (około 80-100 stron), w której zawarte są wyniki, analiza oraz pełen zakres danych i informacji. 
6
Należą do nich: demografia, edukacja, kobiety na rynku pracy, warunki pracy, bezrobocie ukryte w rolnictwie, 

budownictwo, wpływ oddania do użytku pomorskiego odcinka A1 na funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynek 

pracy. 
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Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jaka jest bieżąca sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim? 

(W kontekście makro- i mikroekonomicznym.) 

 Jaki jest stan koniunktury gospodarczej – w tym kondycja lokalnych przedsiębiorstw – 

w województwie pomorskim? (W sensie obiektywnym oraz w opinii pracodawców 

wyrażonej w ankiecie.) 

 Jakie są tendencje i wynikające z nich prognozy dla rynku pracy i koniunktury 

gospodarczej (w tym lokalnych przedsiębiorstw) w województwie pomorskim? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Badanie stanowiące przedmiot niniejszej analizy jest powtarzane cyklicznie. Jego 

wyniki są wydawane w formie raportów kwartalnych. Każdy z nich zawiera: 

1. Cykliczne komponenty diagnostyczne, odnoszące się do gospodarki i rynku pracy w 

województwie pomorskim, które umożliwiająporównywanie analogicznych, 

zastanych danych statystycznych w kolejnych edycjach raportów, 

2. Komponenty zawierające wyniki syntetycznych, kilkustronicowych opracowań 

efemerycznych, powstających w oparciu o analizę zastanych danych statystycznych 

lub innych opracowań i odnoszących się do województwa pomorskiego, 

3. Badania w wąskim rozumieniu, w tym w szczególności cykliczne (kwartalne) badanie 

ankietowe pracodawców w województwie pomorskim.
7
 

 

Do cyklicznych komponentów 1. rodzaju należą następujące dziedziny zawarte w 

poszczególnych rozdziałach i podrozdziałach raportów: 

 analiza koniunktury gospodarczej w województwie pomorskim na tle przemian 

gospodarczych w kraju i na świecie, w tym makroekonomiczne uwarunkowania rynku 

pracy, 

 analiza stopy zatrudnienia w stosunku do stopy bezrobocia, 

 dynamika (zmiany) zatrudnienia i bezrobocia, 

 zmiany liczby zatrudnionych i bezrobotnych ujęciu sektorowym, 

 struktura bezrobocia i zmiany tej struktury, 

                                                 
7
 Szczegółowe zestawienie komponentów w podziale na poszczególne raporty zawiera Aneks 1. do niniejszego 

raportu. 
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 analiza zjawiska bierności zawodowej (odsetek i przyczyny bierności zawodowej w 

województwie pomorskim na tle kraju), 

 analiza popytu na pracę, 

 demograficzne uwarunkowania rynku pracy (analiza komponentu zaniechana po 

ukazaniu się Raportu II/2008), 

 poziom i dynamika wynagrodzeń w ujęciu sektorowym, 

 prognozy zatrudnienia i bezrobocia. 

 

Do cyklicznych komponentów 2. rodzaju, należą następujące opracowania 

efemeryczne dotyczące: 

 edukacji: kształcenia zawodowego (Raporty 4/2008 i 5/2008), szkolnictwa wyższego 

(Raport 3/2007 i 5/2008)oraz ogólnie – kształcenia ponadgimnazjalnegoi ogólnych 

refleksji na temat trendów w edukacji (Raport V/2009), 

 bezrobocia ukrytego w rolnictwie, 

 warunków pracy (w 2006 r. – Raport 5/2008), 

 migracji wewnętrznych (w ramach województwa i kraju) i zewnętrznych 

(zagranicznych) (Raport 5/2008, 6/2008, I/2008), 

 sytuacji kobiet na wojewódzkim rynku pracy (Raport 3/2007), 

 charakterystyki działalności dużych przedsiębiorstw w województwie pomorskim na 

podstawie „Listy 500 – Największe firmy Rzeczpospolitej” (Raport 4/2007), 

 stanu i perspektyw budownictwa oraz jego znaczenia dla rozwoju rynku pracy 

(Raport III/2008), 

 wpływu oddania do użytku pomorskiego odcinka A1 na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw i rynek pracy (Raport IV/2009), 

 analizy ofert pracy zgłaszanych do PUP (Raport III/2008), 

 analiza informacji z portalu internetowego pracuj.pl (Raport 2/2007). 

 

Do komponentów 3. rodzaju należą: 

 cykliczne, powtarzane co kwartał, badanie ankietowe pracodawców (w ujęciu 

branżowym) w województwie pomorskim, dotyczące przede wszystkim oceny 

koniunktury gospodarczej oraz ich planów w zakresie dalszego funkcjonowania, w 

tym polityki kadrowej, 
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 wnioski z badania ankietowego dotyczącego działań PUP w województwie 

pomorskim (Raport 2/2007). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, BAEL, Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy oraz dane własne (Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) i zestawienia 

dokonane na podstawie danych GUS. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Cykliczne (kwartalne) badanie empiryczne oparte o jednolitą metodologię. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Technika ankiety. 

Rozsyłany listownie do wybranych pracodawców kwestionariusz ankiety 

(niedostępny). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

600 pomorskich pracodawców 

2.2.2 Teren badań 

Badania przedsiębiorców – województwo pomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Proste metody analizy statystycznej. Opierają się one na analizie liczebności 

występowania poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu 

procentowego tychże wartości. Estymacja (w badaniach ankietowych pracodawców).  

 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Modele przyczynowo-skutkowe, głównie liniowe, dynamiczne, oraz 

symptomatyczne, w prognozach – modele tendencji rozwojowej. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Zastosowano wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej oraz 

wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych, w układzie powiatowym i sektorowym. 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się być właściwe z punktu widzenia założonych 

celów badania, jakkolwiek występują braki opisane w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Analiza stanu rynku pracy oraz jego otoczenia zawarta najnowszym raporcie PORP 

dotyczy głównie I kwartału 2009 r. Stan rynku pracy w tym okresie uległ znacznemu 

pogorszeniu. Nadal spadało zatrudnienie – proces ten nie obejmował już głównie dużych i 

średnich przedsiębiorstw przemysłowych, jak to miało miejsce wcześniej, ale dotknął także 

małe firmy działające także w sektorze usługowym. W efekcie tego procesu znacznie wzrosło 

bezrobocie i po raz pierwszy od około dwóch lat wystąpił spadek wskaźnika zatrudnienia. Te 

niekorzystne zmiany były konsekwencją głębokiego spadku eksportu, jaki zanotowano w 

kwartale poprzednim, co z pewnym opóźnieniem zaowocowało spadkiem produkcji i 

sprzedaży. Spadek ten był bezpośrednią przyczyną ograniczenia popytu na pracę. Mimo 

niekorzystnych tendencji na rynku pracy odnotowano także zjawiska pozytywne, które 

pozwalają sądzić, ze kolejne kwartały, w szczególności drugi i trzeci będą nieco bardziej 

korzystne. Spowolnienie gospodarcze nie odbiło się negatywnie na poziomie 

przedsiębiorczości. Liczba podmiotów gospodarczych jest stabilna – będą one w stanie 

szybko zwiększyć zatrudnienie, kiedy pojawi się zwiększona liczba zamówień. Dynamika 

inwestycji także była dodatnia, choć nie we wszystkich branżach. Nie uległ także obniżeniu 

poziom wynagrodzeń, dzięki czemu popyt wewnętrzny jest stabilny (choć nie rośnie). 

Największe znaczenie ma jednak fakt, że poprawiły się oceny koniunktury 

formułowane przez badanych przedsiębiorców. Jest to silna przesłanka do stabilizacji rynku 
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pracy. Ten proces nastąpił w drugim kwartale, głównie za sprawą czynników sezonowych. W 

drugiej połowie roku bezrobocie zacznie zapewne ponownie rosnąć, lecz wzrost ten powinien 

być znacznie mniejszy niż w I kwartale br. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak wyraźnie sprecyzowanej metodologii badawczej. Występują liczne deficyty 

związane z technikąi przebiegiem badania ankietowego, w tym w szczególnościnie są 

włączone do raportów informacje na temat sposobu konstrukcji prób badawczych, ich 

reprezentatywności oraz sposobu ich realizacji. Przede wszystkim występują następujące luki: 

 nieznana jest struktura ankiety oraz założenia i hipotezy badawcze: w raportach 

znajdują się enigmatyczne i szczątkowe wzmianki na temat ankiety listownej (uwaga 

jest poświęcona wnioskomkonstruowanym na podstawie zebranych za pomocą ankiet 

danych), 

 nieznana jest liczba ankietowanych: z informacji zawartej na stronie internetowej 

PORP wynika, że ankietę prawdopodobnie rozesłano do „600 pomorskich 

pracodawców”, 

 brak jest informacji na tematsposobu doboru przedsiębiorców do badania, tudzież 

reprezentatywności badanej grupy pracodawców albo struktury zrealizowanej próby w 

odniesieniu do badanej populacji, 

 brak jest informacji o stopie zwrotu wypełnionych ankiet, 

 brak informacji o poprawności wypełnienia ankiet, 

Ponadto, ankieta wydaje się badać subiektywne odczucia pracodawców, aniżeli 

faktyczny stan ich przedsiębiorstw, może zatem nie dawać prawdziwego obrazu sytuacji 

ekonomicznej badanych firm. Przedmiotem badania nie są obiektywne czynniki dotyczące 

badanych firm, lecz opinie pracodawców na ten temat (badanie chwilowego samopoczucia 

wybranej grupy i podyktowanych nim planów, zamiast oparcia się na twardych i mierzalnych 

wskaźnikach ekonomicznych). 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Omawiane raporty poruszają istotne z punktu widzenia polityki rynku pracy 

zagadnienia, czynią to jednak stosunkowo powierzchownie. Zawarte w nich analizy mogą 



110 

 

stanowić punkt wyjścia do refleksji na temat przeprowadzenia przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy pogłębionych badań poświęconych poszczególnym 

zagadnieniom oraz wykorzystania bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczne wersjeraportów powinny znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Nowicki M. (red.), Raport kwartalny1/2007 [2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2008, 

6/2008] – wersja rozszerzona, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Gdańsk 2007 [2008, 

2009]. 

Nowicki M. (red.), Raport I/2008 [II/2008, III/2008, IV/2009, V/2009], Gdańsk 2008 

[2009]. 
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VI. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ – 

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU 

PRACY 

 

1.SZANSE I ASPIRACJEZAWODOWE MŁODZIEŻY ISTUDENTÓW 

KOSZALINA ISZCZECINA. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Szanse i aspiracjezawodowe młodzieży istudentów Koszalina iSzczecina. Analiza 

porównawcza. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie aspiracji zawodowych młodzieży oraz ich szans na rynku pracy w 

celach diagnostycznych i prognostycznych, a na tej podstawie ocena bieżącej sytuacji na 

rynku pracy, w tym współdziałania sektora edukacyjnego z rynkiem pracy, dostosowanie jego 

oferty do potrzeb rynku pracy oraz przyszłości zawodowej młodzieży. 

Wykrycie podobieństw i różnic aspiracji zawodowych młodzieży Koszalina i 

Szczecina. Przyczyny zróżnicowania lub jego braku. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak głównych hipotez. Hipotezy pomocnicze (istotne ze względu na porównawczy 

charakter analizy): 

 Koszalin i Szczecin (teren badań) pełnią rolę ponadlokalnych ośrodków rozwoju, są 

ponadlokalnymicentrami społecznymi, gospodarczymi, edukacyjnymi i kulturalnymi; 

zakres ich oddziaływaniaw obszarze edukacji i rynku pracy rozciąga się daleko poza 

ich granice administracyjne; 

 Koszalin stanowi subregionalne centrum dla obszarubyłego województwa 

koszalińskiego, 

 Szczecin pełni rolę ogólnowojewódzkiego isubregionalnego centrum dla obszaru 

dawnego województwa szczecińskiego, 

 siła oddziaływania edukacyjnego Szczecina jest daleko większa niż Koszalina. 
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Pytania badawcze: 

 jaka jest opinia młodzieży na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

 jaka jest jej znajomość instytucji rynku pracy, 

 jakie są jej plany związane z rozwojem życia zawodowego, 

 jakie są potrzeby młodzieży związane z wejściem na rynek pracy, 

 jakie są doświadczenia zawodowe młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych i 

studentów ostatnich lat studiów, 

  jakie są plany młodzieży związane z kontynuacjąnauki lubpodnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych, 

 jakie są plany młodzieży związane z miejscem zamieszkania i deklaracjami migracji. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Aspiracje zawodowe oraz szanse na rynku pracy młodzieży w Koszalinie i Szczecinie. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Badania ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Brak precyzyjnej informacji; przypuszczać można, że była to ankieta audytoryjna 

przeprowadzona na podstawie standardowego kwestionariusza ankiety. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

600 osób (po 300 w każdym mieście). Badaniom poddano 400 uczniów ostatnich 

klas szkół ponadgimnazjalnych (180 osób w Szczecinie, 220 osób w Koszalinie) oraz 200 

studentów ostatnich lat studiów (120 osób w Szczecinie, 80 osób w Koszalinie). Wyboru 

grupy poddanej badaniu dokonano różnicując jej skład ze względu na typy szkół 

ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły zawodowe) 

funkcjonujące na danym obszarze oraz ze względu na funkcjonujące tam szkoły wyższe. 

2.2.2 Teren badań 

Koszalin i Szczecin. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Proste metody analizy statystycznej oparte wyłącznie na podawaniu procentowego 

rozkładu poszczególnych zmiennych, co służyć ma wnioskowaniu. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Zastosowano wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej oraz 

porównano wyniki uzyskane w obu miastach. Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych 

powstałą w wyniku przeprowadzonych badań. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz nie wydają się byćwystarczające z punktu widzenia 

założonych celów badania; trudno jest przesądzać o reprezentatywności oraz sposobie doboru 

próby, zatem i wnioski – wyciągane na podstawie rozkładu procentowego poszczególnych 

zmiennych – niekoniecznie muszą być prawidłowe. Autorzy analizy przyznają, że w 

niektórych (jakich?) obszarach występuje zróżnicowanie pomiędzy obiema kategoriami 

badanychpochodzącymi z obu miast, alewyjaśnienie ich przyczyn nie jest możliwe,ponieważ 

nie badano korelacji poszczególnych zjawisk. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. Obie kategorie badanych zarówno z Koszalina jak i Szczecina sązainteresowane 

sytuacjąna rynku pracy, przy czym większy poziom zainteresowania wykazująstudenci. 

2. Zarówno uczniowie jak i studenci z Koszalina jak i Szczecina oceniają, ze sytuacja 

na rynku pracy w najbliższym okresie nie ulegnie zmianom. 

3. Wiedza obu kategorii badanych na temat istniejących instytucji rynku pracy jest 

wycinkowa. Głównąinstytucja rynku pracy dla badanych jest PUP. Marginalna jest natomiast 

rola OHP, które sąinstytucjąwyspecjalizowanąw obsłudze młodzieży na rynku pracy. 
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Szczególnie marginalna rola OHP uwidacznia sięw Szczecinie. Ponadto badani bardzo rzadko 

korzystali z usług instytucji rynku pracy. Przy czym w Szczecinie stopieńkorzystania z ich 

oferty był niższy niżw Koszalinie. Konieczne jest zatem zwiększenie dostępności informacji o 

działaniach poszczególnych instytucji, zwłaszcza wspomnianych OHP a także zwiększenie 

efektywności podejmowanych działań. Niezbędne jest równieżzintensyfikowanie 

działańABK i SzOK. 

4. Znaczna częśćbadanych respondentów z obu miast posiada sprecyzowane plany 

zawodowe, które chce realizowaćgłównie w sektorze publicznym lub prowadząc 

własnądziałalnośćgospodarczą(głównie studenci). Przy czym bardziej pro przedsiębiorczy 

sąstudenci z Koszalina, gdyżwiększa ich liczba zadeklarowała chęćprowadzenia takiej 

działalności w przyszłości w porównaniu ze studentami szczecińskimi. Jednocześnie badani 

sąprzekonani o tym, iżna lokalnym rynku pracy istniejąpracodawcy, u których istnieje 

możliwośćznalezienia przez nich zatrudnienia. 

5. Wśród najbardziej preferowanych przez badanych metod poszukiwania pracy 

dominująmetody oparte na samodzielnym i bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi 

pracodawcami. Taki stan rzeczy obserwowany jest zarówno w Koszalinie i Szczecinie. 

Ponadto badani twierdzą, iżnajważniejszącechądecydującąo znalezieniu pracy sąposiadane 

kwalifikacje. Jednocześnie młodzieżobu miast jest w większości przekonana, że nabyte przez 

niąw trakcie nauki kwalifikacje i wiedządobrze przygotowująjądo funkcjonowania na rynku 

pracy. Jednakże w dziedzinie zgodności wykonywanej pracy z wyuczonym zawodem 

występuje zróżnicowanie pomiędzy młodzieżąkoszalińskąi szczecińską. Młodzieżkoszalińska 

przywiązuje bowiem mniejsząwagędla takiej zgodności niżmłodzieższczecińska. 

6. Obie kategorie badanych z obu miast posiadająjużw swoim dorobku pewne 

doświadczenia związane z pracązarobkową. Doświadczenia te polegały głównie na 

wykonywaniu pracy w kraju, znikoma ilośćrespondentów pracowała zagranicą. 

7. Zarówno uczniowie jak i studenci z Koszalina jak i Szczecina wyrażająw 

większości wolękontynuowania nauki po skończeniu szkoły / uczelni. W przypadku uczniów 

kontynuacja nauki przebiegałaby głownie na studiach magisterskich, w przypadku studentów 

– na studiach podyplomowych. 

8. Wśród obu badanych kategorii widoczna jest chęćdo opuszczenia Koszalina / 

Szczecina po zakończeniu nauki. Przy czym w przypadku Koszalina deklarowana 

chęćopuszczenia miasta jest większąniżw przypadku Szczecina. Głównym kierunkiem 

wyjazdów z obu miast jest zagranica. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak wyraźnie sprecyzowanej metodologii badawczej. Występują liczne deficyty 

związane z techniką i przebiegiem badania ankietowego, w tym w szczególności do 

raportunie są włączone informacje na temat sposobu konstrukcji próby badawczej, jej 

reprezentatywności oraz sposobu realizacji badania. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

Interesujący jest przedmiot i tematyka badań. Podczas ewentualnej realizacji 

analogicznego badania w Mazowieckiem niezbędne będą jednak doprecyzowane i bardziej 

zaawansowane techniki badawcze oraz bardziej zaawansowane sposoby analizy uzyskanych 

danych. Wydaje się również właściwym powtórzenie badań na tej samej grupie badawczej, 

ale po upływie określonego czasu, co posłużyłoby do weryfikacji założeń i planów 

postulowanych przez młodzież. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Przedmiotowy raport (w wersji elektronicznej). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Szanse i aspiracje zawodowe młodzieży i studentów Koszalina i Szczecina. Analiza 

porównawcza, ZORP/WUP, Szczecin 2005 (?).Raport w wersji elektronicznej. 

 

 

 

  



116 

 

2.POTRZEBY I ZASOBY INSTYTUCJI RYNKU PRACY 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Potrzeby i zasoby instytucji rynku pracy 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Poznanie i zdiagnozowanie działalności lokalnych i regionalnych instytucji rynku 

pracy w zakresie tworzenia, gromadzenia i przetwarzania danych informacji o rynku pracy 

oraz jego otoczeniu społeczno–gospodarczym. 

Wykrycie potrzeb informacyjnych instytucji regionalnego rynku pracy oraz metod 

wymiany i gromadzenia danych a także sposobów i systemów współpracy informacyjnej 

pomiędzy regionalnymi lokalnymi instytucjami rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez i jednoznacznie sformułowanych pytań badawczych. 

 

1.4 Przedmiot badania 

140 regionalnych i lokalnych instytucji rynku pracy oraz jego otoczenia (jednostki 

samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, PSZ (PUP i OHP), szkoły i organizacje 

wsparcia biznesu) pod kątem tworzenia, gromadzenia i przetwarzania danych informacjio 

rynku pracy oraz jego otoczeniu społeczno – gospodarczym. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe, przy czym dominuje analiza ilościowa. 

2.1.2 Techniki i narzędzia badawcze 

Metoda wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Próba badawcza dobrana została metodą warstwowo-kwotowa z uwzględnieniem 

proporcji rozkładu kluczowych cech występujących w strukturze populacji generalnej 

poddanej badaniu. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Obliczenia dokonano w pakiecie do obliczeń statystycznych SPSS. W celu zbadania 

zależności pomiędzy zmienną niezależną, metryczkową (typ instytucji) a zmiennymi 

zależnymi posłużono sie testem istotności Chi-kwadrat Pearsona (istotność na poziomie 0,05). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Wskaźniki ilościowe odnoszące się do gromadzonych przez badane podmioty 

danych.Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda badawcza i wykorzystane narzędzia zostały dobrane w 

odpowiedni sposób do założonych celów badania. Badanie wydaje się być kompletne. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Główne wnioski: 

I. Na temat stanu aktualnego – pozyskiwania i gospodarowania danymi: 

1. Ponad połowa badanych instytucji gromadzi dane o rynku pracy, gospodarce, 

edukacji. Najczęściej są gromadzone dane o rynku pracy i edukacji (zbiera je odpowiednio 67 

i 68% badanych instytucji). W większości badanych podmiotów znajdują sie 

wyspecjalizowane komórki i działy, które zajmują sie gromadzeniem danych, 

przygotowywaniem itworzeniem baz danych. Zebrane informacje najczęściej 

przechowywanesą w wersji papierowej: w formie pojedynczych danych (59%) lubzbiorczych 
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zestawień (55%). Respondenci wyrażają wolę, aby przekazywać lub wymieniać się danymi z 

innymi instytucjami droga elektroniczna - 76% wskazań (poczta elektroniczna). 

2. 25% badanych instytucji aktualizuje dane o rynku pracy, edukacji lub gospodarce 

co miesiąc. Prawie taka sama liczba podmiotów robi to co trzy miesiące. Wielu respondentów 

(18%) nie potrafiło wskazać częstotliwości przeprowadzanej aktualizacji. 

3. Ponad połowa (54%) instytucji starała sie pozyskać brakujące informacje, głównie 

przez urzędy pracy. Rzadziej starano sie pozyskać dane o gospodarce (44%) oraz edukacji 

(38%).Większość nie zgłaszała większych problemów w dostępie do niezbędnych informacji. 

Część z podmiotów samodzielnie przeprowadzała badania, analizy, bądź ekspertyzy na temat 

rynku pracy, edukacji, gospodarki – odpowiednio 18% badanych instytucji na temat rynku 

pracy, 14% na temat gospodarki, 17% na temat edukacji. Znikomy odsetek instytucji zlecał 

tofirmom zewnętrznym. 

II. Na temat potrzeb i braków w zakresie gromadzenia danych: 

1. Z badania wynika, że zapotrzebowanie na dane o rynku pracy, edukacji, 

gospodarce, wśród badanych instytucji, jest raczej przeciętne. 33% badanych przyznaje, że 

brakuje im danych na temat rynku pracy, 28% stwierdza, że potrzebują danych związanych z 

gospodarka bądź edukacją. Jednak równocześnie największa grupa tych osób ma problemy ze 

wskazaniem brakujących informacji. Badane instytucje oczekują przede wszystkim 

praktycznych informacji na temat tego, na jakie zawody jest popyt na rynku pracy (18%) oraz 

jakie kwalifikacje i umiejętności są wymagane od pracobiorców (13%). 

2. Większość badanych ma poczucie, że dane dotyczące rynku pracy, gospodarki, 

edukacji są użyteczne w funkcjonowaniu ich instytucji – 72% respondentów tak uważa w 

odniesieniu do danych o rynku pracy, 60% do edukacji. Najmniej użyteczne w 

funkcjonowaniu badanych instytucji są dane o gospodarce (46%). 

III. Na temat współpracy z innymi instytucjami rynku pracy: 

1. Badane instytucje chętnie podejmują współprace z innymi instytucjami rynku 

pracy. Czyni to ponad ¾ badanych instytucji, w celu uzyskania danych o rynku pracy. Nieco 

rzadziej podejmowane są takie kroki w sytuacji zapotrzebowania na informacje o gospodarce 

(45%) i edukacji (53%). Najczęściej współpraca ta polega na przekazywaniu informacji 

(50%), a w następnej kolejności na przeprowadzaniu różnego rodzaju szkoleń, szczególnie dla 

bezrobotnych (26%). 

2. Ponad połowa badanych potrafiła spontanicznie wymienić instytucje, które 

zajmują sie gromadzeniem danych. Były to głównie publiczne służby zatrudnienia (WUP – 

63%, PUP – 57%). 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Badanie wydaje się być kompletne, a technika badawcza adekwatna do potrzeb. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Możliwa wydaje się próba ekstrapolacji przynajmniej wyników uzyskanych w 

raporcie ZORP na teren Mazowsza, przy dotrzymaniu ścisłego reżimu badawczego. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Wersja elektroniczna omawianego raportu. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Przydatny kwestionariusz ankiety. Ze względu na zawodność i trudną do weryfikacji 

prawidłowość metody, sugeruje się odejście od wywiadu telefonicznego na rzecz wywiadu 

przeprowadzonego face-to-faceoraz metod jakościowych. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Potrzeby i zasoby instytucji rynku pracy, ZORP/WUP, Szczecin 2006.Raport w 

wersji elektronicznej. 
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3.ANALIZA AKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ I WSKAŹNIKA 

PRZETRWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza aktywności biznesowej i wskaźnika przetrwania przedsiębiorstw 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie struktury podmiotów gospodarczych 

województwa oraz klimatu inwestycyjnego w regionie, w tym rozpoznanie aktywności 

ekonomiczno – biznesowej mieszkańców i wskaźnika przetrwania nowoutworzonych 

podmiotów gospodarczych. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez i jednoznacznie sformułowanych pytań badawczych. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Określenie sytuacji, poznanie liczby oraz struktury podmiotów gospodarczych w 

województwie zachodniopomorskim (na tle danych ogólnopolskich). Oszacowanie, w których 

regionach województwa zachodniopomorskiego powstaje najwięcej przedsiębiorstw, a w 

których – najmniej. Określenie współczynnika przetrwalności przedsiębiorstw. Odpowiedź na 

pytanie, które gałęzie gospodarki w województwie zachodniopomorskim rozwijają się 

szybciej. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Badania typu desk research, czyli analiza wtórnych źródeł danych. Dane 

statystyczne (GUS, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości) uzyskane w wyniku kwerendy. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Brak próby badawczej – analiza wtórnych źródeł danych. 
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2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie (ale dane przedstawiane są na tle 

ogólnopolskim). 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Badania typu desk research, czyli analiza wtórnych źródeł danych (GUS, 

Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) uzyskanych w 

wyniku kwerendy. Wnioskowanie na podstawie rozkładu procentowego poszczególnych 

zmiennych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Proste wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych.  

Autorski, ale niezweryfikowany wskaźnik przetrwalności przedsiębiorstw (strona 74 

raportu): 

 

w którym: 

- LI oznacza liczbęfirm istniejących w roku x, 

- LNU oznacza liczbęfirm nowo utworzonych w roku x, 

- LW oznacza liczbęfirm wyrejestrowanych w roku x, 

- LI2 oznacza liczbęfirm istniejących w roku x-1. 

 

Wskaźnik wydaje się być interesujący i obiecujący, lecz z matematycznego punktu 

widzenia pozostawia wątpliwość co do swojej prawidłowości (nieznane pochodzenie 

procentowego wyrażenia po prawej stronie równania). 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda okazała się niewystarczająca dla założonych celów. Jak 

przyznają autorzy raportu – części danych nie udało sięuzyskać, ponieważpodczas trwania 

samego procesu badawczego okazało się, że określone informacje nie sąpublikowane w 

odpowiednim stopniu szczegółowości. Również opracowany „wskaźnik przetrwalności 
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przedsiębiorstw” wydaje się być wątpliwy (patrz.: pkt. 3.1). Z tych powodów wyniki 

omawianych badań należy traktować z ostrożnością. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego liczba wszystkich podmiotów 

zarejestrowanych w Polsce w roku 2005 to 3 615 621 jednostek, z czego 206 776 to firmy 

zarejestrowane w województwie zachodniopomorskim. Oznacza to, że 5,72% podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w Polsce przypada na województwo zachodniopomorskie. 

Zdecydowanym liderem w liczbie istniejących firm jest województwo mazowieckie z 

601 721 podmiotów, które stanowią16,64% wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce. 

Województwo zachodniopomorskie jest na ósmym miejscu jeśli chodzi o 

ilośćzarejestrowanych firm w roku 2005. Oznacza to, że województwo zachodniopomorskie, 

biorąc pod uwagęilośćpodmiotów gospodarczych, można uznaćza przeciętne. Średnia dla 

Polski wynosi 225 976 podmiotów. Najmniejsząilościązarejestrowanych przedsiębiorstw 

charakteryzuje sięwojewództwo podlaskie, w którym funkcjonuje 2,46% 

wszystkichistniejących firm w Polce. 

Województwo zachodniopomorskie jest na ósmym miejscu jeśli chodzi o 

ilośćzarejestrowanych firm w roku 2005. Oznacza to, że województwo 

zachodniopomorskie,biorąc pod uwagęilośćpodmiotów gospodarczych, można uznaćza 

przeciętne. Średnia dla Polski wynosi 225 976 podmiotów. 

Najmniejsząilościązarejestrowanych przedsiębiorstwcharakteryzuje sięwojewództwo 

podlaskie, w którym funkcjonuje 2,46% wszystkichistniejących firm w Polce.Najwięcej 

przedsiębiorstw i firm, w roku 2005 było zarejestrowanych w sektorze G(62031 podmiotów), 

czyli w branży „handel hurtowy i detaliczny” oraz w sekcji K (37686) –„usługi związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej”. Duży odsetek podmiotówgospodarczych 

funkcjonował równieżw sekcjach F - „budownictwo” (20702 podmiotów) iD – „przetwórstwo 

przemysłowe” (17811 podmiotów). Oznacza to, że wspomniane wyżejdziedziny gospodarki 

stanowiątrzon podmiotów gospodarczych w województwiezachodniopomorskim. Nie jest to 

oczywiście cecha charakterystyczna jedynie dlawojewództwa zachodniopomorskiego. Taki 

rozkład ma swoje odzwierciedlenie w skaliogólnopolskiej. 

Wskaźnik przetrwalności przedsiębiorstw (patrz.: pkt. 3.1) dla całego 

województwazachodniopomorskiego w roku 2005 wniósł 89%. Jest on nieco wyższy niżw 

roku 2004, aleblisko o 2% niższy niżw roku 2003. Należy zauważyć, że przetrwalnośćw 
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województwiekształtuje sięna wysokim poziomie. W ciągu trzech lat poziom ten nie uległ 

znacznymzmianom. Oznacza to, stabilizacjęsytuacji gospodarczej w województwie. 

Największąprzetrwalnośćpodmiotów gospodarczych w roku 2005 odnotowaćmożna 

w sekcji A (rolnictwo), wskaźnik ten wynosi 92,3%. Na drugim miejscu w województwie 

sąfirmy, które działająw branży budowlanej (F) i handlowej (G). W obydwu branżach 

wskaźnik wynosi 89,2%. Nieco niższy wskaźnik przetrwalności podmiotów mająfirmy 

działające w zakresie pośrednictwa finansowego (J) oraz świadczące usługi pośrednictwa 

nieruchomości i obsługi związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej (K), 

współczynnik dla obu branżwynosi 87,9%. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Jak w pkt. 3.3. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

Problematyka badawcza zasługuje na zainteresowanie, jednakże w celu uzyskania 

dokładnych i prawdziwych danych na temat sytuacji przedsiębiorstw w 

regionie/województwie analiza źródeł zastanych powinna stanowić jedynie początkowy etap 

badań, nie zaś jego sedno i jedyny element. W opinii autorów niniejszego raportu bardziej 

wiarygodne wyniki mogłoby przynieść przynajmniej krótkie badanie ankietowe 

przedsiębiorstw. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Analiza aktywności biznesowej i wskaźnika przetrwania przedsiębiorstw, 

ZORP/WUP w Szczecinie, Szczecin 2006.Raport w wersji elektronicznej. 
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4.PROFIL POŻĄDANEGO PRACOWNIKA – BADANIE PRACODAWCÓW 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Profil pożądanego pracownika– badanie pracodawców. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie potrzeb i problemów pracodawców 

działających na zachodniopomorskim rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 jakie są kryteria doboru kadry pracowniczej przez badanych pracodawców, 

 jakie jest znaczenie płci podczas rekrutacji, 

 jaki jest wpływ otoczenia społecznego pracownika na jakośćświadczonej pracy, 

 jakie są oczekiwania pracodawcy wobec pracownika, 

 jakie są możliwości nagradzania i motywowania pracownika, 

 jakie są możliwości awansu w firmie, 

 jakie są cechy osobowościowe dobrego pracownika, 

 jakie są oczekiwane kwalifikacje i umiejętności praktyczne, 

 jakie jest zaufanie pracodawców do pracowników, 

 jak powinno wyglądać dostosowanie oferty PUP do potrzeb personalnych 

pracodawców. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Społeczne i osobowościowe czynniki mogące miećwpływ na dobór personelu 

pracowniczego przez pracodawców. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 
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2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Metoda wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

403 pracodawców zatrudniających powyżej 10 osób. Próba badawcza została 

dobrana proporcjonalnie do udziału przedsiębiorstw z poszczególnych sektorów 

PKD:najwięcej badanych firm  (32%) należało do sekcji G (handel inaprawa pojazdów/ 

artykułów użytku osobistego), 15% firm to podmioty gospodarcze działającew ramach sekcji 

K(nieruchomości oraz usługi z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej).Co dziesiąta 

badana firma działała w ramach: przetwórstwa przemysłowego (11%), budownictwa(10%) 

oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej (9%). Pozostałe firmy funkcjonujące w 

innychsekcjach stanowiłymniejszy odsetek badanej populacji w tym: transport 5%, usługi 

5%,hotelarstwo i gastronomia 5%, rolnictwo/ łowiectwo/ leśnictwo 4%, podmioty z obszaru 

edukacji2%, firmy finansowe 1%. 

2.2.2 Teren badań 

Wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Obliczeń dokonano w pakiecie do obliczeństatystycznych SPSS. W celu zbadania 

zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi, metryczkowymi (forma prawna firmy, 

lokalizacja oraz okres funkcjonowania na rynku) a zmiennymi zależnymi posłużono siętestem 

istotności Chi-kwadrat Pearsona (istotnośćna poziomie 0,05). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wśród istotnych wskaźników należy wymienić: dynamikę 

poziomu zatrudnienia (deklaracja zwiększenia liczby pracowników), poza tym wskaźniki 

obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej. 

 



126 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. Można przypuszczać, że zawarte informacje nie pozwalają na 

stworzenie bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda (wywiadu telefonicznego) wydaje się być zawodna, 

szczególnie w tym zakresie, który powinien być objęty metodami jakościowymi. Trudna jest 

weryfikacja uzyskanych danych, także ze względu na praktycznie losowy dobór osób 

udzielających odpowiedzi w danej firmie. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Dobór oraz sposoby pozyskiwania kadry pracowniczej 

Firmy odczuwająbrak odpowiednio przygotowanych do pracy pracowników, 

jednakże dotyczy to w największym stopniu pracowników szeregowych (40%). Problem ten 

dotyczy w mniejszym zakresie niższej kadry zarządzającej (23%) i w najmniejszym stopniu 

szczebla dyrektorskiego (15%). 

Najpopularniejszymi źródłami pozyskiwania pracowników (na wszystkie szczeble) 

są: 

- ogłoszenia w prasie (poziom 29 – 36% wskazań), 

- informacje z Urzędów Pracy (poziom 20% - 52%), co w największym stopniu 

dotyczy 

pracowników szeregowych, 

- siećznajomości obecnych pracowników danej firmy (poziom 13% - 20%). 

Ponad połowa badanych podmiotów gospodarczych (58%) zauważa bariery 

hamujące zwiększenie liczby zatrudnionych. Wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy 

wymieniano: odpowiednie kwalifikacje (19%), brak środków finansowych (19%), a co z tym 

sięwiąże – wysokie koszty pracy (14%). 

Relacje pracodawca - pracownik 

Biorąc pod uwagęnajważniejsze, wskazywane kwalifikacje widać, iżoczekiwania 

pracodawców sąbardzo podobne niezależnie od stanowiska na jakie poszukiwany jest 

pracownik, choćwiększe znaczenie, w niektórych kwalifikacjach przypisuje sięstanowiskom 

dyrektorów oraz kierowników, niżw przypadku pracowników szeregowych / liniowych. 
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Wśród najważniejszych, poszukiwanych predyspozycji kandydatów podkreślano 

głównie cechy wrodzone: samodzielność, dobrąorganizacjępracy, komunikatywność, 

umiejętność kontaktowania sięz innymi, szybkośćwdrażania sięw nowe obowiązki. 

W przypadku kandydatów na dyrektorów i niższej kadry zarządzającej niezbędne 

okazująsięrównieżcechy wyuczone: umiejętności analityczne oraz znajomośćobsługi 

komputera. 

Odnośnie pożądanych zawodów, na które przedstawiciele firm 

deklarująposzukiwanie pracowników, można stwierdzić, iżnajwięcej wskazańdotyczy: 

handlu i finansów (handlowiec 14%, księgowy 6%, ekonomista 4%), 

prac fizycznych (m in. robotnik 13%, kierowca 10%, budowlaniec 10%), 

7% deklaracji dotyczy pracowników szczebla kadry zarządzającej. 

Opinie badanych odnośnie wybranych zagadnieńzwiązanych z preferowanym 

profilem pracowniczym pokrywająsięzasadniczo na trzech badanych szczeblach (pracownicy 

szeregowi, kierownicy, dyrektorzy). 

Około ¾ badanych uznaje nagradzanie pracowników wszystkich szczebli jako 

wymierny czynnik zwiększający ich wydajność. Nieco mniej niż¾ respondentów uznało staże 

zawodowe jako atut, który podnosi szanse osoby na zdobycie pracy w firmie. Ponad połowa 

badanych zgadza się, iżproblemy osobiste pracownika średnich i wyższych szczebli 

wpływająna spadek jego efektywności w pracy. Ten czynnik natomiast nie ma większego 

wpływu na wykonywanąpracęprzez pracowników fizycznych. W tym kontekście istotne 

wydaje się, iżzaledwie co 10% ankietowany uznaje, iżw pracy sprawdzająsiębardziej osoby 

bez własnej rodziny – co świadczy o prorodzinnym nastawieniu większości pracodawców. 

Biorąc pod uwagęprofil socjo –demograficzny pracowników (płeć, pochodzenie, 

wykształcenie) widać, iżw przeważającej części badani nie traktujągo, jako istotny czynnik 

wpływający na ocenępostawy pracowników względem wykonywanej pracy, a co za tym idzie 

– pracodawca w niewielkim stopniu bierze pod uwagęw procesie rekrutacji wspomniane 

cechy socjodemograficzne. Warto jednak zaznaczyć, że istniejąsektory gospodarki, gdzie 

zatrudnienie wg płci osoby bywa typowe (kobiety częściej niżmężczyźni znajdujązatrudnienie 

w ramach edukacji, ochrony zdrowia, podczas gdy mężczyźni przeważająw budownictwie, 

transporcie, produkcji oraz handlu). 

Od idealnego pracownika badani oczekująprzede wszystkim pracowitości, 

uczciwości i lojalności (każde wskazanie powyżej 50%). Co ciekawe, cechy jak: 

wykształcenie, komunikatywnośćoraz zaangażowanie były wskazywane rzadziej (poniżej 
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50% wskazań). Świadczy to, że ze strony pracodawców istnieje potrzeba stabilności kadry – 

ważniejsze wydają sięwięc przymioty, które to gwarantująniżpoziom kwalifikacji 

zawodowych. 

Relacje pracodawca – pracownik: 

Wspomnianąwyżej potrzebętrwałych relacji z pracownikami potwierdza fakt, 

iżwiększośćbadanych podziela pogląd, iżatmosfera, jak i stosunki panujące w ich firmie 

sąpozytywne. Wyraża sięto zarówno poprzez lojalnośćpracowników, ich zaangażowanie w 

„wewnętrzne” życie firmy (imprezy integracyjne, uroczystości jubileuszowe) oraz 

swobodnąkomunikację/ mówienie sobie po imieniu (rzadziej dotyczy to przedsiębiorstw 

państwowych). Tak pozytywny pogląd na temat firmy dopełnia równieżprzekonanie, że 

pracownicy firmy nie zamierzajązmieniaćobecnego pracodawcy. 

Nagrody/ system motywacyjny/ awanse/ szkolenia: 

Zaledwie 16% badanych podmiotów gospodarczych nie stosuje żadnych form 

nagradzania swoich pracowników. Spośród praktykowanych form uznania pracowników w 

ramach badanej populacji firm najpowszechniejsząsąpremie uznaniowe (67%). Firmy z 

województwa zachodniopomorskiego rzadziej, niżw przypadku nagradzania, stosująformy 

motywacji swoich pracowników – działania w tym zakresie prowadzi 60% firm. Podobnie, 

jak w przypadku nagród – główny element motywacji to czynnik finansowy (32%). Potrzeba 

trwałych relacji z pracownikami nie znajduje potwierdzenia w systemie awansów. Tylko 

niespełna 1/3 firm (27%) posiada sprecyzowany system awansu, a odsetek osób, które w 

ciągu ostatnich 3 lat zmieniły stanowisko w ramach firmy wynosi około 10%. 77% firm 

deklaruje prowadzenie działańszkoleniowych w celu podnoszenia kwalifikacji swojej kadry. 

Współpraca z PUP 

Ponad ¾ firm współpracuje z jednostkami Powiatowych Urzędów Pracy (77%). 

Odnośnie oczekiwańwzględem oferty oddziałów Powiatowych Urzędów Pracy - okazuje się, 

że najczęściej osoby odpowiedzialne za personel w firmie chcądzięki współpracy z 

tąinstytucją: 

- pozyskiwaćpracowników na staż(56%), 

- wysyłaćswoich pracowników na kursy/ szkolenia organizowane przez PUP (53%), 

- pomocy w znalezieniu pracowników poza miejscem działania firmy, ale w obrębie 

powiatu (50%), 

- pomocy finansowej przy zatrudnianiu nowego pracownika (39%). 

Badane firmy postrzegająPUP jako organ wsparcia w wymiarze lokalnym, z 

ograniczonym wachlarzem możliwości: niewielu badanych spodziewa się, że PUP pomoże 



129 

 

nowym przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej (14%) lub w znalezieniu 

pracowników za granicą(7%). PUP jest przede wszystkim odbierany jako instytucja, w której 

klient styka sięz profesjonalnąobsługą(45%), w której można uzyskaćpotrzebne informacje 

(45%), gdzie można uzyskaćdane na temat rynku pracy na terenie powiatu (39%) oraz 

otrzymaćogólnie pomoc (39%). Najniżej oceniono PUP pod względem optymalizacji 

działańdo potrzeb powiatowego rynku pracy (20%) oraz oferty szkoleniowej (19%). Warto 

jednak dodać, że w tym względzie około 1/3 badanych firm nie udzieliła żadnej odpowiedzi, 

co może świadczyćo tym, że nie mająstyczności z PUP lub działaniami w tych obszarach. 

Optymalizacja działańPUP – w tym zakresie pojawiło sięrelatywnie niewiele uwag: 

- przedsiębiorcom najbardziej zależy na usprawnieniu systemu szkoleń/ kursów 

(10%) 

- 8% respondentów oczekuje, że PUP będzie ściślej współpracował z zakładami 

pracy oraz – będzie bardziej uwzględniał problemy pracodawców – 7% 

4. Kondycja firm 

Firmy deklarujątrudności w zakresie pozyskiwania pracowników w ramach każdego 

szczebla pracowniczego na poziom 39% - 47% wskazań. Odnośnie dynamiki poziomu 

zatrudnienia, 40% firm deklaruje zwiększenie liczby pracowników w ciągu ostatniego roku. 

Należy zwrócićuwagęna fakt, iżpoziom planowanego zwiększenia liczby pracowników ciągu 

najbliższego roku jest wyraźnie niższy w stosunku do dynamiki ostatnich 12 miesięcy. 

Ponad połowa (62%) badanych oceniła kondycjęswojej branży jako bardzo dobrąi 

dobrą. Tylko 6% respondentów wypowiada sięnegatywnie na ten temat. Co ciekawe 

korzystniej oceniono kondycjęswojej firmy niżbranży. 

Co trzecia firma korzystała z zewnętrznej pomocy finansowej (33%), przeważnie ze 

środków Unii Europejskiej. Okazuje się, że największy odsetek przedsiębiorstw w badanej 

próbie nigdy nie sięgał po pomoc finansowąi nie jest także zainteresowany korzystaniem z 

zewnętrznych form wsparcia w przyszłości (44%). 17% stwierdza, że nigdy nie korzystało z 

pomocy finansowej, ale zamierza to zrobićw przyszłości. 

Nieznaczny odsetek firm wskazuje jakiekolwiek problemy na lokalnym rynku pracy. 

Mniej więcej co dziesiąta firma spontanicznie stwierdziła, że głównym problemem jest brak 

dostatecznej ilości miejsc pracy (12%), jak i trudności wynikające ze znalezieniem 

fachowców (10%). 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Badanie wydaje się być kompletne, z zastrzeżeniami poczynionymi w pkt. 3.3. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Możliwa wydaje się próba ekstrapolacji wyników uzyskanych w raporcie ZORP na 

teren Mazowsza, zwłaszcza przy dotrzymaniu ścisłego reżimu badawczego oraz przy 

zastosowaniu metod jakościowych. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Wersja elektroniczna omawianego raportu. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Ze względu na zawodność oraz trudną do weryfikacji prawdziwość informacji 

zebranych za pomocą obranej metody, sugeruje się odejście od wywiadu telefonicznego na 

rzecz przeprowadzonego face-to-face. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Podobne badanie (pracodawców) zostało przeprowadzone przez MORP w 2008 r. 

Wobec zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oraz wobec nowelizacji ustawy o promocji 

zatrudnienia idącej w kierunku szerszej pomocy pracodawcom wydaje się pożądane 

powtórzenie tych badań w celu skonfrontowania ich wyników z wnioskami uzyskanymi 

poprzednim razem. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Profil pożądanego pracownika – badanie pracodawców, WUP/ZORP w Szczecinie, 

Szczecin 2006.Raport w wersji elektronicznej. 
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5.NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Niepełnosprawni na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej osób niepełnosprawnych, a w 

szczególności analizępotrzeb, przeszkód i problemów, jakie dotykająosób niepełnosprawnych 

w wieku produkcyjnym funkcjonujących na zachodniopomorskim rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że głównym pytaniem badawczym była następująca kwestia:jaka 

jest sytuacja społeczna i ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 

województwie zachodniopomorskim? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja społeczna i ekonomiczna osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym 

w województwie zachodniopomorskim. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Jakościowe i ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Kwestionariusz ankiety, w przeważającej części ustrukturyzowany (zamknięta 

kafeteria). Poza możliwymi do wyboru odpowiedziami respondentom pozostawiona była 

także swoboda w formułowaniu własnych, autentycznych odpowiedzi. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Reprezentatywna próba niepełnosprawnych mieszkańców Województwa 

Zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym – 494 osoby. Ze względu na 

jakośćzgromadzonych danych (nasilenie błędów pominięcia) ostatecznie do analizy 

zakwalifikowano 463 zestawy danych kwestionariuszowych. Zastosowano warstwowo-

kwotowy dobór próby. W pierwszym etapie powarstwowano populacjęWojewództwa 

Zachodniopomorskiego na rozłączne populacje niższego rzędu, a więc rozdzielne warstwy, 

którymi były w badaniu poszczególne powiaty. Dobór liczebności reprezentantów z 

poszczególnych powiatów w próbie badawczej odbył sięz zachowaniem proporcji udziału 

niepełnosprawnych mieszkańców danego powiatu w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców 

całego Województwa Zachodniopomorskiego. Jako osoby niepełnosprawne przyjmowane 

były w badaniu wyłącznie te osoby, które w dniu badania posiadały ważne orzeczenie o 

niepełnosprawności z Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, decyzjęlekarza 

orzecznika ZUS/KRUS lub decyzjęKIZ. Do próby badawczej nie były kwalifikowane osoby 

legitymujące siębranżowym orzeczeniem o poniesionym uszczerbku na zdrowiu MSWiA. 

Drugi etap doboru próby badawczej stanowił dobór kwotowy w obrębie każdej z 

warstw, zapewniający w przybliżeniu reprezentatywnośćokreślonych cech badanej populacji 

w próbie badawczej. Rozkład cech kluczowych, za które przyjęto status na rynku pracy, płeć, 

wiek oraz poziom wykształcenia został określony na podstawie danych wtórnych 

publikowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Dodatkowo na poziomie 

Województwa starano się zapewnićreprezentatywny dobór próby pod względem stopnia 

niepełnosprawności. Ze względu na ograniczonąliczebnośćw próbie reprezentantów słabiej 

zaludnionych powiatów województwa zachodniopomorskiego, założona na etapie doboru 

próby reprezentatywnośćdla zmiennej niezależnej „wykształcenie” zachowana jest na 

poziomie badania wojewódzkiego, jednak na poziomie powiatów zdarzająsiępewne 

odchylenia od reprezentatywności tej cechy. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników liczbowych przeprowadzone zostało 

frekwencjonowanie rozkładów odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone w 
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kwestionariuszu ankiety wraz z tabulacjąwszystkich wyników. Ze względu na 

niekompatybilnośćwielkości kafeterii poszczególnych pytańbadawczych ich bezpośrednia 

analiza matematyczna nie była możliwa, a reinterpretacja dla celów statystycznych mogła 

przebiegaćjedynie na drodze konstruowania tabel krzyżowych. Dla wybranych zmiennych 

skonstruowano więc tabele krzyżowe, a w przypadku pytańbadawczych sformułowanych w 

sposób sugerujący zainteresowanie korelacjąpomiędzy wartościami poszczególnych 

zmiennych, przeprowadzono także analizękorelacji, która jednak nie potwierdziła 

statystycznej istotności związku pomiędzy żadnąz analizowanych wartości zmiennych 

niezależnych i zmiennych zależnych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Dane metryczkowe respondentów, w tym związane z sytuacją mieszkaniową. 

Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanych zmiennych oraz wielkości 

wyrażone w liczbach bezwzględnych, związane z sytuacją ekonomiczną i społeczną 

respondentów (wysokość dochodu, pomoc społeczna, ocena sytuacji finansowej, status na 

rynku pracy). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćidealnie dobrane z punktu widzenia 

założonych celów badania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W badaniu niezależnie uzyskane zostały wyniki potwierdzające generalny rozkład 

badanych zmiennych prezentowany w zbiorczych zestawieniach Urzędu Statystycznego w 

Szczecinie w zakresie najważniejszych cech doboru próby do badania. 

2. Połowa spośród badanych osób niepełnosprawnych uzyskiwała na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności świadczenia pieniężne (głównie rentęinwalidzką, rzadziej zasiłek stały z 

OPS lub zasiłek pielęgnacyjny). Pozostałe osoby niepełnosprawne nie miały prawa do 

świadczeńlub nie pobierały świadczeńpomimo posiadanego orzeczenia. 
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3. Wśród osób badanych swojąsytuacjęfinansowąjako trudnąlub bardzo trudnąokreślało 40%, 

tyle samo respondentów stwierdzało, iżuzyskiwane dochody wystarczająwyłącznie na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

4. Blisko 40% respondentów jako główne źródło utrzymania deklarowało rentęinwalidzką, a 

37% dochody z pracy. 

5. Większośćspośród osób badanych deklaruje, iżplanowanie drogi zawodowej w ich 

przypadku miało miejsce jużw czasie kontynuacji nauki i miało wpływ na wybór kierunków 

dalszego kształcenia. 

6. Opinie respondentów o jakości umiejętności praktycznych, w jakie wyposażyła ich 

ukończona szkoła, umożliwiających podjęcie pracy zawodowej były mocno podzielone. 

Nieznacznie więcej ponad połowa spośród respondentów oceniała ich jakośćpozytywnie, 

nieznacznie mniej niżpołowa uznawała je za niewystarczające. 

7. Co dziesiąty respondent w okresie, kiedy prowadzone było badanie kontynuował naukę, a 

kolejnych 36% ankietowanych deklarowało chęćpodjęcia nauki dla zwiększenia swoich szans 

na rynku pracy, choćwiększośćspośród tych osób nie miała skonkretyzowanych planów co do 

kierunku dalszego kształcenia. 

8. Brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego zgłosiło 47% badanych osób 

niepełnosprawnych. Znajomośćdowolnego języka na poziomie biegłym deklarowało tylko 

4,7% ankietowanych. 

9. Prawo jazdy kategorii B posiadało nieco ponad 60% osób badanych. 

10. Wśród respondentów 40% stanowiły osoby zatrudnione, a pozostałe osoby badane 

deklarowały brak zatrudnienia. 

11. Wśród osób pozostających bez pracy, co trzecia nie miała żadnego doświadczenia 

zawodowego, a kolejne 40% stanowiły osoby trwale bezrobotne, pozostające bez pracy w 

okresie powyżej 3 lat do momentu przeprowadzania badania. 

12. Ponad 60% spośród ankietowanych osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy 

było zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jako 

osoby bezrobotne z prawem do zasiłku było zarejestrowanych w Urzędzie Pracy zaledwie 

1,3% osób badanych osób niezatrudnionych. 

13. Wśród osób pozostających bez pracy, ale posiadających doświadczenie zawodowe 

najczęściej deklarowanym powodem utraty zatrudnienia było przejście na 

rentęinwalidzkązwiązane z pogorszeniem stanu zdrowia i brakiem możliwości 

wykonywaniadotychczasowej pracy. 
14. Około 75% spośród osób niezatrudnionych deklarowało chęćpodjęcia pracy, podobny 

odsetek badanych deklarował także aktywne poszukiwanie zatrudnienia (choćbez 

satysfakcjonującego rezultatu). 

15. Wśród przyczyn pozostawania bez pracy najczęściej wymieniany był przez osoby 

niepełnosprawne stan zdrowia oraz brak miejsc pracy. 

16. Blisko połowa osób niezatrudnionych zgłaszała zainteresowanie odbyciem szkolenia 

zawodowego z zastrzeżeniem, że miałoby to byćszkolenie bezpłatne. Większośćspośród osób 

niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem szkolenia zawodowego nie miało jasno 

określonych planów w zakresie rodzaju kursu, jaki chcieliby podjąć. Dominującym motywem 

doboru szkolenia, jakie chcieliby odbyćbyło zwiększenie swoich szans na rynku pracy. 

17. Co czwarta spośród osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy deklarowała chęći 

gotowośćpodjęcia przekwalifikowania zawodowego, choćosoby te nie miały 

skonkretyzowanych planów co do kwalifikacji zawodowych jakie chciałyby zdobyć. Brak 

zainteresowania przekwalifikowaniem zawodowym pozostałe osoby niezatrudnione 

uzasadniały najczęściej złym stanem zdrowia. 
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18. Większośćosób badanych nigdy nie brała udziału w szkoleniach zawodowych lub w 

kursach doszkalających. Jedynie 7,5% osób badanych deklarowało, iżbrało udział w płatnych 

szkoleniach zawodowych lub kursach. 

19. Blisko 30% osób podejmujących doszkalanie w trakcie zatrudnienia podejmowało 

tąaktywnośćzgodnie z zaleceniem pracodawcy, a co dziesiąta szkoląca sięosobauczestniczyła 

w kursach organizowanych przez samego pracodawcę. 

20. Prawie wszystkie badane osoby zatrudnione – 96% były skłonne stwierdzić, iżosoby 

sprawne i niepełnosprawne sąw ich miejscu zatrudnienia traktowane w ten sam sposób, co 

świadczy o pozytywnych zjawiskach następujących w obszarze integracji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

21. Blisko 90% respondentów potwierdzało równośćpłci w dostępie do awansu zawodowego. 

22. Najbardziej pożądanąformąpracy przez osoby niezatrudnione jest praca na podstawie 

umowy o pracęw pełnym wymiarze godzin, choćczęśćz osób pracujących w pełnym 

wymiarze godzin deklarowała chęćzmiany wymiaru pracy na pół etatu. 

23. Większośćosób badanych za najkorzystniejsze dla pracowników niepełnosprawnych pod 

względem zapewnienia odpowiednich warunków pracy uznała firmy i instytucje państwowe. 

Tylko co dziesiąta uznała za takąinstytucjęfirmęprywatną, a co piąty respondent 

najkorzystniejsze warunki pracy był skłonny przyporządkowaćprowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej, co wiąże sięz wysokąelastycznościąsposobów i wymiaru 

czasowego pracy i może miećszczególnie duże znacznie właśnie dla osób niepełnosprawnych, 

o indywidualnych możliwościach kompensacji posiadanej niepełnosprawności. 

24. Osoby zatrudnione były w większości zadowolone z aktualnego miejsca zatrudnienia, 

wykonywały zazwyczaj pracęna podstawie umowy o pracęw firmie prywatnej, a relacje w 

miejscu pracy oceniało jako dobre. Jednocześnie jednak, co piąta spośród badanych osób 

zatrudnionych rozważała możliwośćzmiany pracy. 

25. Większośćspośród badanych osób zatrudnionych stwierdzała brak dodatkowego systemu 

motywowania pracowników w ich miejscu pracy, co piąty ankietowany wskazywał na 

kontrolęjako formęmotywowania pracowników. Częśćspośród osób badanych deklarowała, 

iżw ich miejscach pracy stosowane sąpochwały słowne, a co dziesiąty respondent wskazywał 

na stosowanie przez jego pracodawcęwysokich zarobków dla motywowania pracowników. 

26. Głównym motywem deklarowanej chęci zmiany pracy była perspektywa uzyskiwania 

wyższych dochodów. Jako motywu zmiany pracy żadna z badanych osób niepełnosprawnych 

nie podała czynników związanych z ochronązdrowia. 

27. Częśćspośród badanych niepełnosprawnych osób pracujących była gotowa stwierdzić, 

iżpracodawca podejmuje pewien wysiłek dla adaptacji miejsca pracy do możliwości 

konkretnego niepełnosprawnego pracownika. Sposoby adaptacji miejsca pracy przez 

pracodawcępodawane przez osoby ankietowane to najczęściej ergonomiczny sprzęt, 

zakupienie wspomagających środków technicznych, umożliwienie pracownikom 

niepełnosprawnym wykonywania pracy w elastycznych godzinach pracy. 

28. Spośród badanych osób z doświadczeniem zawodowym 40% stwierdzało, iżich aktualny 

lub ostatni pracodawca chętnie zatrudniał osoby niepełnosprawne oraz wspierał je na 

zajmowanych stanowiskach pracy. Co trzeci respondent był skłonny przyjąć, iżjego ostatni 

lub aktualny pracodawca niechętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, a 27% że ich obecny 

lub ostatni pracodawca co prawda chętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, natomiast nie 

wspiera ich po podjęciu zatrudnienia. 

29. Prawie połowa osób badanych deklarowała, iżrozważa w mniejszym lub większym 

stopniu możliwośćzałożenia własnej działalności gospodarczej. Przeszkody na drodze do 

osiągnięcia tego celu przedstawiane przez respondentów to głównie ograniczenia finansowe 

oraz niska przedsiębiorczość, jako cecha indywidualna. 
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30. Ażpołowa spośród klientów Urzędów Pracy była skłonna pozytywnie 

oceniaćskutecznośćtej instytucji. Prywatne agencje pracy były znane ¾ osób badanych i 

oceniane pozytywnie przez blisko 40% osób, które kiedykolwiek korzystały z ich usług. 

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy była znana zaledwie 40% osób ankietowanych, 

zaledwie 2,5% osób badanych deklarowało korzystanie ze wsparcia tej instytucji a jej 

funkcjonowanie jako pozytywne oceniało 30% z klientów. Działalnośćprywatnych agencji 

szkoleniowych była znana 40% osób badanych, lecz tylko 2% respondentów przyznawało, 

iżkorzystało z usług takiej instytucji. Najwyższym zaufaniem co do skuteczności działania 

cieszył sięwśród respondentów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

który był znany 57% ankietowanych, 15% respondentów miało z nim kontakt, z czego 55% 

pozytywnie ocenia jego skutecznośćw realizowaniu przypisanych celów rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

31. Większośćspośród badanych osób pracujących deklarowała niski stażpracy w obecnym 

lub ostatnim miejscu zatrudnienia oraz wykonywanie pracy umysłowej i pracęgłównie w 

sektorze usługi. Tylko 27,5% spośród badanych osób pracujących było zatrudnionych w 

warunkach pracy chronionej. 

32. Wśród pracujących osób badanych występowała wysoka niepewnośćco do trwałości i 

bezpieczeństwa zatrudnienia. Blisko 60% niepełnosprawnych osób zatrudnionych uważało, 

iżsązagrożone bezrobociem. Częśćz tych osób nie obawiała sięjednak utraty pracy, co 

częściowo może byćzwiązane z posiadaniem przez pewnączęśćosób zagrożonych 

bezrobociem świadczeńpieniężnych z tytułu inwalidztwa lub stopnia niepełnosprawności, co 

pozwala im nie obawiaćsięnagłej całkowitej utraty środków do życia. 

33. Wśród badanych osób niepełnosprawnych stwierdzono wysokąwiedzęi 

świadomośćdotyczącąalternatywnych form zatrudnienia. Znajomośćtakich form pracy jak 

telepraca czy e-praca deklarowało blisko 77% osób ankietowanych. 65% osób badanych 

uznawała ich równorzędnośćz tradycyjnymi formami zatrudnienia, a 60% było gotowych do 

podjęcia tego typu zatrudnienia. Dla osób niepełnosprawnych praca w domu jest często 

jedynąmożliwościąrehabilitacji zawodowej i nie traktująjej one jako gorszej formy 

zatrudnienia od form tradycyjnych. 

34. Wśród czynników zmniejszających szanse osoby na zalezienie pracy, badane osoby 

niepełnosprawne często wymieniały stopieńniepełnosprawności (67% respondentów uważała 

ten czynnik za znaczący). 

35. Wśród znanych sobie form rehabilitacji zawodowej osoby badane wymieniały najczęściej 

staże zawodowe, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, pożyczki 

na rozpoczęcie działalności zawodowej, refundacjęstanowisk pracy zajmowanych przez 

osoby niepełnosprawne, doradztwo zawodowe, turnusy rehabilitacyjne, wsparcie 

psychologiczne. Jednocześnie prawie 92% badanych osób niepełnosprawnych nigdy nie 

korzystało z powyższych form rehabilitacji lub wsparcia. 

36. Nieco ponad połowa badanych osób niepełnosprawnych była skłonna uznaćpozytywny 

wpływ korzystania z doradztwa zawodowego na możliwośćznalezienia pracy i podjęcia 

zatrudnienia. 

37. Wśród czynników mających szczególnie duży wpływ na zwiększenie szans znalezienia i 

podjęcia zatrudnienia najczęściej przywoływane było przez respondentów wykształcenie, 

kontynuowanie nauki, doszkalanie i korzystanie z pośrednictwa Urzędów Pracy oraz form 

rehabilitacji zawodowej. 

38. Wśród niepełnosprawnych mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego dominuje 

przekonanie o złej sytuacji na polskim rynku pracy osób niepełnosprawnych (86,5%) i prawie 

tyle samo respondentów za niekorzystnąuważa sytuacjęosób niepełnosprawnych na 

regionalnym rynku pracy. Jednocześnie 40% respondentów uważa, iżta niekorzystna sytuacja 

nie ulegnie zmianie w ciągu najbliższego roku. Jednak dośćwysoki odsetek osób badanych – 
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35%, z tej wyjątkowo do niedawna dyskryminowanej na rynku pracy grupy osób 

niepracujących był skłonny wyrazićopinię, iżsytuacja na regionalnym rynku pracy osób 

niepełnosprawnych ulegnie w ciągu najbliższego roku poprawie. 

39. Większość(81%) spośród osób ankietowanych nisko oceniała swoje szanse na znalezienie 

pracy lub zmianępracy na lepszą, co łączyło sięz niskąocenąwłasnych kwalifikacji 

zawodowych przez blisko połowęosób ankietowanych. 

40. Wśród najpoważniejszych trudności z jakimi borykająsięosoby niepełnosprawne na rynku 

pracy w wypowiedziach osób badanych pojawiały siętakie problemy jak: brak dostatecznej 

ilości miejsc pracy chronionej, brak zainteresowania niepełnosprawnymi pracownikami przez 

pracodawców, bariery architektoniczne, brak informacji, odrzucenie, obojętność, brak 

wyrozumiałości i zrozumienia ze strony pracodawcy, dyskryminacja, brak środków 

komunikacji zapewniających transport do miejsc pracy, niskie możliwości 

przekwalifikowania zawodowego, wysokie koszty rozpoczęcia własnej działalności 

gospodarczej. 

41. Najczęściej pojawiającymi siępomysłami na poprawęsytuacji osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy, a zarazem oczekiwanymi formami wsparcia była możliwośćpokrywania kosztów 

adaptacji miejsc pracy, pośrednictwo pracy, poradnictwo, doskonalenie zawodowe, 

zapewnianie transportu, akcje edukacyjne mające na celu promowanie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności kredytów, pomoc prawna, zmiany świadomości 

społecznej dotyczące pracy osób niepełnosprawnych. 
 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie stwierdzono. 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 3.3 – w przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących sytuacji 

osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku pracy zasadna jest szczegółowa analiza 

narzędzi wykorzystanych w tym celu przez ZORP. W opinii autorów niniejszego raportu jest 

to bowiem niezwykle cenny materiał badawczy. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Należy również poczynić starania w celu 

uzyskania wzoru kwestionariusza ankiety wykorzystanego w omawianym badaniu. Może on 

stać się punktem wyjścia do planowania badań sytuacji osób niepełnosprawnych na 

mazowieckim rynku pracy, prowadzonych przez MORP. 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.2. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.2 – rekomenduje się przeprowadzenie badań na temat sytuacji 

gospodarczej i społecznej osób niepełnosprawnych w kontekście ich pozycji na rynku pracy 

(województwa mazowieckiego). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Raport z badania „Niepełnosprawni na rynku pracy Województwa 

Zachodniopomorskiego”, WUP/ZORP w Szczecinie, grudzień 2006.Raport w wersji 

elektronicznej. 
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6.WOJEWÓDZKIE BADANIE „KOBIETY NA RYNKU PRACY” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Kobiety na rynku pracy 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej kobiet – mieszkanek 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że głównym pytaniem badawczym była następująca kwestia: 

jaka jest sytuacja społeczno – ekonomiczna kobiet – mieszkanek województwa 

zachodniopomorskiego? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja społeczno – ekonomiczna kobiet – mieszkanek województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Jakościowe i ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Kwestionariusz ankiety, w przeważającej części ustrukturyzowany (zamknięta 

kafeteria). Poza możliwymi do wyboru odpowiedziami respondentom pozostawiona była 

także swoboda w formułowaniu własnych, autentycznych odpowiedzi (w przypadku 

pytańdotyczących ich motywacji, planów oraz indywidualnych opinii). 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Reprezentatywna próba mieszkanek województwa zachodniopomorskiego w wieku 

produkcyjnym – 619 osób. Po analizie jakości zgromadzonych danych ostatecznie do analizy 

zakwalifikowano 617 zestawów danych kwestionariuszowych. 

Dla zachowania reprezentatywności próby w badaniu zastosowano warstwowo-

kwotowy dobór próby. W pierwszym etapie populacja kobiet Województwa 

Zachodniopomorskiego została powarstwowana na rozłączne populacje niższego rzędu, a 

więc rozdzielne warstwy, którymi były w badaniu poszczególne powiaty. Dobór liczebności 

reprezentantów z poszczególnych powiatów w próbie badawczej odbył sięz zachowaniem 

proporcji udziału mieszkańców danego powiatu w liczbie mieszkańców całego województwa 

zachodniopomorskiego. 

Drugi etap doboru próby badawczej stanowił dobór kwotowy w obrębie każdej z 

warstw, zapewniający w przybliżeniu reprezentatywnośćokreślonych cech populacji w próbie 

badawczej. 

Rozkład cech kluczowych, za które przyjęto status na rynku pracy, wiek oraz poziom 

wykształcenia został określony na podstawie danych wtórnych publikowanych przez Urząd 

Statystyczny w Szczecinie. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników liczbowych przeprowadzone zostało 

frekwencjonowanie rozkładów odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone w 

kwestionariuszu ankiety wraz z tabulacjąwszystkich wyników. Ze względu na 

niekompatybilnośćwielkości kafeterii poszczególnych pytańbadawczych ich bezpośrednia 

analiza matematyczna nie była możliwa, a reinterpretacja dla celów statystycznych mogła 

przebiegaćjedynie na drodze konstruowania tabel krzyżowych. Dla wybranych zmiennych 

skonstruowano więc tabele krzyżowe, a w przypadku pytańbadawczych sformułowanych w 

sposób sugerujący zainteresowanie korelacjąpomiędzy wartościami poszczególnych 

zmiennych, przeprowadzono także analizękorelacji, która jednak nie potwierdziła 

statystycznej istotności związku pomiędzy żadnąz analizowanych wartości zmiennych 

niezależnych i zmiennych zależnych. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Dane metryczkowe respondentów, w tym związane z sytuacją rodzinną (posiadanie 

dzieci oraz status rodziców na rynku pacy). Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy 

analizowanych zmiennych oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych, związane z 

sytuacją ekonomiczną i społeczną respondentów (wysokość dochodu, pomoc społeczna, 

ocena sytuacji finansowej, status na rynku pracy). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćidealnie dobrane z punktu widzenia 

założonych celów badania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W badaniu niezależnie uzyskane zostały wyniki potwierdzające generalny rozkład 

badanych zmiennych prezentowany w zbiorczych zestawieniach Urzędu Statystycznego w 

Szczecinie w zakresie najważniejszych cech doboru próby kobiet do badania. 

2. Wśród kobiet określających swoje dochody jako niewystarczające dla 

zaspokojenia podstawowych potrzeb znajdująsięrównieżosoby zatrudnione, co świadczy o 

funkcjonowaniu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego podklasy ubogich 

zatrudnionych kobiet. 

3. Większośćspośród badanych kobiet deklaruje, iżplanowanie drogi zawodowej w 

ich przypadku miało miejsce jużw czasie pobierania nauki i miało wpływ na podejmowane 

kierunki kształcenia. 

4. Większośćspośród badanych kobiet pozytywnie oceniła przygotowanie do 

podjęcia zatrudnienia oraz wyposażenie ich przez ukończonąszkołęw praktyczne umiejętności 

umożliwiające pracęzawodową. 

5. Co dziesiąta respondentka w okresie, kiedy prowadzone było badanie 

kontynuowała naukę, a kolejnych 30% ankietowanych deklarowało chęćpodjęcia nauki dla 
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zwiększenia swoich szans na rynku pracy, choćwiększośćspośród tych osób nie miała 

skonkretyzowanych planów co do kierunku dalszego kształcenia. 

6. Blisko połowa badanych kobiet zgłaszała brak znajomości jakiegokolwiek języka 

obcego. 

7. Wśród osób pozostających bez pracy co czwarta nie miała żadnego doświadczenia 

zawodowego, a 40% było trwale bezrobotnymi, pozostając bez pracy w okresie powyżej 3 lat 

do momentu przeprowadzania badania. 

8. Wśród osób pozostających bez pracy, ale posiadających doświadczenie zawodowe 

najczęściej deklarowanym powodem utraty zatrudnienia było wygaśnięcie umowy o 

pracęoraz skutki zwolnieńgrupowych. 

9. Większośćspośród kobiet niezatrudnionych deklarowała chęćpodjęcia pracy, 

choćjużznacznie mniej kobiet niezatrudnionych deklarowało faktyczne poszukiwanie pracy. 

10. Blisko połowa osób niezatrudnionych zgłaszała zainteresowanie odbyciem 

szkolenia zawodowego z zastrzeżeniem, że będzie to szkolenie bezpłatne. Większośćspośród 

kobiet zainteresowanych podjęciem szkolenia zawodowego nie miało jasno określonych 

planów w zakresie rodzaju kursu, jaki chciałyby podjąć. 

11. Kobiety pozostające bez pracy nie były skłonne deklarowaćgotowości do 

podjęcia przekwalifikowania zawodowego, stwierdzając niskągwarancjęuzyskania 

zatrudnienia po odbyciu przekwalifikowania. 

12. Najbardziej pożądanąformąpracy przez kobiety niezatrudnione jest praca na 

podstawie umowy o pracęw pełnym wymiarze godzin. 

13. Badane kobiety uznały firmy i instytucje państwowe za zakłady pracy 

najkorzystniejsze dla pracowników pod względem zapewnienia odpowiednich warunków 

pracy. 

14. Osoby zatrudnione były w większości zadowolone z aktualnego miejsca 

zatrudnienia, wykonywały zazwyczaj pracęna podstawie umowy o pracęw firmie prywatnej, 

relacje w miejscu pracy oceniały jako dobre i nie stwierdzały występowania dyskryminacji 

płci w dostępie do awansu zawodowego. Jednocześnie, wiele spośród kobiet zatrudnionych 

rozważało możliwośćzmiany pracy. 

15. Większośćspośród badanych osób zatrudnionych stwierdzała brak dodatkowego 

systemu motywowania pracowników w ich miejscu pracy. 

16. Głównym motywem ewentualnej zmiany pracy była wśród badanych kobiet 

perspektywa uzyskiwania wyższych dochodów. 
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17. Większośćspośród badanych osób pracujących deklarowała niski stażpracy w 

obecnym miejscu zatrudnienia oraz wykonywanie pracy fizycznej. 

18. Wśród pracujących kobiet występowała wysoka niepewnośćco do trwałości i 

bezpieczeństwa zatrudnienia. 

19. Osoby badane zgłaszały dużąmobilnośćw zakresie zmiany miejsca zamieszkania 

w celu zwiększenia swoich szans na zatrudnienie, choćnie wiadomo na ile mobilnośćta nie 

pozostaje prawdąjedynie w sferze deklaracji, jako że z drugiej strony znacznie mniej 

respondentek było skłonnych wydłużyćswój czas dojazdu do pracy, co wydaje siębyćznacznie 

łatwiejsze niż zmiana miejsca zamieszkania. 

20. Blisko co trzecia spośród badanych kobiet deklarowała, iżrozważa 

możliwośćrozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

21. Niskiej znajomości instytucji rynku pracy innych niżUrząd Pracy towarzyszyła 

niska ocena skuteczności tychże instytucji w realizowaniu zakładanych celów związanych z 

zatrudnieniem. 

22. Blisko 40% ankietowanych spośród korzystających kiedykolwiek z usług Urzędu 

Pracy korzystnie oceniało skutecznośćtej instytucji rynku pracy w pośrednictwie zatrudnienia. 

23. Wśród czynników mających szczególnie duży wpływ na zwiększenie szans 

znalezienia i podjęcia zatrudnienia najczęściej za ważne uznawane było przez respondentów 

wykształcenie, posiadanie znajomości, młody wiek i znajomośćjęzyka obcego. 

24. Poszukiwanie pracy osoby badane rozpoczynały zazwyczaj od szukania pomocy 

u osób znajomych, a za skutecznąformęnawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą 

uznawało kontakt osobisty. 

25. Większośćspośród osób ankietowanych nisko oceniała swoje szanse na 

znalezienie pracy lub zmianępracy na lepsząpomimo relatywnie wysokiej oceny własnych 

kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Luka podkreślona przez autorów omawianego raportu: reprezentatywność badanej 

grupy jest zachowana na poziomie badania wojewódzkiego, jednak na poziomie powiatów 

zdarzająsiępewne odchylenia od reprezentatywności zmiennych niezależnych. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 3.3 – w przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących sytuacji 

kobiet na mazowieckim rynku pracy zasadna jest szczegółowa analiza narzędzi 

wykorzystanych w tym celu przez ZORP. W opinii autorów niniejszego raportu jest to 

bowiem niezwykle cenny materiał badawczy. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Należy również poczynić starania w celu 

uzyskania wzoru kwestionariusza ankiety wykorzystanego w omawianym badaniu. Może on 

stać się punktem wyjścia do planowania badań sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy, 

prowadzonych przez MORP. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.2. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.2 – rekomenduje się przeprowadzenie badań na temat sytuacji 

gospodarczej i społecznej kobiet w kontekście ich pozycji na rynku pracy (województwa 

mazowieckiego). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Raport z wojewódzkiego badania „Kobiety na rynku pracy”, WUP/ZORP w 

Szczecinie, Szczecin 2006.Raport w wersji elektronicznej. 
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7.WOJEWÓDZKIE BADANIE OSÓB BEZROBOTNYCH, PRACUJĄCYCH I 

NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Wojewódzkie badanie osób bezrobotnych, pracujących i nieaktywnych zawodowo 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej osób bezrobotnych, pracujących 

oraz nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że głównym pytaniem badawczym byłanastępująca kwestia: jaka 

jest sytuacja społeczno – ekonomiczna osób bezrobotnych, pracujących oraz nieaktywnych 

zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja społeczno – ekonomiczna osób bezrobotnych, pracujących oraz 

nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Jakościowe i ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Kwestionariusz ankiety, w przeważającej części ustrukturyzowany (zamknięta 

kafeteria). Poza możliwymi do wyboru odpowiedziami respondentom pozostawiona była 

także swoboda w formułowaniu własnych, autentycznych odpowiedzi. 
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2.2 Charakterystyka próby 

Reprezentatywna próba mieszkańców województwa zachodniopomorskiego – 893 

osoby. Ze względu na jakośćzgromadzonych danych (nasilenie błędów pominięcia) 

ostatecznie do analizy zakwalifikowano 883 zestawy danych kwestionariuszowych. 

Dla zachowania reprezentatywności próby w badaniu zastosowano warstwowo-

kwotowy dobór próby. W pierwszym etapie populacja kobiet Województwa 

Zachodniopomorskiego została powarstwowana na rozłączne populacje niższego rzędu, a 

więc rozdzielne warstwy, którymi były w badaniu poszczególne powiaty. Dobór liczebności 

reprezentantów z poszczególnych powiatów w próbie badawczej odbył sięz zachowaniem 

proporcji udziału mieszkańców danego powiatu w liczbie mieszkańców całego województwa 

zachodniopomorskiego. 

Drugi etap doboru próby badawczej stanowił dobór kwotowy w obrębie każdej z 

warstw, zapewniający w przybliżeniu reprezentatywnośćokreślonych cech populacji w próbie 

badawczej. 

Rozkład cech kluczowych, za które przyjęto status na rynku pracy, wiek oraz poziom 

wykształcenia został określony na podstawie danych wtórnych publikowanych przez Urząd 

Statystyczny w Szczecinie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników liczbowych przeprowadzone zostało 

frekwencjonowanie rozkładów odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone w 

kwestionariuszu ankiety wraz z tabulacjąwszystkich wyników. Ze względu na 

niekompatybilnośćwielkości kafeterii poszczególnych pytańbadawczych ich bezpośrednia 

analiza matematyczna nie była możliwa, a reinterpretacja dla celów statystycznych mogła 

przebiegaćjedynie na drodze konstruowania tabel krzyżowych. Dla wybranych zmiennych 

skonstruowano więc tabele krzyżowe, a w przypadku pytańbadawczych sformułowanych w 

sposób sugerujący zainteresowanie korelacjąpomiędzy wartościami poszczególnych 

zmiennych, przeprowadzono także analizękorelacji, która jednak nie potwierdziła 

statystycznej istotności związku pomiędzy żadnąz analizowanych wartości zmiennych 

niezależnych i zmiennych zależnych. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Dane metryczkowe respondentów, w tym związane z sytuacją rodzinną (posiadanie 

dzieci oraz status rodziców na rynku pacy). Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy 

analizowanych zmiennych oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych, związane z 

sytuacją ekonomiczną i społeczną respondentów (wysokość dochodu, pomoc społeczna, 

ocena sytuacji finansowej, status na rynku pracy). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćdobrane adekwatnie do założonych celów badania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W badaniu niezależnie uzyskane zostały wyniki generalnie potwierdzające rozkład 

badanych zmiennych prezentowany w zbiorczych zestawieniach Urzędu Statystycznego w 

Szczecinie w zakresie najważniejszych cech doboru próby do badania. 

2. Wśród osób określających swoje dochody jako niewystarczające na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb znajdująsięrównieżosoby zatrudnione, co świadczy o funkcjonowaniu 

na terenie Województwa Zachodniopomorskiego podklasy ubogich zatrudnionych. 

3. Większośćspośród osób badanych deklaruje, iżplanowanie drogi zawodowej w ich 

przypadku miało miejsce jużw czasie kontynuacji nauki i miało wpływ na podejmowane 

kierunki kształcenia. 

4. Większośćspośród osób badanych pozytywnie oceniła przygotowanie do podjęcia 

zatrudnienia oraz wyposażenie w praktyczne umiejętności umożliwiające pracęzawodową 

przez ukończonąszkołęlub uczelnię. 

5. Co dziesiąty respondent w okresie, kiedy prowadzone było badanie kontynuował naukę, a 

kolejnych 30% ankietowanych deklarowało chęćpodjęcia nauki dla zwiększenia swoich szans 

na rynku pracy, choćwiększośćspośród tych osób nie miała skonkretyzowanych planów co do 

kierunku dalszego kształcenia. 

6. Blisko połowa osób badanych zgłaszała brak znajomości jakiegokolwiek języka obcego. 

7. Wśród osób pozostających bez pracy co czwarta nie miała żadnego doświadczenia 

zawodowego, a 40% było trwale bezrobotnymi, pozostając bez pracy w okresie powyżej 3 lat 

do momentu przeprowadzania badania. 

8. Wśród osób pozostających bez pracy, ale posiadających doświadczenie zawodowe 

najczęściej deklarowanym powodem utraty zatrudnienia było wygaśnięcie umowy o pracę 

oraz skutki zwolnieńgrupowych. 

9. Większośćspośród osób niezatrudnionych deklarowała chęćpodjęcia pracy, 

choćjużznacznie mniej osób niezatrudnionych deklarowało faktyczne poszukiwanie pracy. 



148 

 

10. Blisko połowa osób niezatrudnionych zgłaszała zainteresowanie odbyciem szkolenia 

zawodowego z zastrzeżeniem, że będzie to szkolenie bezpłatne. Większośćspośród osób 

zainteresowanych podjęciem szkolenia zawodowego nie miało jasno określonych planów w 

zakresie rodzaju kursu lub szkolenia, jakie chcieliby podjąć. 

11. Osoby pozostające bez pracy nie były skłonne deklarowaćgotowości do podjęcia 

przekwalifikowania zawodowego stwierdzając niskągwarancjęuzyskania zatrudnienia po 

odbyciu przekwalifikowania. 

12. Najbardziej pożądanąformąpracy przez osoby niezatrudnione jest praca na podstawie 

umowy o pracęw pełnym wymiarze godzin. 

13. Osoby badane za zakłady pracy najkorzystniejsze dla pracowników pod względem 

zapewnienia odpowiednich warunków pracy uznawały najczęściej firmy i instytucje 

państwowe. 

14. Osoby zatrudnione były w większości zadowolone z aktualnego miejsca zatrudnienia, 

wykonywały zazwyczaj pracęna podstawie umowy o pracęw firmie prywatnej, relacje w 

miejscu pracy oceniało jako dobre i nie stwierdzało występowania dyskryminacji płci w 

dostępie do awansu zawodowego, choćwiele z osób zatrudnionych rozważało jednocześnie 

możliwośćzmiany pracy. 

15. Większośćspośród badanych osób zatrudnionych stwierdzało brak dodatkowego systemu 

motywowania pracowników w ich miejscu pracy. 

16. Głównym motywem ewentualnej zmiany pracy wśród osób badanych była perspektywa 

uzyskiwania wyższych dochodów. 

17. Większośćspośród badanych osób pracujących deklarowała niski stażpracy w obecnym 

miejscy zatrudnienia oraz wykonywanie pracy fizycznej. 

18. Wśród pracujących osób badanych występowała wysoka niepewnośćco do trwałości i 

bezpieczeństwa zatrudnienia. 

19. Osoby badane zgłaszały dużąmobilnośćw zakresie zmiany miejsca zamieszkania w celu 

zwiększenia swoich szans na zatrudnienie, choćnie wiadomo na ile mobilnośćta nie pozostaje 

prawdąjedynie w sferze deklaracji, jako że z drugiej strony znacznie mniej respondentów 

byłoby skłonnych wydłużyćswój czas docierania do pracy, co wydaje się byćznacznie 

łatwiejsze niżzmiana miejsca zamieszkania. 

20. Tylko 13% osób badanych deklarowało, iżrozważa możliwośćzałożenia własnej 

działalności gospodarczej. Niski odsetek respondentów zainteresowanych samozatrudnieniem 

wiąże sięz postrzeganiem prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako wymagającej 

przynajmniej początkowo wysokiego nakładu kosztów oraz obarczonej dużym ryzykiem 

straty. 

21. Niskiej znajomości instytucji rynku pracy innych niżUrząd Pracy towarzyszyła dośćniska 

ocena skuteczności tychże instytucji w realizowaniu zakładanych celów związanychz 

zatrudnieniem. 
22. 60% osób badanych zgłosiło znajomośćalternatywnych form zatrudnienia, takich jak e-

praca i telepraca, jednak możliwośćpodjęcia tego rodzaju pracy deklarowało jużtylko 40% 

osób ankietowanych, co wiąże sięnajprawdopodobniej z silnątendencjądo unikania ryzyka, 

jaka dominuje wśród osób badanych. 

23. Co trzeci ankietowany spośród korzystających kiedykolwiek z usług Urzędu Pracy 

korzystnie oceniał skutecznośćtej instytucji rynku pracy w pośrednictwie zatrudnienia. 

24. Wśród czynników mających szczególnie duży wpływ na zwiększenie szans znalezienia i 

podjęcia zatrudnienia najczęściej za ważne uznawane było przez respondentów 

wykształcenie, entuzjazm, posiadanie znajomości, młody wiek, znajomośćjęzyka obcego. 
25. Poszukiwanie pracy osoby badane rozpoczynały zazwyczaj od szukania pomocy u osób 

znajomych, a za skutecznąformęposzukiwania pracy spora liczba respondentów uważała 

nawiązywanie osobistego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. 
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26. Wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego dominuje przekonanie o złej 

sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz brak wiary w poprawętej sytuacji w ciągu 

najbliższego czasu. 

27. Większośćspośród osób ankietowanych nisko oceniała swoje szanse na znalezienie pracy 

lub zmianępracy na lepsząpomimo relatywnie wysokiej oceny własnych kwalifikacji i 

umiejętności zawodowych. 

28. Szansy na pomoc w obniżeniu stopy bezrobocia mieszkańcy Województwa upatrująw 

inicjatywie państwa mającej na celu wspieranie funkcjonowania ludzi na rynku pracy. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Luka podkreślona przez autorów omawianego raportu: reprezentatywność badanej 

grupy jest zachowana na poziomie badania wojewódzkiego, jednak na poziomie powiatów 

zdarzająsiępewne odchylenia od reprezentatywności zmiennych niezależnych, na przykład w 

zakresie rozkładu zmiennej „wykształcenie”. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących sytuacji mieszkańców na 

mazowieckim rynku pracy zasadna jest szczegółowa analiza narzędzi wykorzystanych w tym 

celu przez ZORP. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Należy również poczynić starania w celu 

uzyskania wzoru kwestionariusza ankiety wykorzystanego w omawianym badaniu. Może on 

być przydatny w procesie planowania badań sytuacji mieszkańców województwa na 

mazowieckim rynku pracy, prowadzonych przez MORP. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1. 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Raport z wojewódzkiego badania osób bezrobotnych, pracujących i nieaktywnych 

zawodowo, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2006.Raport w wersji elektronicznej.  
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8.ANALIZA STRUKTURY, KIERUNKÓW I TYPÓW ALTERNATYWNYCH 

FORM ZATRUDNIENIA 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form zatrudnienia. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Przedstawienie zakresu wykorzystywania alternatywnych form wykonywania pracy, 

w województwie zachodniopomorskim. Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie struktury i 

rodzajów alternatywnych form zatrudnienia oferowanych przez instytucje rynku pracy 

działające na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W szczególności celem badania 

jest zanalizowanie typów alternatywnych form zatrudnienia oraz odsetka tych form 

zatrudnienia na zachodniopomorskim regionalnym rynku pracy 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że centralnymi tezami pozostawały następujące kwestie: 

 Alternatywne formy zatrudnienia wiążąsięz elastycznościączasu i miejsca pracy, a 

także elastycznościąumów podpisywanych w tym celu między pracownikami i 

pracodawcami. Umowy te nie mieszcząsięw ramach paradygmatu klasycznej pracy 

podporządkowanej, jednak nie zawsze jest to równoznaczne z całkowitym odejściem 

od standardowego “etatu”, ale łączy sięz jego uelastycznieniem. 

 Alternatywne formy pracy sąw różnym stopniu akceptowane i przez pracowników i 

przez pracodawców, dlatego teżwielkąrolęodgrywajątu instytucje pośredniczące w 

postaci biur pośrednictwa pracy. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Badanie obejmie następujące zagadnienia: 

1. Liczebnośći strukturęilościowąposzczególnych alternatywnych form zatrudnienia 

występujących w ofertach instytucji. 

2. Odsetek ofert pracy bazujących na alternatywnych formach zatrudnienia wśród 

ogółu ofert pracy występujących w instytucji. 
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3. Strukturęwiekowąosób korzystających z ofert zaliczonych do alternatywnych form 

zatrudnienia. 

4. Strukturępłci osób korzystających z ofert zaliczonych do alternatywnych form 

zatrudnienia. 

5. Strukturęwykształcenia osób korzystających z ofert zaliczonych do 

alternatywnych form zatrudnienia. 

6. Branże, w których najczęściej oferowany jest ten rodzaj zatrudnienia. 

7. Przedział czasowy, w których najczęściej oferowany jest ten rodzaj zatrudnienia. 

8. Analizęstruktury zawodowej osób korzystających z alternatywnych form 

zatrudnienia według obowiązującej klasyfikacji zawodów. 

9. Strukturępodmiotów pośredniczących w tej formie zatrudnienia. 

 

Badaniom podlegały następująceformy alternatywnego zatrudnienia: 

 umowa zlecenie; 

 umowa o dzieło; 

 ruchomy czas pracy; 

 praca na wezwanie; 

 praca dorywcza - praca sezonowa czy okresowa - tymczasowa; 

 praca tymczasowa; 

 praca na odległość–telepraca; 

 leasing pracowniczy –w formiesubkontraktu (outsourcing), lub 

szczególnejodmianieleasingupracowniczego – pracyzewnętrznej. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analiza ogłoszeńinternetowych oraz rocznych sprawozdańinstytucji rynku pracy. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Ankieta rozesłana do wszystkich badanych instytucji. „W niektórych przypadkach” 

skorygowana w oparciu o komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Reprezentatywna próba instytucji rynku pracy. Zastosowano dobór losowy – 

warstwowy ze względu na typ instytucji rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP, 

Biura Karier oraz agencje zatrudnienia) na podstawie danych teleadresowych zawartych na 

stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna 

prezentacja danych. Proste metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie 

rozkładu procentowego poszczególnych wartości zmiennych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej 

oraz (rzadziej) wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Przyjęte metody analiz wydają się byćdobrane adekwatnie do założonych celów 

badania, jednak przy zastrzeżeniach poczynionych w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Potwierdzona została teza, że większośćpracobiorców traktuje alternatywne formy 

zatrudnienia jako niechcianąkonieczność. Spadek stopy bezrobocia przekłada sięw bardzo 

wyraźny sposób na zmniejszenie liczby ofert kwalifikowanych jako alternatywne. 

Pracodawcy, chcąc miećpewność, że poszukiwanie pracowników zostanie zakończone 



153 

 

sukcesem musząrezygnowaćz elastycznych form zatrudnienia, na rzecz klasycznego etatu, bo 

ta forma preferowana jest przez większośćpotencjalnych pracowników. 

Kolejne prawidłowości zaobserwowane w trakcie badań: 

 oferty pracy w ramach elastycznych form zatrudnienia występująnajczęściej w 

kategoriach zawodów, które uznawane sąza nieatrakcyjne – nisko płatne i mało 

rozwojowe; 

 niewielki jest udział alternatywnych form zatrudnienia w branżach z dużym udziałem 

sfery budżetowej, elastyczne formy zatrudnienia przeważająw dziedzinach 

zdominowanych przez własnośćprywatną, cechujących siędużym zapotrzebowaniem 

na niewykwalifikowanąsiłęroboczą; 

 z tego typu ofert korzystająprzeważnie osoby młode, oraz nie posiadające wyższego 

wykształcenia, czyli przedstawiciele grup, które na współczesnym rynku pracy 

uważane sąza mało konkurencyjne. 

Porównując specyfikęposzczególnych instytucji pośredniczących na rynku pracy, 

należy zauważyć, że oferta dostępna w Powiatowych Urzędach Pracy była bardziej jednolita i 

mniej urozmaicona niżma to miejsce w przypadku agencji zatrudnienia, które nie tylko 

dysponująwiększąilościąform alternatywnego zatrudnienia, ale także udział ich 

poszczególnych typów jest bardziej proporcjonalny – w Powiatowych Urzędach Pracy 

zdecydowanie dominująoferty pracy w ramach umowy zlecenia. 

Porównując dalej oferty tych dwóch typów instytucji pośrednictwa pracy należy 

zwrócićuwagęna branżę, z której pochodzi najwięcej ofert pracy udostępnianych przez obie 

instytucje. Tądominująca pozycjęzajmuje budownictwo, to ta branża generuje 

największąilośćofert pracy w ramach alternatywnych form zatrudnienia. Jeżeli obserwowane 

obecnietrendy będąkontynuowane, to w niedługim czasie możemy byćświadkami 

gwałtownegospadku liczby alternatywnych ofert pracy. Panujący obecnie boom w 

budownictwie, orazrosnące niedobory kadrowe skutkowaćmogązmianąrelacji występujących 

na tymbranżowym rynku pracy. Obecnie mamy jeszcze do czynienia z rynkiem 

pracodawców, alejużnie długo staćsięon może rynkiem pracobiorców, o których zatrudniający 

będąmusieliintensywnie zabiegać. Jeżeli potwierdzi siędokonana wcześniej z perspektywy 

pracobiorców ocena alternatywnych form zatrudniania – jako koniecznego zła, to takie 

zmiany mogąskutkowaćpostępującym ograniczaniem, lub wręcz wykluczeniem wpływu jaki 

na rynek pracy wywieraćbędąpróby jego uelastycznienia poprzez wprowadzenie możliwości 

zatrudnienia sięw ramach alternatywnych form pracy. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W omawianym raporcie dominują analizy rozkładu procentowego poszczególnych 

zmiennych. Przedstawiony on jest w formie tabel, wykresów oraz opisowo, ale bez podania 

liczbowych wartości bezwzględnych oraz odniesienia się do reprezentatywności badanych 

podmiotów. W raporcie występuje deficyt informacji na temat reprezentatywności próby 

badawczej. Na podstawie analizy opisu metodologii zawartej w omawianym raporcie można 

przypuszczać, że próba badawcza nie do końca może być uznana za reprezentatywną. Stawia 

to pod znakiem zapytania sformułowane w omawianym raporcie wnioski (zawarte w pkt. 

3.4). 

Tezę centralną (patrz: pkt. 3.4) omawianego badania można uznać za trywialną, 

niewymagającą podejmowania osobnych prac badawczych. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących alternatywnych form 

zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy zasadna jest szczegółowa analiza narzędzi 

wykorzystanych w tym celu przez ZORP. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Należy również poczynić starania w celu 

uzyskania wzoru kwestionariusza ankiety wykorzystanego w omawianym badaniu. Może on 

być przydatny w procesie planowania badań sytuacji mieszkańców województwa na 

mazowieckim rynku pracy, prowadzonych przez MORP. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Ze względu na odnotowane deficyty badawcze, w tym zwłaszcza wątpliwości co do 

reprezentatywności próby badawczej, należy zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt w razie 

ewentualnego podjęcia analogicznego przedsięwzięcia. W odniesieniu do oceny/stosunku 

pracodawców lub pracobiorców wobec alternatywnych forma zatrudnienia zalecane są raczej 

metody jakościowe aniżeli ilościowe. 



155 

 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Silnie rekomenduje się przeprowadzenie badań związanych z alternatywnymi 

formami zatrudnienia w województwie mazowieckim, jednak przy uwzględnieniu uwag i 

zastrzeżeń sformułowanych w tej części niniejszego raportu odnośnie reżimu badawczego. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Śledź Dariusz, Analiza struktury, kierunków i typów alternatywnych form 

zatrudnienia, Instytut Badańi Analiz Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu, WUP/ZORP w 

Szczecinie, Olsztyn 2007. (publikacja w wersji elektronicznej oraz papierowej: ISBN 978-83-

925692-1-3) 

 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

1. Audrtesch, A. R. Thurik, 2000, Capitalism and democracy in the 21st Century: from 

managed to the entrepreneurial economy, Journal of Evolutionary Economics,Spinger-Verlag 

10. 

2. Borkowska, Świat pracy na przełomie wieków, Polityka Społeczna, 11/12 1997. 

3. Bąk E., 2006, Elastyczne formy zatrudnienia, wyd. C. G. Beck, Biblioteka Monitora Prawa 

Pracy, Warszawa. 

4. Dyczewski L., 1995, Kultura polska w procesie przemian, TN KUL, Lublin. 

5. Kalleberg A. L., 2000, Nonstandard Employment Relations. Part Time, Temporary and 

Contract Work, Annual Rev. Sociol. 

6. Lester B. Y., McCain R. A., An Equity-based Redefinition of Underemployment and 

Unemployment and Some Measurements, w: Review of Social Economy, Vol. Lix No. 2, June 

2001. 

7. Sikorska M., 2000, Przetransformowaćsięna kogośinnego - definiowanie sytuacji pracy, w: 

Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, pod red. M. 

Marody, Scholar, Warszawa 
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9.ANALIZA STRUKTURY I PRZYGOTOWANIA EDUKACYJNEGO 

STUDENTÓW I KANDYDATÓW NA STUDIA OFEROWANYCH PRZEZ 

ZACHODNIOPOMORSKIE UCZELNIE WYŻSZE 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza struktury i przygotowania edukacyjnego studentów i kandydatów na studia 

oferowanych przez zachodniopomorskie uczelnie wyższe 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie struktury społecznej osób ubiegających sięo 

przyjęcie na studia wyższe. W szczególności celem badania rozpoznanie preferencji 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kontynuacji edukacji na szczeblu 

akademickim oraz poznanie struktury nauczania w szkołach wyższych w województwie 

zachodniopomorskim. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że głównym pytaniem badawczymbyła następująca kwestia: jaka 

jest struktura społeczna osób ubiegających sięo przyjęcie na studia wyższe w województwie 

zachodniopomorskim? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Struktura nauczania w szkołach wyższych, struktura społeczna osób ubiegających 

sięo przyjęcie na studia wyższe oraz preferencje absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 

zakresie kontynuacji edukacji na szczeblu wyższym w województwie zachodniopomorskim. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane do badania zostały zebrane i zanalizowane za pomocąmetody Desk Research 

polegającąna analizie zastanych danych wtórnych. Podczas procesu badawczego przeszukano 

istniejące i dostępne zasoby informacji dotyczące badanego tematu tj. uczelni wyższych w 
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województwie zachodniopomorskim. Dane GUS, Urzędu Statystycznego w Szczecinie, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Proste badania ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Metoda wywiadu pocztowego (ankieta e-mail) wspierana poprzez wprowadzający 

wywiad telefoniczny w jednostkach szkół wyższych w województwie zachodniopomorskim.  

 

2.2 Charakterystyka próby 

Ankiety zostały wysłane do wszystkich uczelni wyższych, do osób 

odpowiedzialnych za rekrutacjęi raportowanie o jej wynikach. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie liczebności występowania 

poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu procentowego tychże 

wartości. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej 

oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych.Za interesujący wskaźnik 

można uznać dynamikę zmian na najpopularniejszych kierunkach studiów (tu: na przestrzeni 

lat 2002-2006). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćdobrane adekwatnie do założonych celów 

badania. Nie dotyczy to jednak kwestii związanych z preferencjami edukacyjnymi 

absolwentów szkół średnich, które – jak się wydaje – powinny zostać poddane pogłębionej 

analizie w formie badań jakościowych (patrz: pkt. 3.5). 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Liczba studentów na studiach dziennych i zaocznych w Polsce jest porównywalna – 

stosunek wynosi około 50%. 

 Zdecydowana większośćstudentów na studiach dziennych studiuje na uczelniach 

państwowych. 

 Uczelnie prywatne w swoich szeregach posiadająmniej więcej po 50% studentów 

dziennych i zaocznych. 

 W województwie zachodniopomorskim uczy się5% wszystkich studentów w Polsce. 

 Zdecydowana większośćstudentów (89%) uczy sięw uczelniach państwowych 

 Najwięcej studentów w województwie zachodniopomorskim uczy sięna 

Uniwersytecie Szczecińskim - 40%. 

 Obecnie najbardziej popularnym kierunkiem studiów jest prawo i pedagogika. 

 Uczelnie wyższe w województwie zachodniopomorskim rozwijająswoje możliwości 

kształcenia otwierając nowe kierunki. 

 W ciągu ostatnich 10 lat zlikwidowano jedynie kilka kierunków studiów. 

 Większośćstudentów jako szkołę średniąkończy liceum, w drugiej kolejności jest 

technikum. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Wydaje się, że założenia badawcze oraz kierunek badań (jak w pkt. 1.4 – „struktura 

społeczna osób ubiegających sięo przyjęcie na studia” oraz ich preferencje edukacyjne) nie 

odpowiadał ich głównemu tematowi („struktura i przygotowanie edukacyjne studentów i 

kandydatów na studia”). 

Pomijając tę zasadniczą wątpliwość należy zauważyć, że w celu zebrania i 

przeanalizowania informacji na temat struktury nauczania w szkołach wyższych oraz 

struktury społecznej osób ubiegających sięo przyjęcie na studia wyższe wystarczające są 

proste metody ilościowe. Jednakże, w opinii autorów niniejszego raportu, badanie preferencji 
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absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kontynuacji edukacji na szczeblu 

wyższym wymaga pogłębionych, reprezentatywnych badań jakościowych, co w omawianym 

raporcie nie zostało uczynione. Konieczność taka wynika stąd, że faktycznie zbadano nie 

preferencje młodzieży odnośnie dalszej edukacji, ale jedynie stwierdzono, jaka liczba i 

odsetek młodych ludzi została przyjęty na dany kierunek studiów, co z kolei stanowi 

pochodną wielu czynników, nie zawsze związaną z preferencjami edukacyjnymi. Ponadto 

można założyć, że stosując obraną metodę (tj. badanie uczelnianych komórek rekrutacyjnych) 

w badaniach pominięto opinie i preferencje młodzieży, która nie została przyjęta na studia 

bądź studiuje w uczelniach innych niż te, które znajdują się w województwie 

zachodniopomorskim. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących wyborów i preferencji 

młodzieży w stosunku do edukacji na poziomie wyższym zasadna jest analiza narzędzi 

wykorzystanych w tym celu przez ZORP.  

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

W związku z uwagami poczynionymi w pkt. 3.5 zaleca się, aby badania związane z 

preferencjami (tu: edukacyjnymi) określonej grupy przeprowadzać w oparciu o metody 

jakościowe, w mniejszym stopniu zaś w trakcie wnioskowania statystycznego opierać się na 

oficjalnych statystykach (tu: uczelni). 
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4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Silnie rekomenduje się przeprowadzenie badań związanych ze strukturą nauczania 

oraz preferencjami edukacyjnymi kandydatów na studia w województwie mazowieckim. 

Wnioski z takich badań mogłyby stanowić znaczący udział w prognozie przyszłej sytuacji na 

mazowieckim rynku pracy (zwłaszcza w kontekście zawodów/umiejętności nadwyżkowych i 

deficytowych). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Analiza struktury i przygotowania edukacyjnego studentów i kandydatów na studia 

oferowanych przez zachodniopomorskie uczelnie wyższe, WUP/ZORP w Szczecinie, 

Szczecin 2007. Raport w wersji elektronicznej. 
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10.EDUKACJA A RYNEK PRACY – ANALIZA KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKICH SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Edukacja a rynek pracy – analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Diagnoza sytuacji w zakresie struktury sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego na 

terenie województwa zachodniopomorskiego. W szczególności celem badania było 

dostarczenie informacji na temat kierunków kształcenia absolwentów zachodniopomorskich 

szkół ponadgimnazjalnych oraz dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jaka jest struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego w województwie 

zachodniopomorskim? 

 Jakie jest zaplecze dydaktyczno – osobowe i techniczno-logistyczne tych szkół? 

 Jakie są zajęcia oferowane przez szkoły - w ramach lekcji i ponadprogramowe? 

 Jaki jest kontakt z absolwentami szkół i ich dalsza ścieżka kariery? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Struktury sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz kierunki kształcenia ich 

absolwentów w kontekście potrzeb rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane GUS i Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 
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2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Metodawywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). Obliczeń 

dokonano w pakiecie do obliczeństatystycznych SPSS. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

150 szkół ponadgimnazjalnych. Próba badawcza dobrana została metodąkwotowąz 

uwzględnieniem proporcji rozkładu szkół na terenie poszczególnych powiatów. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodnipomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna 

prezentacja danych. Proste metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie 

rozkładu procentowego poszczególnych wartości zmiennych. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćdobrane adekwatnie do założonych celów 

badania. Dominują analizy rozkładu procentowego oraz liczebności poszczególnych 

zmiennych.  

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

W wyniku badań uzyskano dane na temat: 

1. Aktualnego stanu (struktury) szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 

2. Zmian w tej strukturze w ostatnich 5 latach. 

3. Zaplecza dydaktyczno-osobowego badanych szkół. 

4. Zaplecza techniczno-logistycznego badanych szkół. 

5. Zajęć oferowanych przez szkoły – w ramach lekcji i ponadprogramowych. 

6. Współpracy szkół z wybranymi instytucjami. 

7. Współpracy z innymi szkołami z zagranicy. 

8. Kontaktu z absolwentami i ich dalszej ścieżki kariery: 

9. Większość szkół utrzymuje kontakt ze swymi absolwentami: takiego kontaktu nie ma 

tylko 3,3% szkół biorących udział w badaniu. Najczęściej są to prywatne kontakty 

absolwentów z nauczycielami – taka forma kontaktu jako najczęstsza jest 

kultywowana w połowie szkół. Po liceum częściej absolwenci kontynuują naukę, niż 

podejmują pracę, z wyjątkiem liceum dla dorosłych, gdzie procent absolwentów 

podejmujących prace znacznie przewyższa procent absolwentówkontynuujących 

naukę. Po technikum absolwenci częściej kontynuująnaukę, niżpodejmująpracę, 

jednak różnice w odsetkach nie sątakznaczne, jak w przypadku liceów. Po ukończeniu 

szkół zawodowychabsolwenci częściej natomiast podejmująpracęniżkontynuująnaukę. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie odnotowano. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących stanu szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego w województwie mazowieckim zasadna jest szczegółowa analiza 

narzędzi wykorzystanych w tym celu przez ZORP. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja omawianego raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Rekomenduje się przeprowadzenie badań związanych ze strukturą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego oraz z preferencjami edukacyjnymi i zawodowymi absolwentów 

gimnazjów w województwie mazowieckim. Wnioski z takich badań mogłyby stanowić 

znaczący udział w prognozie przyszłej sytuacji na mazowieckim rynku pracy (zwłaszcza w 

kontekście zawodów/umiejętności nadwyżkowych i deficytowych). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Edukacja a rynek pracy – analiza kierunków kształcenia zachodniopomorskich szkół 

ponadgimnazjalnych, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2006. Raport w wersji 

elektronicznej. 
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11.EDUKACJA A RYNEK PRACY. ANALIZA KIERUNKÓW 

KSZTAŁCENIA ORAZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW 

SZKÓŁ I UCZELNI 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Edukacja a rynek pracy. Analiza kierunków kształcenia oraz aktywności zawodowej 

absolwentów szkół i uczelni. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej absolwentów szkół – 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

sytuacji na rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że głównym pytaniem badawczym była następująca kwestia: 

jaka jest sytuacja społeczno – ekonomiczna absolwentów szkół – mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego w kontekście ich pozycji na rynku pracy? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja społeczno – ekonomiczna absolwentów szkół – mieszkańców województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Proste badania ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Ankieta kwestionariuszowa. 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Reprezentatywna próba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i 

wyższych – mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym – 

617 osób (do analizy zakwalifikowano 610 zestawów danych kwestionariuszowych). 

Dla zachowania reprezentatywności próby w badaniu zastosowano warstwowo-

kwotowy dobór próby. W pierwszym etapie populacja województwa została powarstwowana 

na rozłączne populacje niższego rzędu, a więc rozdzielne warstwy, którymi w badaniu były 

poszczególne powiaty. Dobór liczebności reprezentantów z poszczególnych powiatów w 

próbie badawczej odbył sięz zachowaniem proporcji udziału mieszkańców w wieku19-30 lat 

danego powiatu w liczbie mieszkańców w tym wieku całego województwa 

zachodniopomorskiego.Drugi etap doboru próby badawczej stanowił dobór kwotowy w 

obrębie każdej z warstw,zapewniający w przybliżeniu reprezentatywnośćokreślonych cech 

badanej populacji w próbiebadawczej. Rozkład cech kluczowych, za które przyjęto poziom 

wykształcenia (rodzajukończonej szkoły) oraz rok ukończenia szkoły został określony na 

podstawie danych wtórnychpublikowanych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie lub 

przyjęty zgodnie ze specyfikacją zamówienia badania.Ze względu na ograniczonąliczebnośćw 

próbie reprezentantów słabiejzaludnionych powiatów województwa zachodniopomorskiego, 

reprezentatywnośćjestgeneralnie zachowana na poziomie badania wojewódzkiego, choćna 

poziomie powiatówzdarzająsiępewne odchylenia 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie liczebności występowania 

poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu procentowego tychże 

wartości. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej 

oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych: dane demograficzne, sytuacja 

ekonomiczna, status na rynku pracy, sposoby planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćdobrane adekwatnie do założonego celu 

badania (diagnoza sytuacji wybranej grupy). 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1. W badaniu niezależnie uzyskane zostały wyniki generalnie potwierdzające rozkład badanych 

zmiennych prezentowany w zbiorczych zestawieniach Urzędu Statystycznego w Szczecinie w 

zakresie najważniejszych cech doboru próby do badania. 

2. Jako „bardzo dobrą” swojąsytuacjęfinansowąoceniło 7,3% ankietowanych. Jako „dobrą” 

określiło swojąsytuacjęfinansowąnieco ponad 46% ankietowanych. Jako „trudną” lub „bardzo 

trudną” swojąsytuacjęfinansowąokreśliło ponad 3,5% ankietowanych. 

3. 36% spośród badanych absolwentów będących rodzicami deklarowało, iżich dzieci sąw wieku 

przedszkolnym i blisko co piąty z badanych rodziców deklarował, iżrodzicem został w czasie 

kontynuowania nauki. 

4. Spośród osób badanych 90% deklarowało, iżnigdy nie korzystało ze środków pomocy 

społecznej. 

5. Zaledwie nieco ponad połowa osób ankietowanych deklarowała, iżjest zatrudniona. 87% 

spośród osób niezatrudnionych chciałoby podjąćpracę. 

6. Blisko 15% badanych absolwentów korzystało z płatnego stażu zawodowego i deklarowało, 

iżpo jego zakończeniu pracodawca zaoferował im zatrudnienie. Blisko 16% spośród 

osóbbadanych po odbyciu stażu zawodowego nie otrzymało oferty pracy. Ponad 55% 

absolwentów nie korzystało co prawda z tej formy pomocy absolwentom pomimo wiedzy na ich 

temat, a blisko 13% badanych absolwentów nie posiadało wiedzy na temat funkcjonowania tego 

rodzaju staży zawodowych. 

7. Zaledwie 5,6% badanych absolwentów deklarowało, ze ukończone przez nich szkoły 

organizowały spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy, blisko 13%, iżprzez 

szkołębyły organizowane spotkania z pracodawcami, a kolejne 5,6% iżbyły to spotkania z 

pracodawcami i przedstawicielami instytucji rynku pracy. 

8. Niecałe 40% badanych absolwentów deklarowało, iżjużw trakcie nauki podejmowało kontakty 

z pracodawcami. 
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9. Blisko 60% spośród absolwentów pozostających bez pracy stwierdziło w badaniu, iżnie jest 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 

10. Wśród najczęściej przywoływanych przyczyn pozostawania bez pracy niezatrudnione osoby 

badane wymieniały trudności ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy oraz kontynuacjęnauki, ale 

także trudności w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy oraz sytuacjęrodzinną. 

11. Ponad połowa osób badanych wyrażała zainteresowanie szkoleniami bezpłatnymi i aż28% 

osób badanych było gotowych podjąćszkolenie zawodowe także w sytuacji, gdyby musiały za nie 

zapłacić. 

12. Co piąta osoba badana wyrażała zainteresowanie przekwalifikowaniem zawodowym. 

13. Połowa spośród badanych osób pracujących podjęła pierwsząpracęw okresie do 3 miesięcy po 

ukończeniu szkoły. 

14. Ponad połowa pracujących osób badanych deklarowała, iżnie pracuje w zawodzie 

wyuczonym. 

15. Blisko 90% spośród osób pracujących było zadowolonych ze swojego miejsca zatrudnienia, a 

97% osób, które były zatrudnione pozytywnie oceniało relacje pomiędzy swoimi przełożonymi a 

pracownikami. 

16. Blisko 65% spośród osób badanych deklarowało, że w mniejszym lub większym stopniu jużw 

okresie pobierania nauki planowało swojądrogęzawodową. 

17. Blisko co dziesiąty ankietowany deklarował, że korzystał z porady doradcy zawodowego przy 

wyborze szkoły. 62% badanych nigdy nie korzystało z takiej możliwości choćzdawało sobie z niej 

sprawę. 

18. Blisko 80% spośród badanych absolwentów deklarowało, iżwybrałoby ponownie szkołę, 

którąukończyli równieżteraz, z perspektywy czasu. Ponad 60% spośród osób badanych było 

skłonnych twierdzić, że ukończona przez nich szkoła dała im dobre przygotowanie do 

wykonywania zawodu. Osoby badane przeważnie pozytywnie oceniały teższkoły pod względem 

wyposażania absolwentów w praktyczne umiejętności przydatne do podjęcia zatrudnienia. 

Jednocześnie jednak, co piąta osoba badana wyrażała zainteresowanie przekwalifikowaniem 

zawodowym. 

19. Blisko 54% osób badanych chciało kontynuowaćedukację. 

20. Co czwarty respondent stwierdził, iżnie zna żadnego języka obcego, a blisko 60% osób 

badanych poziom nauczania języka w ukończonej szkole uważało za wystarczający. Aż85% osób 

badanych deklarowało gotowośćdo podjęcia nauki języka obcego. 

21. Połowa spośród badanych osób pracujących byłaby skłonna zmienićpracęw sytuacji, gdyby 

wynagrodzenie w nowym miejscu pracy było o połowęwyższe niżw obecnym miejscu 

zatrudnienia. 

22. Wśród pracujących osób badanych co dziesiąta wykonywała także pracędodatkową, a 

podjęciem pracy dodatkowej było zainteresowanych 30% osób badanych pracujących. 

23. Ponad 70% osób badanych, które były zatrudnione w dniu badania nie obawiało sięutraty 

zatrudnienia. 

24. Znajomośćalternatywnych form zatrudnienia, takich jak e-praca czy telepraca, wśród osób 

badanych jest bardzo wysoka, co prawdopodobnie jest teżzwiązane z młodym wiekiem osób 

badanych. Zaledwie 43% osób badanych było skłonnych uznaćrównośćalternatywnych form 

zatrudnienia wobec form tradycyjnych, a tylko 40% spośród osób badanych deklarowało 

gotowośćpodjęcia zatrudnienia tego rodzaju. 

25. Większośćspośród osób z doświadczeniem zawodowym deklarowała, iżpracuje lub pracowała 

ostatnio w branży usługowej, najczęściej w firmie prywatnej. 

26. Większośćspośród zatrudnionych absolwentów była skłonna przyznać, iżich pracodawca 

chętnie zatrudnia i wspiera młodych pracowników. 

27. Podejmując wybór szkoły jej renomąkierowało sięłącznie 67% ankietowanych, 

odległościąszkoły od miejsca zamieszkania - 56,5% ankietowanych, prawie 82% ankietowanych - 

poziomem nauczania, atmosferąpanującąw szkole - 78,1% osób badanych. Tylko co czwarty 

absolwent deklarował, iżw procesie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej nie kierował 
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sięłatwościąpodjęcia zatrudnienia po jej ukończeniu. Ponad 80% osób badanych w wyborze 

szkoły ponadgimnazjalnej kierowało siętakże własnymi preferencjami i zainteresowaniem 

konkretnym kierunkiem kształcenia. Brak alternatywy jako jedyne kryterium wyboru ukończonej 

szkoły zgłaszało 13% ankietowanych absolwentów. 

28. Zdaniem blisko 40% badanych osób najlepsze warunki pracy dla absolwentów oferująfirmy 

prywatne. 
29. Sytuacjęabsolwentów na polskim rynku pracy negatywnie oceniało ponad 80% badanych 

osób. Nieco więcej respondentów jako negatywnąoceniło sytuacjęabsolwentów na rynku pracy 

Województwa Zachodniopomorskiego. Większośćz ankietowanych uważała przy tym, iżta 

negatywna sytuacja na zachodniopomorskim rynku pracy w ciągu najbliższego roku nie ulegnie 

zmianie. 

30. Aż97% badanych osób było przekonanych o znaczeniu wykształcenia dla awansu 

zawodowego. Rolęuczestnictwa w dodatkowych kursach i szkoleniach zawodowych dla 

osiągnięcia awansu zawodowego jako ważnąprzyjmowało 95,7% ankietowanych. Za ważne dla 

awansu zawodowego 97% osób badanych uznało doświadczenie zawodowe. Rolęzdolności i 

talentu dla awansu zawodowego jako ważnąoceniało jużnieco mniej, bo tylko nieco ponad 90% 

osób badanych. Blisko 80% osób badanych ważnąrolęw procesie awansu zawodowego przypisało 

prezencji. Blisko 75% osób badanych uważało, że dla osiągnięcia awansu zawodowego ważne 

sąznajomości. 

31. Większośćankietowanych osób pozytywnie oceniała swoje szanse na rynku pracy. Osoby 

badane generalnie wysoko oceniały także swoje kompetencje zawodowe. 

32. Wiek jest czynnikiem znaczącym dla znalezienia pracy według ponad 60% osób badanych. 

Osoby badane generalnie zdawały sobie także sprawęze znaczenia doświadczenia zawodowego 

dla znalezienia pracy. Tylko co piąta osoba wyrażała przekonanie, iżbycie kobietąma znacznie dla 

przebiegu poszukiwania pracy. Tylko 16,5% osób ankietowanych nie było przekonanych o roli 

wykształcenia w poszukiwaniu pracy. Blisko 80% badanych uznało, brak znajomości za 

poważnąprzeszkodęw znalezieniu pracy. Nieco ponad 60% osób badanych było zdania, 

iżposiadanie małych dzieci nie stanowi przeszkody w poszukiwaniu pracy. Blisko 80% 

ankietowanych uznawało natomiast za ważnądla uzyskania pracy znajomośćjęzyków obcych. 

Aż94% badanych osób było przekonanych, iżukończenie dobrej uczelni ułatwia znalezienie 

pracy. Tylko co trzecia osoba badana uznawała, iżporada doradcy zawodowego może 

zwiększyćszanse na znalezienie pracy. Jeszcze mniej, bo zaledwie 23,5% osób badanych jako 

znaczące dla znalezienia pracy uznało rejestracjęw Urzędzie Pracy. 

33. Blisko połowa spośród ankietowanych absolwentów uważa, iżwysoki wskaźnik bezrobocia 

wśród absolwentów w Polsce jest spowodowany realnym brakiem miejsc pracy. Blisko co trzeci 

badany zgłaszał, iżpowodem takiej sytuacji mogąbyćniskie płace, a co dziesiąty respondent 

wskazywał na wysokąopiekuńczośćpaństwa jako zmniejszającąmotywacjęabsolwentów do 

podjęcia pracy. 

34. Za skutecznąinstytucjęUrzędu Pracy uznawało blisko 37% spośród osób badanych, które 

znały tęinstytucjęi miały o niej wyrobione zdanie. 

35. Nieco ponad 27% osób badanych poszukując pracy najczęściej korzystało z ofert 

zamieszczanych przez pracodawców, szczególnie w prasie codziennej. 

36. Co czwarta osoba badana po ukończeniu nauki podjęła pracęw miejscowości pobierania 

nauki, a nieco ponad co piąta w miejscu zamieszkania. W miejscu innym niżmiejsce edukacji i 

miejsce zamieszkania pracępodjęło blisko 15% osób badanych. 

37. Aż77% osób badanych deklarowało, iżdla zdobycia pracy byliby skłonni zmienićmiejsce 

zamieszkania, co świadczy o relatywnie wysokiej mobilności osób badanych. 

38. Ponad 80% osób badanych zadeklarowało, iżrozważa możliwośćwyjazdu za granicęw celu 

podjęcia zatrudnienia. Blisko 40% osób badanych rozważało także możliwośćwyjazdu za 

granicęw celu kontynuacji nauki. 

39. Badani absolwenci wykazująduże zainteresowanie rozpoczęciem własnej działalności 

gospodarczej. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie stwierdzono. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących aktywności zawodowej 

szkół i uczelni zasadna jest analiza narzędzi wykorzystanych w tym celu przez ZORP.  

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Badania związane z aktywnością absolwentów szkół i uczelni mogłyby stać się 

częścią szerzej zakrojonego projektu badawczego. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Raport. Edukacja a rynek pracy. Analiza kierunków kształcenia oraz aktywności 

zawodowej absolwentów szkół i uczelni, WUP/ZORP w Szczecinie, grudzień 2006.Raport w 

wersji elektronicznej. 
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12.BADANIE EFEKTYWNOŚCI AKTYWNYCH FORM 

PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA BEZROBOCIA W 

WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Badanie efektywności aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia w 

województwie zachodniopomorskim. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Rozpoznanie poziomu efektywności tzw. aktywnych form przeciwdziałania 

bezrobociu oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. W szczególności celem badania 

było zanalizowanie odsetka osób bezrobotnych, którzy uzyskali zatrudnienie po zakończeniu 

udziału w aktywnych formach zwalczania bezrobocia, a także struktury aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jakie są formy aktywizacji, w jakich bezrobotni brali udział? 

 Jaki jest zamiar korzystania z form aktywizacji w przyszłości? 

 Jakie są postulowane inne formy pomocy bezrobotnym? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wśród osób 

bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Badania ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Telefoniczny wywiad kwestionariuszowego wspierany komputerowo (CATI). 
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Próba losowa – respondenci wylosowani z baz Powiatowych Urzędów Pracy. Były 

to osoby bezrobotne oraz osoby pracujące, które w ostatnich sześciu miesiącach korzystały z 

tzw. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (w rozumieniu Ustawy o promocji 

zatrudnienia) bezpośrednio przed podjęciem pracy. Próba została dobrana metodąwarstwowo 

– kwotowąz uwzględnieniem proporcji rozkładu kluczowych cech występujących w 

strukturze populacji generalnej poddanej badaniu. Próba obejmowała wszystkie powiaty 

województwa a jej rozkład odzwierciedlał różnice pomiędzy populacjami w poszczególnych 

powiatach, chyba, że w danym powiecie nie istniała wymagana kategoria respondentów. 

Ogółem przeprowadzono 228 wywiadów (na 500 zaplanowanych). 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się głównie na analizie rozkładu 

procentowego tychże wartości (rzadziej analiza liczebności występowania poszczególnych 

wartości zmiennych). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań (dotyczy ona 

wylosowanych do badania osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego), 

jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 



173 

 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda (wywiadu telefonicznego) wydaje się być niewystarczająca dla 

założonych celów badawczych. Efektywność form aktywizacji zawodowej jest zbyt złożonym 

zjawiskiem, aby mogła być z powodzeniem mierzona głównie przy wykorzystaniu metod 

ilościowych oraz na podstawie wyłącznie wywiadu telefonicznego. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Zebrano informacje na temat: 

 aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, z których korzystalibadani: 

o formy aktywizacji, 

o powody udziału w formach aktywizacji oraz źródła informacji, 

o ogólna ocena form aktywizacji, 

o skuteczność w znalezieniu pracy, 

o korzyści, jakie przyniósł udział w formach aktywizacji, 

o polecenie innym osobom, 

o długość poszukiwania pracy, 

 aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, z którychbadani zamierzają skorzystać 

w przyszłości: 

o zamiar udziału w formach aktywizacji w przyszłości, 

o modyfikacje w formach aktywizacji, 

 postulowanych innych form pomocy, które nie są dostępnew ofercie Powiatowych 

Urzędów Pracy: 

o braki w ofercie Powiatowego Urzędu Pracy, 

o proponowane sposoby na zmniejszenie bezrobocia. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Powstają wątpliwości w stosunku do reprezentatywności badanej grupy oraz 

kompletności informacji uzyskanych na drodze wywiadu telefonicznego.Poza tym jedynym 

źródłem wiedzy o efektywności była badana grupa osób bezrobotnych; nie wykorzystano 

możliwości zasięgnięcia opinii ekspertów oraz pracowników PSZ w tym przedmiocie. 

Dlatego wyniki (wnioski) z omawianego badania należy traktować z dużą dozą ostrożności. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Podczas ewentualnej realizacji analogicznego badania przez MORP niezbędne będą 

doprecyzowane i bardziej zaawansowane techniki badawcze oraz bardziej zaawansowane 

sposoby analizy uzyskanych danych. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Przedmiotowy raport (w wersji elektronicznej). 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Przydatny kwestionariusz ankiety. Ze względu na zawodność i trudną do weryfikacji 

prawidłowość metody, sugeruje się odejście od wywiadu telefonicznego na rzecz wywiadu 

przeprowadzonego face-to-face oraz metod jakościowych. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Przedmiot i tematykę badań należy uznać za doniosłą. Efektywność aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobocia, a w szerszym zakresie – efektywność wszelkich instrumentów 

rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla działalności PSZ. Dlatego rekomenduje się podjęcie 

związanego z tym zagadnieniem projektu badawczego. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Badanie efektywności aktywnych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia w 

województwie zachodniopomorskim, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2007. Raport w 

wersji elektronicznej. 
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13.BADANIE OFERTY SZKOLENIOWEJ NAZACHODNIOPOMORSKIM 

RYNKU PRACY 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Badanie oferty szkoleniowej na zachodniopomorskim rynku pracy. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie i zbadanie siatki szkoleniowej oferowanej przez firmy i instytucje 

działające w sektorze szkoleniowym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W 

szczególności celem badania było zanalizowanie i rozpoznanie ilości ofert szkoleniowych 

oferowanych przez instytucje szkoleniowe, kierunków i rodzajów szkoleńoraz grup klientów, 

do jakich kierowana jest oferta szkoleniowa. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że główne pytanie badawcze stanowiłanastępująca kwestia:jaka 

jest oferta szkoleniowa w Zachodniopomorskiem? 

 

1.4 Przedmiot badania 

1. Kierunki i rodzaje szkoleńoferowane przez danąinstytucję. 

2. Grupy klientów, do których kierowana jest oferta szkoleniowa. 

3. Ewentualne świadectwa i certyfikaty związane z ukończeniem szkolenia. 

4. Kwestia odpłatności za kursy i szkolenia (podział kosztów pomiędzy pracowników i 

pracodawców). 

5. Kwestia finansowania szkoleńze środków projektowych. 

6. Ilośćgrup szkoleniowych. 

7. Ilośćuczestników w poszczególnych grupach i kierunkach. 

8. Rodzaj instytucji szkoleniowej (firma, instytucja publiczna). 

9. Współpraca z innymi instytucjami, służbami zatrudnienia. 

10. Forma własności instytucji. 

11. Obszar i miejsce działania. 

12. Ilośćpracowników instytucji szkoleniowej (w tym pracowników dydaktycznych). 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Technika wywiadu bezpośredniego, kwestionariuszowego (pytania otwarte i 

zamknięte).  

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

130 podmiotów, w tym 93 firmy i instytucje szkoleniowe posiadające wpis do 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 20 Powiatowych Urzędów Pracy, 17 jednostek OHP. 

Próba objęła wszystkie powiaty województwa i odzwierciedlała różnice pomiędzy 

populacjami w poszczególnych powiatach. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna 

prezentacja danych. Proste metody wnioskowania statystycznego opierające się głównie na 

analizie rozkładu procentowegoposzczególnych zmiennych.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz, rzadziej, wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęta metoda badawcza oraz szeroki dobór badanej grupy instytucji wydają się w 

wysokim stopniu odpowiadać celowi badania.  

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Zebrano szczegółowe informacje na temat badanych jednostek, w tym: 

 charakterystyka tych jednostek, 

 kierunki i rodzaje szkoleń prowadzonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 

 zapotrzebowanie szkoleniowe zgłaszane przez jednostki OHP i Powiatowe Urzędy 

 Pracy. 

Przedstawiono również informację na temat wykorzystywania przez firmy i instytucje 

szkoleniowe funduszy zEuropejskiego Fundusz Społecznego oraz przekazywanie informacji o 

możliwości takiegodofinansowania klientom. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie stwierdzono. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Możliwy do wykorzystania, w razie podjęcia przez MORP analogicznych prac 

badawczych, oczywiście po wcześniejszej analizie i dostosowaniu do specyfiki instytucji na 

Mazowszu, kwestionariusz ankiety. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Przedmiotowy raport (w wersji elektronicznej). 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jako że omawiane badania sprawiają wrażenie kompletnych i rzetelnych (z punktu 

widzenia techniki badań oraz zawartości i opracowania merytorycznego), w razie podjęcia tej 

tematyki na Mazowszu rekomenduje się przyjęcie podobnych metod i narzędzi badawczych. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Rozpoznanie i, przede wszystkim, zdiagnozowanie istniejących w Mazowieckiem 

instytucji szkoleniowych (ich możliwości i oferty) w kontekście zapotrzebowania na ich 

usługi wydaje się być jednym z kluczowych zadań MORP. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Badanie oferty szkoleniowej na zachodniopomorskim rynku pracy. Raport badawczy, 

Public Profits Sp. z o.o. na zlecenie WUP w Szczecinie, czerwiec 2007. Raport w wersji 

elektronicznej. 

 

  



179 

 

14. DZIAŁANIA PROINWESTYCYJNE I PROROZWOJOWE 

SAMORZĄDÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Działania proinwestycyjne i prorozwojowe samorządów w województwie 

zachodniopomorskim. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie obszarów i kategorii działańprorozwojowych prowadzonych przez 

samorządy lokalne województwa zachodniopomorskiego. Celem badania w szczególności 

było rozpoznanie i opisanie projektów proinwestycyjnych podejmowanych przez samorządy 

oraz zanalizowanie wpływu tych projektów na lokalne środowisko gospodarcze i jego 

otoczenie. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jakie były działania proinwestycyjne, podjęte na terenie gmin (woj. 

zachodniopomorskiego)? 

 Jakie są działania prorozwojowe przewidziane do realizacji w przyszłości? 

 Jaki jest stopień przygotowania gmin do działań inwestycyjnych? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Proinwestycyjne i prorozwojowe działania oraz przygotowanie do nich gmin w 

województwie zachodniopomorskim. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 
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2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy prowadzony przez telefon i wspierany komputerowo 

(CATI). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego i 

objęło 114 Urzędów Gmin (przeprowadzono 108 wywiadów w 71% gmin województwa). 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Badanie zrealizowano metodą„ekspercką”. W skład badanej grupy, dla każdej z 

gmin, wchodziły kluczowe osoby posiadające wiedzęeksperckąi informacje w zakresie 

planowania i wdrażania działańproinwestycyjnych w tym zwłaszcza w zakresie rozwoju 

zasobów ludzkich i promocji przedsiębiorczości, reprezentujące takie sektory jak: edukacja i 

nauka, biznes, gospodarka. W każdej ze 114 gmin badaniem objęto prezydentów/ wójtów/ 

burmistrzów oraz przewodniczących Rady Gminy oraz z dyrektorów, naczelników 

wydziałów odpowiedzialnych za promocjęi rozwój gospodarczy urzędów gmin. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej 

oraz (rzadziej) wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w punkcie 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda (wywiadu telefonicznego) wydaje się być nieodpowiednia w 

stosunku do celu badania, na co wskazują sami autorzy omawianego raportu pisząc o 

trudnościach w uzyskaniu odpowiedzi. Ponadto obrana metoda rodzi deficyty i luki badawcze 

omówione niżej (w pkt. 3.5). 
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Zebrano informacje na temat: 

 działań proinwestycyjnych, podjętych na terenie gmin (woj. zachodniopomorskiego), 

 działań prorozwojowych przewidzianych do realizacji w przyszłości, 

 stopnia przygotowania gmin do działań inwestycyjnych. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Badacze w znacznym zakresie spotkali się z odmowami udzielenia informacji. 

Głównym powodem odmowy przeprowadzenia wywiadu, mimowielokrotnych umówień, był 

brak czasu. Często samorządowcy proponowali przełożenieprzeprowadzenia wywiadu w 

terminie nieobjętym jużbadaniem. 

Ponadto można przypuszczać, że rozmowa telefoniczna nie sprzyja uzyskaniu 

szczegółowych i kompletnych danych dotyczących inwestycji gminnych oraz związanych z 

nimi planów. Jest to w dodatku, ze względu na fakt rozporządzania publicznymi pieniędzmi, 

dosyć delikatna materia, na temat której rozważania za pomocą aparatu telefonicznego mogą 

być dla respondentów – urzędników administracji samorządowej – niepożądane. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Możliwy do wykorzystaniakwestionariusz ankiety, w razie podjęcia przez MORP 

analogicznych prac badawczych, oczywiście po wcześniejszej analizie i dostosowaniu go do 

wywiadu bezpośredniego. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Przedmiotowy raport (w wersji elektronicznej). 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Ze względu na zastrzeżenia poczynione w pkt. 3.5 nie rekomenduje się technik 

badawczych zastosowanych w omawianym badaniu. 
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4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Kwestia (planowanych) inwestycji może stać się przedmiotem badań podjętych przez 

MORP, jednak wydaje się zasadnym rozszerzenie grona badanych podmiotów o trzeci sektor 

(nie tylko jednostki samorządowe, ale również przedsiębiorstwa prywatne). 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Działania proinwestycyjne i prorozwojowe samorządów w województwie 

zachodniopomorskim, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2007. Raport w wersji 

elektronicznej. 
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15. PLANY I PREFERENCJE EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2007) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

1. Rozpoznanie planów dotyczących dalszego kształcenia młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. 

2. Określenie stopnia korzystania młodzieży ponadgimnazjalnej z usług doradztwa i 

poradnictwa zawodowego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Brak hipotez. Główne kwestie poddane badaniom: 

1. Jakie są doświadczenia, preferencje i plany edukacyjne uczniów: 

 przyczyny wyboru szkoły; 

 preferencje dotyczące kontynuowania nauki; 

 związek między wykształceniem a szansąpodjęcia pracy; 

 orientacja w zakresie oferty edukacyjnej; 

 doświadczenia związane z kształceniem pozaszkolnym. 

2. Jakie są szanse, preferencje i plany zawodowe uczniów: 

 oszacowanie subiektywnego prawdopodobieństwa znalezienia pracy po szkole; 

 gotowośćdo szukania pracy poza miejscem zamieszkania; 

 analiza oczekiwańpłacowych; 

 orientacja w zakresie oferty instytucji rynku pracy; 

 oczekiwania dotyczące warunków przyszłego zatrudnienia; 

 korzystanie z poradnictwa zawodowego. 

3. Jaka jest samoocena uczniów w aspekcie rynku pracy: 

 ocena szans na znalezienie pracy; 

 wyznaczniki sukcesu zawodowego; 

 znajomośćjęzyków obcych i umiejętnośćich wykorzystania; 
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 poziom świadomości odnoszącej siędo mechanizmów kierujących rynkiem pracy; 

 korzystanie z nowoczesnych środków multimedialnych. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Edukacja – badania stanu szkolnictwa: szkół ponadgimnazjalnych, wyższych 

studiów, analiza sytuacji absolwentów poszczególnych szkół na rynku pracy, 

stopieńdostosowania programów szkół do potrzeb rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Ankieta audytoryjna – kwestionariusz ankiety audytoryjnej. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z wybranych publicznych i niepublicznych 

szkołach ponadgimnazjalnych województwazachodniopomorskiego (przebadano 1260 

uczniów z 65 szkół), z których każda była reprezentowana przez jeden oddział klasowywtaki 

sposób, aby zapewniona została proporcjonalna reprezentacja uwzględnionych wbadaniach 

typów szkół wobec rzeczywistej struktury szkół województwa oraz w odniesieniudo populacji 

w poszczególnych powiatach. Zastosowano dobór warstwowo-kwotowy. Jednostkąpróby 

uczyniono szkołęponadgimnazjalne(wzięto pod uwagęzasadnicze szkoły zawodowe, technika, 

licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły policealne). Ponadto założono, że 

każdąszkołębędzie reprezentował przynajmniej jeden przedostatni2 oddział klasowy, a 

ilośćszkół przebadanych w poszczególnych powiatach będzie odzwierciedlała udział ich 

mieszkańców w ogólnej liczbie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

zestawienia tabelaryczne i wykresy. Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna 

prezentacja danych. Proste metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie 

liczebności występowania poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu 

procentowego tychże wartości. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Baza danych szkół województwa zachodniopomorskiego – raczej nieprzydatna w 

pracach MORP. 

Interesujące wskaźniki dotyczące: 

 oczekiwań finansowych uczniów według wykształcenia rodziców oraz według 

typów szkół (intuicyjnie można zauważyć dodatnie korelacje, aczkolwiek ich siła i 

kierunek nie zostały obliczone) 

 znajomości języka obcego mierzona za pomocą wskaźnika umiejętności rozmowy z 

pracodawcą w obcym języku; 

 pewności zatrudnienia i indeterminizmu (uczniów) według typu szkół/powiatów; 

 korzystania z nowoczesnych urządzeń technicznych i środków komunikacji jako 

(niezamierzony) miernik umiejętności (zawodowych?); 

Poza tym wskaźniki związane z poszczególnymi pytaniami badawczymi (rozkłady 

odpowiedzi na poszczególne pytania wyrażone w procentach odpowiedzi). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników, chyba że zostałby spełniony postulat zawarty w pkt. 3.5, a 

mianowicie obliczeniom podlegałyby związki stochastyczne zachodzące pomiędzy 

poszczególnymi odpowiedziami. 
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćidealnie dobrane z punktu widzenia 

założonych celów badania. Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt, że była to ankieta 

audytoryjna przeprowadzana w szkole. Może to determinować (ale jest to tylko 

przypuszczenie autorów niniejszego raportu) określone odpowiedzi, które być może 

przybrałyby inny charakter, gdyby w trakcie wypełniania ankiety zostało zmienione 

otoczenie. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Pożądana ścieżka edukacyjna i zawodowa uczniów jest przekazywana pokoleniowo - 

zależy od charakteru wykształcenia rodziców. 86.2% osób, których rodzice 

legitymująsięwyższym wykształceniem zamierza kontynuowaćnaukępo ukończeniu obecnej 

szkoły. Natomiast w przypadku uczniów, których rodzice posiadająwykształcenie 

podstawowe, odsetek ten wynosi 20 punktów mniej i kształtuje sięna poziomie 63.9%. Można 

zatem przypuszczać, że wzorzec taki będzie powielany w kolejnych pokoleniach – motywacja 

do nauki wśród uczniów dorastających w słabiej wyedukowanym otoczeniu wydaje 

siębyćniższa i podświadomie (zgodnie z wyniesionym z domu schematem) wybierająoni 

ścieżkękształcenia, którąwcześniej podążyli ich rodzice. Ponadto wykształcenie rodziców 

determinuje pewne aspekty preferencji zawodowych deklarowanych przez młodzież. 

Wyraźnie widaćto w przypadku pożądanego miejsca przyszłej pracy wskazywanego przez 

respondentów. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rodziców, ich dzieci chętniej 

widząsiebie w roli pracowników prywatnych a rzadziej zakładów państwowych. Osoby, 

deklarujące chęćpodjęcia pracy w firmie prywatnej wykazująwiększąskłonnośćdo podjęcia 

ryzyka związanego z niepewnościązatrudnienia w takim przedsiębiorstwie i ograniczeniem 

zabezpieczeńsocjalnych właściwych zakładom państwowym. 

Merytoryczne motywy wyboru przyszłej uczelni sąw mniejszym stopniu 

równoważone przez motywy dogodnościowe, niżmiało to miejsce w przypadku 

podejmowania decyzji o rozpoczęciu edukacji w obecnej szkole. Nauka na obecnym 

poziomie uświadomiła zapewne uczniom jak stopieńsprofesjonalizowania decyzji o dalszym 

kształceniu jest ważki dla ich rozwoju. Można sięzatem spodziewać, że przyszłe wybory 

edukacyjne będąpodejmowane bardziej świadomie i w większym stopniu warunkowane 

własnymi zainteresowaniami i chęciązdobycia konkretnego zawodu. Na ich etapie, kwestie 

takie jak bliskośćdojazdu i opnie kolegów bądźznajomych na temat placówki edukacyjnej 

zejdąna dalszy plan. 
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Uczniowie najchętniej podjęliby pracęw miejscu zamieszkania. Jeśli musieliby 

podjąćzatrudnienie poza tym miejscem (miejscowością, powiatem), to chętniej niżna terenie 

kraju uczyniliby to zagranicą. Może wynikaćto z postrzegania przez młodzieżsytuacji 

panującej na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim jako zasadniczo 

nieodbiegającej od warunków ogólnokrajowych, co pozwala zatem wnioskować, że szanse na 

znalezienie pracy we własnym województwie i w regionach pozostałych mogąoni uznawaćza 

równe. Idąc tym tropem poszukiwanie pracy zagranicąwydaje siębyćnajlepsząalternatywądla 

podjęcia pracy w granicach województwa, wzmocnionądodatkowo zdecydowanie lepszymi 

warunkami finansowymi. Ponadto warto wspomnieć, iżodsetek deklaracji co do możliwego 

wyjazdu zagranicęw celach zarobkowych rośnie wraz ze stopniem znajomości języków 

obcych. 

Spośród wachlarza dostępnych praktyk, uczniowie najwyżej oceniająpraktyki 

zagraniczne oraz w zakładzie pracy. Podczas gdy wytłumaczenie wysokich ocen dla 

zajęćpraktycznych pierwszego typu może wiązaćsięz ich atrakcyjnościąkrajoznawczą, duży 

odsetek pozytywnych wskazańdla praktyk organizowanych przez pracodawcę, w dużej 

mierze warunkowany jest stopniem ich faktycznej użyteczności dla wykonywanego w 

przyszłości zawodu. Nieco mniej uczniów – aczkolwiek wciążponad 2/3 wystawia wysokie 

oceny zajęciom praktycznym organizowanym przez ich szkoły. Wszystko to prowadzi do 

wniosku, iżpraktyki sąprzez uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych cenione i 

postrzegane jako niezbędne dla podjęcia pracy w zawodzie. 

Najpopularniejsząmetodąposzukiwania zatrudnienia przez uczniów jest osobisty 

kontakt z pracodawcą– rozwiązanie takie wybiera (bądźwybrałoby) niemal połowa 

respondentów. Takie deklaracje sąwskaźnikiem z jednej strony samodzielności, z drugiej 

natomiast przedsiębiorczości uczniów. Innym cenionym sposobem jest angażowanie w proces 

poszukiwania pracy rodziny i znajomych – jako dobre rozwiązanie postrzega go ponad ¼ 

badanych. 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe sąsłabo rozpoznanymi i rzadko 

wykorzystywanymi przez uczniów formami poszukiwania pracy – w zależności od ich formy 

korzysta z nich od 6,3 do 8,9% uczniów. Najpopularniejsząformąjest pomoc ofiarowana przez 

szkolnego doradcęzawodowego. Badanym wyraźny problem sprawia wskazanie powodów, 

dla których nie korzystająz doradztwa. Ci, którzy jednak skierowali siępo wsparcie 

uzasadniali to najczęściej możliwościąuzyskania w ten sposób rzetelnej i kompleksowej 

informacji niezbędnej dla podjęcia kluczowych dla nich decyzji zawodowych. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Zgromadzony materiał badawczy pozwalałby na obliczenie związków 

stochastycznych pomiędzy różnymi kategoriami odpowiedzi. Badacze niestety nie uczynili 

tego, ograniczając się jedynie do intuicyjnego zaznaczenia korelacji pomiędzy 

poszczególnymi wskaźnikami. Należy podkreślić, że z uwagi na wagę badań oraz 

kompletność materiału, obliczenia takie mogłyby przynieść dodatkowe i prawdopodobnie 

doniosłe informacje w przedmiocie badań. 

Wątpliwość może budzić również obrana metoda badań, a mianowicie ankieta 

audytoryjna – jest to tylko przypuszczeniem autorów niniejszego raportu, ale wydaje się, że 

rozkład przynajmniej niektórych odpowiedzi mógłby przybrać nieco inny obraz, gdyby 

badania nie były kojarzone z reżimem szkolnym (ławki, sprawdzian klasowy itp.). 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Podczas podejmowania tematyki związanej z kwestiami edukacyjnymi w kontekście 

rynku pracy zasadnym jest wzięcie pod uwagę przynajmniej bardziej ogólnych wniosków 

zawartych w omawianym raporcie. Wydawać się bowiem może – jakkolwiek nie jest to 

poparte adekwatnymi badaniami – że podobne wyniki i podobne konkluzje przynajmniej w 

niektórych kategoriach badawczych mogą odnosić się także do sytuacji w województwie 

mazowieckim. 

Bardzo przydatne mogą się również okazać osobno wymienione w pkt. 3.1 

wskaźniki oraz sam kwestionariusz ankiety zastosowany w omawianym badaniu. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Idąc za przykładem realizatorów omawianego badania, podczas ewentualnych  badań 

przeprowadzanych w ramach MORP należy podjąć ścisła współpracę z Kuratorium Oświaty 
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w Warszawie. Dzięki temu zapewniona jest – jak pokazuje doświadczenie badaczy opisane w 

tym raporcie – pełna współpraca dyrektorów badanych szkół, co z kolei zapewnia sprawne i 

oparte o harmonogram przeprowadzenie badań. 

Ponadto należy zauważyć, że przeprowadzający badanie ankieterzy zostali 

przeszkoleni pod kątem celu badań oraz zakresie obowiązków, co również należy uznać za 

wskazówkę podczas realizacji wszelkich badań z wykorzystaniem ankieterów. 

Omawiany raport wzbogacony jest o materiał fotograficzny. W tym przypadku był 

on częścią „kontroli i nadzoru” w trakcie przeprowadzania ankiety, jednakże tego typu 

materiał wydaje się być niezwykle przydatny w ilustrowaniu wielu zjawisk/spostrzeżeń w 

trakcie badań. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych mają 

wpływ na sytuację na rynku pacy w krótkim i długim okresie. Dlatego tę tematykę należy 

uznać za doniosłą z punktu widzenia działań podejmowanych przez MORP. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa zachodniopomorskiego, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., WUP/ZORP 

w Szczecinie, Kraków 2007. Raport w wersji elektronicznej. 

 

  



190 

 

16. PLANY I PREFERENCJE EDUKACYJNE I ZAWODOWEUCZNIÓW 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (2007) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie planów i preferencji edukacyjnych i 

zawodowych młodzieży szkół gimnazjalnych. W szczególności celem badania było 

rozpoznanie planów dotyczących dalszego kształcenia (w tym zwłaszcza kształcenia 

zawodowego) młodzieży szkół gimnazjalnych a także zanalizowanie stopnia korzystania 

młodzieży gimnazjalnej z usług doradztwa i poradnictwa zawodowego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 jakie są plany edukacyjne młodzieży z gimnazjów w województwie 

zachodniopomorskim? 

 jakie są plany zawodowe młodzieży z gimnazjów w województwie 

zachodniopomorskim? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe młodzieży szkół gimnazjalnych w 

województwie zachodniopomorskim. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 
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2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

„Ankiety do samodzielnego wypełnienia” przekazane wylosowanym do badania 

uczniom (w wylosowanych do badania szkołach) przez wychowawców klas z prośbąo 

wypełnienie w domach i oddania do szkoły po 5 dniach w zaklejonych kopertach. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum z 63 losowo wybranych szkół (próba 800 

uczniów – 510 efektywnych wywiadów). 

Próba placówek szkolnych została dobrana metodąwarstwowo – kwotowąz 

uwzględnieniem proporcji i liczebności uczniów szkół gimnazjalnych wśród badanej 

populacji generalnej oraz struktury sieci szkół gimnazjalnych funkcjonujących na terenie 

województwa zachodniopomorskiego, w taki sposób, aby odwzorowaćróżnice między 

populacjami w poszczególnych powiatach. Uczniowie w szkołach również zostali 

wylosowani. 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się przede wszystkim na analizie rozkładu 

procentowego poszczególnych wartości. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody wydają się byćdobrane adekwatnie do założonego celu badania, 

jednakże przy zastrzeżeniu sformułowanym w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Blisko 90% gimnazjalistów szuka i interesuje sięinformacjami dotyczącymi szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Zdecydowanym liderem jeśli chodzi o wybór szkoły średniej jest liceum – bez 

względu na kolejnośćwskazuje je 88% gimnazjalistów. 

 Profil humanistyczny to najczęściej wskazywany typ szkoły do jakiej chcieliby 

dostaćsięuczniowie gimnazjum (52,8% wskazań). 

 Duże miasta wojewódzkie – Szczecin (31,6%) i Koszalin (16,1%) sąnajczęściej 

wybierane jako te miejscowości w których chcąsięuczyćgimnazjaliści. 

 Najczęstszym powodem wyboru danego typu szkoły jest wysoki poziom nauczania 

(24,8%). 

 Gimnazjaliści najczęściej chcąsiękształcićzgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

(63,9%). 

 Decydując sięna wybór szkoły średniej najczęściej gimnazjaliści konsultowali 

tądecyzjęz rodzicami (90,85) oraz kolegami (69,2%). 

 Większośćgimnazjalistów nie skorzystała z usług doradztwa zawodowego (64,5%) 

oraz nie udziela sięjako wolontariusz (83,5%). 

 Trochęwięcej niżpołowa (58%) z badanych gimnazjalistów uczęszcza na zajęcia 

pozaszkolne. Sąto przede wszystkim kołka przedmiotowe (61,8%) oraz kółka 

hobbistyczne (35,8%). 

 Gimnazjaliści najczęściej nie sązainteresowani rynkiem pracy. Informacji na ten temat 

nie szuka 54,7% z nich. Pozostali, przeważnie – 31,6%, przeglądająoferty z pracą. 

 Możliwośćznalezienia pracy w swojej miejscowości uczniowie gimnazjum 

oceniająprzeważnie jako trudną(28,3%) lub bardzo trudną(14,5%). 

 Urzędy Pracy – powiatowy (77,1%) i wojewódzki (51,2%) to najczęściej wskazywane 

przez uczniów miejsca do których można sięzwrócićszukając pracy. 

 W przyszłej pracy gimnazjalistom zależy przede wszystkim dobrze płatnym 

wynagrodzeniu (ocena 4,7), stabilności w pracy (4,6) oraz odpowiednich warunkach 

pracy (4,5). 



193 

 

 Najmniej istotna jest praca w światowej korporacji (3,4) oraz praca w dużym mieście 

(3,7). 

 Sprecyzowane plany na przyszłośći wie kim chciałoby zostaćw życiu ma 49,8% 

gimnazjalistów. Najczęściej chcieliby zostaćinformatykiem (10,2%), prawnikiem 

(10,2%) oraz lekarzem (7,5%). 

 Powody wyboru tej czy innej profesji to przede wszystkim zainteresowanie, pasja 

(44,9%) oraz szansa na dobrze płatnąpracę(17,3%). 

 Najczęściej wymienianym czynnikiem gwarantującym sukces zawodowy przez 

gimnazjalistów to ciekawa i zgodna z zainteresowaniami praca (89,2%) oraz stabilna 

praca(76,1%). 

 W przypadku czynników gwarantujących sukces osobisty najczęściej pojawiającym 

sięjest możliwośćrealizacji własnych marzeń(87,8%) oraz zachowanie zdrowia 

(79,8%). 

 Dobre wykształcenie (94,7%) oraz doświadczenie (77,5%) to najlepsze cechy 

pozwalające na zdobycie dobrej pracy według gimnazjalistów. 

 Według badanych uczniów najlepsze miejsca gdzie można znaleźćpracęto ogłoszenia 

internetowe (72%) oraz wizyta u potencjalnych pracodawców (66,5%). 

 Zdecydowana większośćgimnazjalistów – 89,8% - nie korzystała jeszcze z żadnej 

formy zatrudnienia. 

 Średnio gimnazjaliści w jakiejkolwiek formie znają2 języki obce, z czego najwięcej 

deklaruje, że zna język angielski (93,1%) oraz język niemiecki (84,5%). 

 70% badanych uczniów nie otrzymuje żadnego wsparcia finansowego. Pozostali z 

nich najczęściej otrzymująstypendium socjalne (12,2%) oraz stypendium naukowe 

(10,8%). 

 Gimnazjaliści deklarująpozytywne relacje z nauczycielami –47,6% uważa je za dobre, 

a 38,6% za bardzo dobre. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Deficyt informacji na temat reprezentatywności próby – zdawkowe stwierdzenie o 

losowaniu szkół oraz, w ich ramach, wylosowaniu uczniów do wypełnienia ankiety. Jak 

wynika z treści omawianego raportu, ankiety zostały przekazane wylosowanym do badania 

uczniom (w wylosowanych do badania szkołach) przez wychowawców klas z prośbąo 

wypełnienie w domach i oddania do szkoły po 5 dniach w zaklejonych kopertach. Dobór 
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próby de facto zależał więc od wychowawców klas, pozostawał zatem poza kontrolą 

realizatora badań – nie wiadomo, jakim kryterium kierowali się wspomniani nauczyciele 

dobierając (losując?) uczniów do badania (pod kontrolą była jedynie liczba uczniów, którym 

wręczano ankietę). 

Taki dobór próby może stawiać pod znakiem zapytania prawidłowość wnioskowania 

statystycznego. 

Wydaje się również, że o ile pytania związane z preferencjami edukacyjnymi 

gimnazjalistów znajdują swoje uzasadnienie badawcze, o tyle kwestie planów zawodowych 

uczniów w wieku 13-16 lat mogą być jeszcze w zbyt niewielkim stopniu sprecyzowane. 

Potwierdza to choćby, wykazane w omawianym raporcie, niewielkie zainteresowanie 

młodzieży informacjami z tego zakresu.Z tego względu, ponownie, pod znakiem zapytania 

należy postawić prawidłowość wyciągniętych wniosków (przynajmniej w zakresie 

perspektyw zawodowych). 

Nie określono czasu (okresu) badania; poza ścisłością metodologiczną informacja ta 

może mieć znaczenie ze względu na specyficzny harmonogram funkcjonowania placówek 

oświatowych. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Interesujący kwestionariusz ankiety wykorzystanej w omawianym badaniu – w 

przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących planów edukacyjnych i zawodowych 

gimnazjalistów zasadna jest jego analiza. Poza tym: patrz. pkt. 3.5. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Za interesującą i cenną metodę należy uznać możliwość samodzielnego wypełnienia 

kwestionariusza ankiety badawczej przez uczniów w dowolnie wybranym miejscu i czasie – 
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nie w środowisku szkolnym i bez presji szkolnej atmosfery i krótkiego czasu (np. między 

przerwami lekcyjnymi). 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

W kontekście badań młodzieży z perspektywy ich (przyszłej) pozycji na rynku pracy 

zasadnym wydaje się włączenie tematyki badawczej (preferencje edukacyjne gimnazjalistów) 

do szerzej zakrojonych badań na Mazowszu. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2007. Raport w wersji elektronicznej. 
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17. ANALIZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW W POWIATACH 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza sytuacji przedsiębiorców w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie potrzeb i problemów pracodawców 

działających na zachodniopomorskim rynku pracy, a w szczególności uzyskanie informacji na 

temat planów zatrudnieniowych, zapotrzebowania na pracowników określonych specjalności 

oraz społecznych i osobowościowych czynników mogących miećwpływ na dobór personelu 

pracowniczego przez pracodawców, oszacowanie kondycji firm funkcjonujących w 

powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz oceny współpracy z instytucjami rynku 

pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jaka jest struktura przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach? 

 Jaka jest ich sytuacja ekonomiczna? 

 Jakie są ich plany dotyczące zatrudnienia? 

 Jakie są ich doświadczenia związane z instytucjami rynku pracy? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Potrzeby i problemy pracodawców działających na zachodniopomorskim rynku 

pracy w kontekście planów zatrudnieniowych i współpracy z instytucjami rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS. 



197 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. W przypadku dużych trudności z 

rekrutacją (badaniom były poddane wszystkie powiaty województwa), otrzymali wsparcie 

studia telefonicznego CATI celem rekrutacji respondentów i/lub potwierdzenia wywiadu. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Próba do badania została dobrana metodąlosowo – warstwową z uwzględnieniem 

proporcji rozkładu kluczowych cech występujących w strukturze populacji generalnej 

poddanej badaniu. Próba objęła wszystkie powiaty województwa a jej rozkład odzwierciedlił 

różnice pomiędzy populacjami w poszczególnych powiatach. Warstwowanie zostało 

przeprowadzone według głównych branżdziałalności (PKD) oraz wielkości zatrudnienia. 

Założenie: realizacja 350 wywiadów (minimum: 200) w każdym powiecie 

województwa.  

2.2.2 Teren badań 

Wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego (przy założeniu 

możliwości wnioskowania na każdy powiat oddzielnie). 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Proste metody analizy statystycznej oparte prawie wyłącznie na podawaniu 

procentowego (rzadziej: liczbowego) rozkładu poszczególnych zmiennych, właściwie bez 

wnioskowania statystycznego. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 

zmiennej oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Metoda badawcza wydaje się być adekwatna do postawionego celu badań, czyli 

opisania sytuacji ekonomicznej pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. 

Do kodowania pytańzwiązanych z zawodami i specjalnościami zastosowano klucz 

kodowy na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Działalności przygotowanej przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na specyfikę rynku pracy klucz ten 

może wydawać się narzędziem zawodnym, nieodzwierciedlającym faktycznej struktury 

zatrudnienia (ze względu na posiadane umiejętności czy faktycznie wykonywane 

zajęcia/obowiązki). 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Badania szczegółowo opisują sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ze wszystkich 

powiatów województwa zachodniopomorskiego, jak również plany ich zatrudnieniowe oraz 

ewentualne doświadczenia w kontaktach z instytucjami rynku pracy.  

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Za deficyt informacji w tym przypadku można uznać, paradoksalnie, zbyt dużą ich 

ilość – raport z badań liczy ponad 500 stron, co utrudnia dokonanie całościowej syntezy 

sytuacji. Mamy do czynienia (chociaż być może taki właśnie był cel badań?) ze 

szczegółowymopisem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. Brakuje natomiast 

podsumowania, bardziej ogólnych wniosków stanowiących sedno diagnozy, a co za tym idzie 

– ewentualnych wskazówek mogących służyć zmianom/programowaniu działań z zakresu 

polityki społecznej. Zamiast tego dominuje czysty opis. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Analogiczne badania były już prowadzone przez MORP (vide: Firlit-Fesnak 

Grażyna, Syntetyczny raport końcowy z badań empirycznych Zapotrzebowanie na 
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pracowników na mazowieckim rynku pracy; stan i perspektywy. Projekt realizowany w 

ramach działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Warszawa 2008.). 

Rekomenduje się powtórzenie tych badań w celu prześledzenia dynamiki zmian oraz 

określenia ewentualnych tendencji w badanym przedmiocie. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z omawianych badań powinien znaleźć się w elektronicznej bazie danych 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.1. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Analiza sytuacji przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2007. Raport w wersji elektronicznej. 
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18. ANALIZA SYTUACJI BEZROBOTNYCH W 

POWIATACHWOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Analiza sytuacji bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej osób bezrobotnych 

zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności 

rozpoznanie przyczyn społeczno – ekonomicznych pozostawania bezrobotnymi oraz przyczyn 

bierności zawodowej, a także czynników kształtujących i motywujących do podjęcia pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jaka jest sytuacja (ekonomiczna i społeczna) bezrobotnych w województwie 

zachodniopomorskim? 

 Jakie są przyczyny pozostawania przez te osoby bezrobotnymi? 

 Czy osoby bezrobotne orientująsięw obecnie funkcjonującym rynku pracy, czy 

potrafiąsięna nim poruszać? 

 Czy bezrobocie w powiatach w opinii respondentów warunkowane jest brakiem 

miejsc pracy? 

 Jaka jest aktywność społeczna osób bezrobotnych? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w kontekście 

polityki rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS (na temat badanych powiatów). 
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2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. Wywiad przeprowadzony na terenie PUP. 

Do kodowania pytańzwiązanych z zawodami i specjalnościami zastosowano klucz kodowy na 

podstawie Klasyfikacji Zawodów i Działalnościprzygotowanej przez MPiPS. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Respondentami w badaniu były osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych 

urzędach pracy.Próba badawcza była dobrana metodąlosowo – warstwowąz zachowaniem 

proporcji rozkładu kluczowych cech występujących w strukturze populacji generalnej 

poddanej badaniu. Warstwowanie oparte zostało o główne kategorie osób bezrobotnych w 

rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia: 

 bezrobotne kobiety (52% próby w każdym powiecie stanowiłyby kobiety) 

 zamieszkali na wsi (30% badanej próby stanowiłby osoby zamieszkałe na wsi) 

 cudzoziemcy (brak w próbie) 

 osoby do 25 roku życia (30% badanej próby stanowiłby do 25 roku życia) 

 osoby powyżej 50 roku życia (15% badanej próby stanowiłyby osoby powyżej 50 

roku życia) 

 osoby długotrwale bezrobotne (40% badanej próby stanowiłyby osoby długotrwale 

bezrobotne) 

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (30% badanej próby stanowiłby osoby bez 

kwalifikacji zawodowych). 

Wskazane wyżej wartości zostały oparte o zbiorcze zestawienia jakie poszczególne 

PUP przekazujądo WUP na podstawie formularzy sprawozdawczych MPiPS – 01. 

Przy realizacji próby przyjęto możliwośćodchylenia w wskazanych wartościach 

procentowych na poziomie +/-10%. Łącznie przeprowadzono 350 wywiadów w każdym z 

PUP w województwie zachodniopomorskim, co daje łącznie 7350 wywiadów. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie liczebności występowania 
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poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu procentowego tychże 

wartości. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Standardowe wskaźniki dotyczące wielkości i struktury bezrobocia oraz ogłoszeń o 

pracę. Ponadto wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej oraz 

(rzadziej) wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych dotyczące sytuacji ekonomicznej, 

społecznej (w tym dane metryczkowe) i zawodowej badanych osób bezrobotnych. 

Interesujące wskaźniki: mobilności badanych osób (skłonność do przeprowadzki w 

celu poszukiwania pracy), skłonności do założenia własnej działalności gospodarczej oraz 

dotyczące ich aktywności społecznej oraz politycznej (udział w wyborach). 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Metoda badawcza wydaje się być adekwatna do postawionego celu badań, czyli 

opisania sytuacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP województwa 

zachodniopomorskiego w kontekście rynku pracy. 

Do kodowania pytańzwiązanych z zawodami i specjalnościami zastosowano klucz 

kodowy na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Działalności przygotowanej przez MPiPS. Ze 

względu na specyfikę rynku pracy klucz ten może wydawać się narzędziem zawodnym, 

nieodzwierciedlającym faktycznej struktury zatrudnienia (ze względu na posiadane 

umiejętności czy faktycznie wykonywane zajęcia/obowiązki). 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Badania przedstawiają szczegółowe dane dotyczące sytuacji społecznej 

bezrobotnych ze wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego, 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Wydaje się, że badania nie spełniły żadnego celu aplikacyjnego. Omawiany raport 

badawczy sprowadza się do przedstawienia rozkładów procentowych odpowiedzi na 

poszczególne pytania, z których większość dotyczy formalnej strony rejestracji w urzędzie 

pracy (czas pozostawania bez pracy, korzystanie z form aktywizacji) oraz podstawowych 

informacji dotyczących sytuacji zawodowej respondentów (np. wykształcenie i chęć podjęcia 

zatrudnienia w określonych zawodach oraz opinie na temat rynku pracy (sic!)). Jest to przy 

tym analiza ilościowa. Być może z tego powodu brakuje podsumowania, bardziej ogólnych 

wniosków stanowiących sedno diagnozy, a co za tym idzie – ewentualnych wskazówek 

mogących służyć zmianom/programowaniu działań z zakresu polityki społecznej. Jedynie 

badania  charakterze jakościowym mogłyby bowiem dać pełniejszy obraz sytuacji osób 

bezrobotnych. 

Wbrew postawionemu celowi – diagnozie sytuacji ekonomicznej i społecznej 

bezrobotnych, niewiele jest informacji dotyczących właśnie statusu ekonomicznego badanych 

osób (wiadomym jest, że są bezrobotne). Brakuje również obliczeń dotyczących 

ewentualnych związków stochastycznych pomiędzy poszczególnymi, badanymi cechami i 

wypowiedziami osób bezrobotnych (wyjątkiem jest tu przygotowanie tabel krzyżowych 

„motywacja (do podjęcia zatrudnienia) a wiek” w podziale na poszczególne powiaty). 

Percepcję wyników omawianych badań uniemożliwia zbyt obszerny raport, który nie 

posiada podsumowania, zbiorczych wniosków itp. – brak jest całościowej diagnozy; zamiast 

tego dominuje czysty opis bezrobotnych w poszczególnych, oderwanych od całościowego 

kontekstu, powiatach. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących osób bezrobotnych zasadna 

jest analiza kwestionariusza ankiety. 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1.  

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.1. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Analiza sytuacji bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2007. Raport w wersji elektronicznej. 
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19. STAN I PROGNOZA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Diagnoza stanu zatrudnienia i sformułowanie średniookresowej prognozy dla 

badanego obszaru - województwa zachodniopomorskiego. 

Wskazanie możliwych kierunków zmian i działań mogących wpłynąćna zmianę 

zatrudnienia na terenie obszaru objętego badaniem oraz określenie potencjalnychzwiązków 

występujących pomiędzy stanem ekonomicznym firm w Polsce, astanem ekonomicznym firm 

w województwie zachodniopomorskim. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Nie sformułowano hipotez, jednak można za nią uznać twierdzenie, że istnieje 

związek pomiędzy sytuacją gospodarczą przedsiębiorstw w województwie 

zachodniopomorskim a sytuacją gospodarczą w kraju. 

Główne pytania badawcze: 

 Jaka jest sytuacja ekonomiczna firm na terenie województwa zachodniopomorskiego? 

 Jaki jest stan zatrudnienia na tym terenie? 

 Jakie są kierunki zmian mogących wpłynąć na stan zatrudnienia? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Stan zatrudnienia i jego związek z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Źródła Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, GUS, Urzędu Statystycznego w 

Szczecinie, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Instytutu Badań nad 

Gospodarką Rynkową, NBP, Ministerstwa Finansów oraz z publikacji MPiPS. 



206 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Zebranie informacji zastanych metodą desk research. 

Wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony metodą face to facewśród 

pracodawców województwa zachodniopomorskiego. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

427 firm według kategorii: 200 firm zatrudniających do 9 pracowników; 138 firm 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników; 46 firm zatrudniających powyżej 49 

pracowników; 43 instytucji publicznych, jednostek reprezentujących najważniejszych 

pracodawców państwowych i samorządowych. 

Próba dobrana w oparciu o dobór kwotowo - warstwowy, wykorzystując 

podstawową wiedzę na temat cech populacji, tj. ogólną liczbę podmiotów gospodarczych w 

województwie zachodniopomorskim, procentowy udział poszczególnych kategorii Polskiej 

Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, oraz liczbę podmiotów gospodarczych w 

poszczególnych powiatach województwa 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej 

oraz wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych. Brak wskazówek płynących z wniosków 

badawczych. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda jest adekwatna do przedmiotu badań. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Gospodarka województwa zachodniopomorskiego, zmiany w niej zachodzące, są 

skorelowane ze stanem gospodarki krajowej. Większość procesów zachodzących w kraju, 

wiąże się ze zmianami w województwie zachodniopomorskim. 

Opinie na temat stanu gospodarki województwa są raczej pesymistyczne. 

Prawdopodobnie przekonania te wynikają z faktu, iż mamy obecnie do czynienia z kryzysem 

gospodarczym. Opinie na temat zmian, które się dokonały w przeciągu ostatnich 6 miesięcy 

są raczej umiarkowane i pesymistyczne. Nieco więcej osób twierdzi, iż w skali kraju w 

ostatnim półroczu nic się nie zmieniło, niż w skali województwa. Badani częściej twierdzą, iż 

stan gospodarki województwa zachodniopomorskiego uległ pogorszeniu niż, w skali całego 

kraju. Bardzo mały odsetek respondentów przekonanych jest, że ostatnie 6 miesięcy to 

zmiany na lepsze, zarówno w kraju jak i w województwie. 

Opinie dotyczące gospodarki wynikają z konkretnych faktów. W 50% przypadków 

badani deklarowali, iż, popyt na ich usługi pozostał bez zmian, a z kolei 30% stwierdziło, iż 

popyt zmalał. Jedynie 13% zwiększyło swoją sprzedaż. W tym kontekście, przedsiębiorcy 

ocenili również przyszłe zapotrzebowanie na swoje produkty czy usługi. Blisko połowa 

badanych nie prognozuje żadnych zmian, twierdząc, iż popyt się nie zmieni, a co piaty badany 

uważa, że zapotrzebowanie na jego ofertę spadnie. 

W oparciu o własne prognozy związane popytem na usługi przedsiębiorcy planują 

podnieść ceny na swoje produkty i dobra (zrobi tak 51% z nich), z czego blisko 10% z nich 

dokona znacznych podwyżek. Co czwarta firma (25%), w chwili badania mogła zwiększyć 

swoją sprzedaż bez dodatkowych nakładów. Prawdopodobnie jest to wynik deklarowanych 

wcześniej spadków popytu na oferowane dobra. Pozostałe firmy by zwiększyć sprzedaż 

potrzebują nakładów inwestycyjnych. Jednakże tylko 14% firm prowadzi obecnie 

jakiekolwiek inwestycje, i tylko co piąta firma (21%) zamierza rozpocząć takie działania w 
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najbliższym półroczu. Dodatkowo większość firm (81%) nie eksportuje swoich usług i/lub 

produktów, tym samym nie wykorzystując atutu jaki daje województwo zachodniopomorskie 

dzięki swojej lokalizacji tuż przy granicy z państwem niemieckim. 

Na znaczący wzrost wynagrodzeń w badanych firmach nie liczy prawie nikt. Na 

powolny wzrost pensji wskazuje około 47% firm oraz 52% instytucji. Z drugiej jednak strony 

blisko 23% firm i instytucji nie przewiduje podwyżek w najbliższym półroczu. Pozytywnym 

faktem w przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim jest stabilność 

zatrudnienia. W 86% zbadanych firm w ostatnich 6 miesiącach nie nastąpiła żadna rotacja 

pracowników. W 4% firm, w których miało miejsce zwolnienie osoby z pracy, najczęściej 

(39%) nastąpiło to na prośbę samego zatrudnionego. Na zmiany wielkości kadry 

pracowniczej w przedsiębiorstwach miała również wpływ sezonowość wykonywanych prac. 

Dużą stabilnością zatrudnieniową w województwie cechują się również urzędy. Odejścia 

miały miejsce w 5% instytucji z czego 50% z nich to zwolnienia na własną prośbę. 

Znaczącym faktem, pozwalającym ocenić pozytywnie stan gospodarki i jej przyszłość są 

również powody dla których zatrudnia się nowych pracowników. W 30% firm w których 

przyjęto nowe osoby, zatrudniono je ponieważ firma rozszerzyła swoją działalność. Niestety 

zatrudnienie z powodu zwiększenia produkcji miało miejsce jedynie w 17% firm. Firmy 

działające na terenie województwa zachodniopomorskiego w najbliższych 6 miesiącach nie 

planują w większości zmian kadrowych Pozytywnym jest fakt, iż blisko 45% firm i 77% 

instytucji zamierza inwestować w rozwój swoich pracowników poprzez wykorzystywanie 

szkoleń. Wśród tych firm które zamierzają szkolić swój personel, większość przeszkoli 

swoich pracowników z zakresu szkoleń branżowych, które to są niezbędne dla prawidłowego 

wykonywania pracy przez pracownika, lub też z zakresu szkoleń BHP, które są 

obowiązkowe. 

W oparciu o dane wtórne oraz wyniki badania ankietowego można powiedzieć, że 

województwo zachodniopomorskie spowalnia swój rozwój. Dane wtórne, w związku z 

faktem iż, są w większości publikowane z opóźnieniem nie uwzględniają w całości zmian w 

gospodarce, jednakże w opinii przedsiębiorców daje się już zauważyć narastające obawy i 

lekki pesymizm. Opinie te w większości są podyktowane obawą przed recesją i kryzysem. 

Wyniki badania pokazują, iż firmy wykazują obawę przed nadchodzącymi zmianami. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Wydaje się, że jedna z centralnych hipotez – mówiącą o wpływie sytuacji 

gospodarczej w kraju na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw w badanym województwie –
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można uznać za trywialną. Brak obliczeń dotyczących ewentualnych związków 

stochastycznych pomiędzy wybranymi zmiennymi. Dominują metody ilościowe, które mogą 

dać niepełny obraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W razie podjęcia podobnej tematyki badawczej przez MORP zaleca się szerszą 

analizę omawianego raportu, w tym metod i technik badawczych (kwestionariusz ankiety). 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z omawianych badań powinien znaleźć się w elektronicznej bazie danych 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Rekomenduje się szersze stosowanie metod jakościowych.  

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Kwestię stanu i prognozy ekonomicznej przedsiębiorstw należy uznać za doniosłą 

tematykę z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy.  Zaleca się prowadzenie analogicznych 

badań. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

1. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2008. Raport w wersji elektronicznej. 

2. Okupaski Tomasz, Obraz gospodarki województwa zachodniopomorskiego w świetle 

badań, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2009. (Książka w wersji elektronicznej i 

papierowej - ISBN: 978-83-927148-5-9) 
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20. LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH, 

PONADGIMNAZJALNYCH I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Losy zawodowe absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i 

absolwentów szkół wyższych. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Poznanie i zdiagnozowanie sytuacji na rynku pracy, w jakiej znajdująsięabsolwenci 

określonych typów szkół.  

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

1. Jaka jest ścieżka zawodowa absolwentów różnych typów szkół? 

2. Jakie są możliwości adaptacji na rynku pracy w kontekście przydatności posiadanych 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych nabytych w czasie nauki? 

3. Jakie są możliwości i uwarunkowaniapodjęcia dalszej nauki i pracy oraz przygotowanie 

uczniów/studentów do przyszłej pracy? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Sytuacja absolwentów szkół i uczelni na rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiady audytoryjne – kwestionariusz ankiety. (Ankieta wypełniania była 

niezwłocznie po otrzymaniu w obecności ankietera oraz nauczyciela, w wytypowanych do 

badania szkołach.)  
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2.2 Charakterystyka próby 

Reprezentatywna grupa uczniów i studentów z obszaru wszystkich powiatów 

województwa zachodniopomorskiego (2220 wywiadów).Próba badawcza dobrana metodą 

kwotową z uwzględnieniem proporcji i liczebnościuczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 

studentów w badanej populacji generalnej oraz strukturysieci szkół funkcjonujących na 

danym terenie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Dane ilościowe opracowane metodami statystycznymi z wykorzystaniem pakietu 

statystycznego MS Excell. Zastosowano również tabele krzyżowe określające 

związkiprezentujące zależności pomiędzy pochodzeniem i typem szkoły ponadgimnazjalnej a 

kwestiami dotyczącymi: 

 wiedzy o sytuacji na rynku pracy, 

 planów dalszej nauki lub pracy zawodowej, 

 posiadanych kwalifikacji, 

 oczekiwańwobec pracodawcy, 

 gotowości do migracji, 

 postaw i aktywności społecznej. 

Na podstawie tabel krzyżowych dokonano analiz korelacji (jako że nie stwierdzono 

istotnych statystycznie związków, analiza ograniczyła siędo opisu relacji wynikających z 

tabel krzyżowych i rozkładów odpowiedzi). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Dane metryczkowe respondentów, a ponadto wynikające z zamkniętych pytań 

wskaźniki obrazujące: znajomośćrynku pracy w powiecie, wizję własnych losów 

zawodowych, kwalifikacje i postawy przyszłych absolwentów, znajomośćinstytucji 

zajmujących siędoradztwem i pośrednictwem pracy. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 
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bardziej rozbudowanych wskaźników. Ponadto, dane dotyczą tylko województwa 

zachodniopomorskiego. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody analiz wydają się byćidealnie dobrane z punktu widzenia 

założonych celów badania. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Zawarta w omawianym raporcie analiza danych wtórnych pozwala na odpowiedzi na 

następujące pytania (ze względu na obszerność materiału badawczego oraz złożoną strukturę 

odpowiedzi na poszczególne kwestie autorzy niniejszego raportu ograniczają się jedynie do 

przytoczenia tych pytań): 

 Czy i w jakim stopniu młodzieżostatnich klas szkół średnich i wyższych orientuje 

sięw sytuacji na lokalnym rynku pracy? 

 Czy młodzieżposiada sprecyzowane ścieżki kontynuacji nauki/ pracy? 

 Co wpływa na określone wybory odnośnie przyszłej ścieżki nauki lub pracy? 

 Czy młodzieżkorzysta z pomocy zewnętrznej przy podejmowaniu decyzji o wyborze 

kierunku uczelni wyższej? 

 Czy młodzieżwie o istnieniu i uczestniczy w zajęciach doradztwa i poradnictwa 

zawodowego? 

 W jakim stopniu młodzieżudziela sięw wolontariacie i innych formach aktywności 

społecznej? 

 Jakiego typu pracąsązainteresowani młodzi ludzie kończący szkoły średnie i 

wyższe(pożądany sektor/rodzaj przyszłego miejsca pracy)? 

 Jakie sąoczekiwania młodzieży wobec przyszłego miejsca pracy i pracodawcy? 

 Jak oceniani sąpracodawcy i możliwości rozwoju zawodowego (w tej grupie 

młodzieży, która podjęła jużpracę)? 

 Czy młodzi ludzie, którzy posiadająplany zawodowe znająpotencjalnych 

pracodawców, u których można lub chcieliby znaleźćpracę? 

 Jakie kwalifikacje zawodowe posiadająmłodzi ludzie wchodzący na rynek pracy? 

 W jakim stopniu młodzi ludzie znająjęzyki obce i na ile jest to ważne w procesie 

poszukiwania zatrudnienia i na miejscu pracy? 

 W jakim stopniu młodzi ludzie korzystająz nowoczesnych środków multimedialnych 

ina ile jest to ważne w procesie poszukiwania zatrudnienia i na miejscu pracy? 
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 Co przesądza o uzyskaniu zatrudnienia przez młodzież? 

 Jakie sąnajskuteczniejsze sposoby/metody uzyskania pracy? 

 W jakim stopniu młodzieżzna i jest zainteresowania alternatywnymi –elastycznymi 

formami zatrudnienia (np. praca czasowa, telepraca itp.)?  

 Jak liczna grupa i o jakich kwalifikacjach jest gotowa na wyjazd poza miejsce 

zamieszkania w celu podjęcia pracy? 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie odnotowano. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 3.3 – w przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących młodzieży 

na mazowieckim rynku pracy zasadna jest szczegółowa analiza narzędzi wykorzystanych w 

tym celu przez ZORP. W opinii autorów niniejszego raportu jest to bowiem niezwykle cenny 

materiał badawczy. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.2. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.2 – rekomenduje się przeprowadzenie badań na temat losów 

zawodowych absolwentów różnych typów szkół województwa mazowieckiego. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

1. Losy zawodowe absolwentów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i 

absolwentów szkół wyższych, WUP/ZORP w Szczecinie, Warszawa 2008. Raport w 

wersji elektronicznej. 

2. Podławiak Grzegorz, Nowak Paweł, Oblicze młodego pokolenia. Oczekiwania 

zawodowe młodzieży a rynek pracy, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2009. 

(Książka w wersji elektronicznej i papierowej - ISBN: 978-83-927148-2-8) 
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21. PLANY I PREFERENCJE EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2008) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Porównaniei akumulacjabadańdo badańprzeprowadzonych w 2007 roku (patrz. 

badania nr 15 w niniejszej części raportu). 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy badawcze: 

I. Zainteresowanie uczniów sytuacją na lokalnym rynku pracy jest uwarunkowane sytuacją 

zawodową rodziców. Większe zainteresowanie sytuacją na lokalnym rynku pracy wykazuje 

młodzież pochodząca z rodzin o nieustabilizowanej sytuacji zawodowej. 

II. Uczniowie wywodzący się z rodzin inteligenckich w większym stopniu interesują się 

sytuacją na lokalnym rynku edukacyjnym niż uczniowie wywodzący się z rodzin 

robotniczych i chłopskich. 

III. Uczniowie liceów ogólnokształcących w większym stopniu niż uczniowie zasadniczych 

szkół zawodowych oraz szkół policealnych posiadają sprecyzowaną ścieżkę kontynuacji 

nauki. 

IV. Decydującym motywem wyboru przyszłej uczelni lub miejsca pracy jest bliskość od 

miejsca zamieszkania. 

V. W wyborze przyszłego kierunku i uczelni wyższej uczniowie biorą pod uwagę przede 

wszystkim wysokie zarobki związane z przyszłym zawodem. 

VI. Plany dotyczące przyszłego życia zawodowego koncentrują się wokół możliwości 

zatrudnienia (łatwości znalezienia pracy w danym zawodzie). 

VII. Uczniowie przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku uczelni wyższej oczekują 

informacji o perspektywach przyszłego zatrudnienia i wysokości zarobków. 

VIII. Uczniowie szkół policealnych oraz zawodowych częściej biorą udział w zajęciach z 

doradztwa i poradnictwa zawodowego. 
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IX. Uczniowie liceów częściej biorą udział w wolontariacie i innych formach aktywności 

społecznej. 

X. Uczniowie z mniejszych ośrodków chętniej biorą udział w zajęciach pozaszkolnych niż z 

ośrodków wielkomiejskich. 

XI. Oczekiwania uczniów wobec przyszłego miejsca pracy i pracodawcy związane są głównie 

z położeniem w pobliżu miejsca zamieszkania. 

XII. Dominującym pożądanym sektorem/rodzajem przyszłego miejsca pracy są szeroko 

rozumiane usługi. 

XIII. Aspiracje zawodowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych związane z przyszłym 

wysokim miejscem w strukturze zarządzania (kierowanie innymi ludźmi). 

XIV. Zdaniem uczniów, czynniki gwarantujące sukces życiowy nie są związane z 

wyuczonym i wykonywanym zawodem. 

XV. Zdaniem badanych uczniów można znaleźć pracę jedynie u znajomych pracodawców, 

stąd do najważniejszych warunków uzyskania zatrudnienia należą znajomości. 

XVI. Kontakt bezpośredni jest najskuteczniejszą metodą poszukiwania pracy. 

XVII. Uczniowie znają w nieznacznym stopniu różne formy podejmowania pracy (w tym 

elastyczne formy zatrudnienia, migracja zarobkowa). 

XVIII. Znajomość języków obcych wśród uczniów nie pozwala na podjęcie przez nich pracy 

zagranicą. 

XIX. Badani uczniowie gotowi są wyjechać poza miejsce zamieszkania jedynie w wypadku 

uzyskiwania bardzo wysokich zarobków. 

XX. Badani uczniowie ze środowiska wiejskiego oraz małomiasteczkowego w większym, 

stopniu korzystają z pomocy finansowej niż z ośrodków wielkomiejskich. 

XXI. Częstotliwość korzystania z nowoczesnych środków multimedialnych uzależniona jest 

typem szkoły. Częściej ze środków multimedialnych korzystają licealiści niż uczniowie 

pozostałych szkół. 

XXII. W przypadku szkół zawodowych ocena praktycznej nauki zawodu jest poniżej 

przeciętnej. 

XXIII. Znaczenie wykształcenia w kontekście możliwości zdobycia pracy jest, zdaniem 

uczniów, drugoplanowe w stosunku do znajomości i szczęścia. 

XXIV. Relacje z nauczycielami wynikają z oceny merytorycznej i kwalifikacji. Im 

ważniejszy zdaniem uczniów przedmiot oraz wyższe kwalifikacje nauczyciela, tym lepsze 

relacje. 
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Pytania badawcze: 

I. Jakie jest zainteresowanie uczniów sytuacją na lokalnym rynku pracy? 

II. Czy i w jakim stopniu uczniowie interesują się sytuacją na lokalnym rynku edukacyjnym? 

III. Czy uczniowie posiadają sprecyzowaną ścieżkę kontynuacji nauki (np. określony jest 

wybór uczelni wyższej)? 

IV. Jakie są motywy wyboru przyszłej uczelni lub miejsca pracy, zawodu? 

V. Jakie są oczekiwania wobec przyszłego kierunku i uczelni wyższej? 

VI. Jakie są plany dotyczące przyszłego życia zawodowego? 

VII. Jakiej pomocy oczekują uczniowie przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku 

uczelni wyższej? 

VIII. Czy i w jakim stopniu uczniowie biorą udział w zajęciach doradztwa i poradnictwa 

zawodowego? 

IX. Czy i w jakim stopniu uczniowie biorą udział w wolontariacie i innych formach 

aktywności społecznej? 

X. Czy i w jakim stopniu uczniowie biorą udział w zajęciach pozaszkolnych? 

XI. Jakie są oczekiwania uczniów wobec przyszłego miejsca pracy i pracodawcy? 

XII. Jakie jest pożądany sektor/rodzaj przyszłego miejsca pracy? 

XIII. Jakie są aspiracje zawodowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych? 

XIV. Jakie są, zdaniem uczniów, czynniki gwarantujące sukces życiowy? 

XV. Na ile badani uczniowie znają pracodawców, u których można znaleźć pracę? 

XVI. Jaka opinia na temat najważniejszych warunków uzyskania zatrudnienia dominuje 

wśród badanych uczniów? Jakie są, według badanych, opinie na temat najskuteczniejszych 

metod poszukiwania pracy? 

XVII. Czy uczniowie znają różne formy podejmowania pracy (w tym elastyczne formy 

zatrudnienia, migracja zarobkowa)? 

XVIII. W jakim stopniu uczniowie znają języki obce? 

XIX. Na ile badani gotowi są wyjechać poza miejsce zamieszkania? 

XX. W jakim stopniu badani korzystają z pomocy finansowej? 

XXI. Jak jest częstotliwość korzystania z nowoczesnych środków multimedialnych? 

XXII. Jaka jest samoocena praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkół zawodowych)? 

XXIII. Jak badani oceniają znaczenie wykształcenia w kontekście możliwości zdobycia 

pracy? 

XXIV. Jak są oceniane relacje z nauczycielami? 
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XXV. Jakie cechy społeczno-demograficzne charakteryzują badanych uczniów (cechy 

metryczkowe)? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa zachodniopomorskiego. Patrz również: hipotezy i pytania badawcze (pkt. 1.3). 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dotychczasowe wyniki badańnad planami i preferencjami zawodowymi uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. Kwerenda badańogólnodostępnych oraz wskazano na źródła 

danych o ograniczonej dostępności. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Ankieta audytoryjna – kwestionariusz ankiety. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

Liczebnośćpróby uczniów szkół ponadgimnazjalnych w przeprowadzonych 

badaniach wynosiła 1181 osób. W schemacie losowym zastosowano dobór losowo-kwotowy. 

Operatem losowym był spis szkół ponadgimanzjalnych województwa zachodniopomorskiego 

(według Systemu Informacji Oświatowej ponad 530 szkół publicznych i niepublicznych w 21 

powiatach województwa). Losowanie szkół było warstwowane umiejscowieniem oraz 

profilem szkół. W próbie było: 20% uczniów liceów ogólnokształcących, 40% uczniów 

techników i liceów profilowanych i 40% zasadniczych szkół zawodowych (z odchyleniami do 

5%). 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Metoda reprezentacyjna, statystyka opisowa (opis tabelaryczny, graficzna 

prezentacja wyników), wnioskowanie statystyczne. 
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Zwraca uwagę weryfikacja hipotez za pomocą wybranych, uznanych za istotne 

zależności statystycznych (istotność ustalona na poziomie 0,3 wartości następujących 

wskaźników: zbieżności d-Hellwiga oraz kontyngencji C-Pearsona obliczonego za pomocą 

testu (współczynnika zależności) chi kwadrat).  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Wskaźniki związane z poszczególnymi pytaniami badawczymi (rozkłady odpowiedzi 

na poszczególne pytania wyrażone w procentach odpowiedzi). Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Jedno z nielicznych badań w których badacze posłużyli się miarami korelacji w 

odniesieniu do ważniejszych kwestii oraz w celu weryfikacji hipotez badawczych. Na 

marginesie – jest to jednocześnie jedno z nielicznych badań, które można uznać za poprawne 

w sensie metodologicznym również z tego powodu, że w ogóle zostały postawione hipotezy 

badawcze. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Badania właściwe stanowiły powtórzenie badań prowadzonych w 2007 r. Obraz 

planów i preferencji młodzieży generalnie nie uległ zmianie w stosunku do badań 

wcześniejszych. Badania potwierdziły występujące tendencje i kierunki preferencji w dalszej 

drodze edukacyjnej i zawodowej. 

Typ szkoły ponadgimnazjalnej determinuje dalsze plany życiowe uczniów. 

Zdecydowana większośćuczniów liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych 

pragnie podjąćstudia dzienne. Uczniowie techników pragnąstudiowaćzaocznie i jednocześnie 

pracować. W pozostałych typach szkół dominuje pragnienie podjęcia pracy. 



220 

 

Także oczekiwania wobec pracy nie zmieniły sięw stosunku do wcześniejszych. 

Uczniowie chcieliby pracowaćw pobliżu miejsca swego zamieszkania, a jeśli nie jest to 

możliwe, to skłonni sąraczej do migracji zagranicznej niżpracy w innych regionach Polski. 

Oczekiwania finansowe sądośćzbliżone pomiędzy poszczególnymi typami szkół. 

Płaca minimalna, za którągotowi sąpodjąćpracęwynosi 1200-1500 złotych, płaca 

zadowalająca oscyluje wokół 2000 złotych, a płaca maksymalna jest około trzykrotnie wyższa 

od płacy minimalnej. 

W swoich preferencjach odnośnie warunków pracy na plan pierwszy 

wysuwająsięmożliwości wykonywania interesującej pracy oraz wysokośćzarobków. 

Plany edukacyjne podejmowane sągłównie w wyniku samodzielnej analizy 

dostępnych informacji. Bardzo niski jest poziom korzystania z doradztwa zawodowego. 

Korzysta z niego najwyżej co ósmy uczeńbadanych szkół. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie odnotowano. Na uwagę natomiast zasługuje ważne spostrzeżenie dokonane 

przez autorów omawianego raportu dotyczące mnogości prowadzonych badań. Powoduje ona 

dezorientacjędyrektorów szkół i ich zniechęcenie dla prowadzonych badań. Może też 

doprowadzićdo permanentnego szkolenia respondenta, który po pewnym czasie, potrafi 

rozpoznaćintencje badacza i odpowiedziećna zadawane pytania zgodnie z jego 

oczekiwaniami. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Ze względu na kompletność omawianych badań rekomenduje się szczegółową 

analizę raportu, zwłaszcza pod kątem wykorzystanych technik statystycznych, w razie 

podjęcia przez MORP podobnych badań.  

Zasadnym jest przy tym wzięcie pod uwagę przynajmniej bardziej ogólnych 

wniosków zawartych w omawianym raporcie. Wydawać się bowiem może – jakkolwiek nie 

jest to poparte adekwatnymi badaniami – że podobne wyniki i podobne konkluzje 

przynajmniej w niektórych kategoriach badawczych mogą odnosić się także do sytuacji w 

województwie mazowieckim. 

Patrz też: uwagi w pkt. 3.3. 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Pomijając uwagi zawarte w pkt. 4.1 rekomenduje się pełne wykorzystywanie we 

badaniach prowadzonych w ramach MORP bardziej zaawansowanych narzędzi analizy 

statystycznej (nie tylko statystyki opisowej) oraz zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność 

metodologiczną całości badań. Dzięki temu możliwe jest poprawne wnioskowanie, a poza 

prostym opisem rzeczywistości także próba sformułowania wytycznych i prognoz. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych mają 

wpływ na sytuację na rynku pacy w krótkim i długim okresie. Dlatego tę tematykę należy 

uznać za doniosłą z punktu widzenia działań podejmowanych przez MORP. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa zachodniopomorskiego, WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2008, Raport w 

wersji elektronicznej. 
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22. PLANY I PREFERENCJE EDUKACYJNE I ZAWODOWE UCZNIÓW 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH (2008) 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Omawiany raport stanowi powtórzenie badań przeprowadzonych w 2007 r. (patrz: 

badanie nr 16 w niniejszej części raportu). Tym razem powiększono jednak próbę badawczą, 

używając jednak dotychczasowych metod i technik (nieco zmodyfikowany kwestionariusz – 

patrz. pkt. 2). 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie planów i preferencji edukacyjnych i 

zawodowych młodzieży szkół gimnazjalnych. W szczególności celem badania było 

rozpoznanie planów dotyczących dalszego kształcenia (w tym zwłaszcza kształcenia 

zawodowego) młodzieży szkół gimnazjalnych a także zanalizowanie stopnia korzystania 

młodzieży gimnazjalnej z usług doradztwa i poradnictwa zawodowego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 jakie są plany edukacyjne młodzieży z gimnazjów w województwie 

zachodniopomorskim? 

 jakie są plany zawodowe młodzieży z gimnazjów w województwie 

zachodniopomorskim? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe młodzieży szkół gimnazjalnych w 

województwie zachodniopomorskim. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Ankieta audytoryjna – kwestionariusz ankiety. Uwaga: w stosunku do 

porównywalnego (wcześniejszego) badania zmieniła się technika i narzędzie, jakkolwiek 

pytania kwestionariusza pozostały praktycznie bez mian. Poprzez zastosowanie ankiety 

audytoryjnej zbadano wszystkich (a nie tylko wybranych) uczniów w klasie. Kwestionariusz 

ankiety zmodyfikowano pod kątem badań ilościowych (dominują pytania zamknięte, brak 

miejsca na samodzielne lub pogłębione odpowiedzi). 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Próba 2100 uczniów, z której to uzyskano 1129 efektywnych, pełnowartościowych 

wywiadów. Uczniowie ostatnich klas z 46 losowo wybranychgimnazjów. Próba placówek 

szkolnych została dobrana metodąwarstwowo – kwotowąz uwzględnieniem proporcji i 

liczebności uczniów szkół gimnazjalnych wśród badanej populacji generalnej oraz struktury 

sieci szkół gimnazjalnych funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

w taki sposób, aby odwzorowaćróżnice między populacjami w poszczególnych powiatach. 

Uczniowie w szkołach również zostali wylosowani 

2.2.2 Teren badań 

Województwo zachodniopomorskie. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych. Proste 

metody wnioskowania statystycznego opierające się przede wszystkim na analizie rozkładu 

procentowego poszczególnych wartości. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych 

badań, jednakże można przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przyjęte metody wydają się byćdobrane adekwatnie do założonego celu badania, 

jednakże przy zastrzeżeniu sformułowanym w pkt. 3.5. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Uwaga: ze względu na zastrzeżenia poczynione w pkt. 3.5 niżej przedstawione 

wnioski należy przyjmować z dozą ostrożności. Wnioski z omawianych badań: 

1. Uczniowie szkół gimnazjalnych w większości interesują sie swoja 

najbliższąprzyszłościązwiązaną z dalsza edukacja. 

2. Gimnazjaliści myślą raczej o dalszym kształceniu, niżkończeniu edukacji na szkole 

średniej. 

3. Część badanych uczniów jest otwarta na migracje. Ponad 30% z nich gotowych jest w 

celu dalszej nauki wyjechać nie tylko poza swoja miejscowość, ale również poza 

województwo. 

4. Uczniowie gimnazjum maja przede wszystkim dwie grupy odniesienia - rodziców oraz 

rówieśników. Z tymi właśnie osobami większość badanych konsultowała i radziła sie w 

sprawie wyboru szkoły średniej. 

5. Część badanych miała już pośredni kontakt z rynkiem pracy. Co czwarty 

badanydeklarował, iż korzystał z poradnictwa zawodowego. 

6. Gimnazjalistów nie można uznać za grupę społeczna aktywna w wolontariacie. Jedynie 

15% z nich zadeklarowało, iż kiedykolwiek brało udział w tego typu działalności. 
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7. Badani uczniowie dość aktywnie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych starając sie 

poprawić znajomość języków obcych czy też poszerzyć wiedze z zakresu innych 

przedmiotów szkolnych. 

8. Podejmowanie aktywności w organizacjach w ogóle nie interesuje gimnazjalistów. 

Jedynie 6% zadeklarowało, iż należy do jakiejś organizacji, przy czym najczęściej 

wskazywana było harcerstwo. 

9. Gimnazjaliści w większości nie interesują sie rynkiem pracy. Jedynie, co piatytwierdzi, iż 

przegląda ogłoszenia o prace. 

10. Myśląc o przyszłym pracodawcy, gimnazjalistom zależy przede wszystkim na 

dobrzepłatnej pracy, w której będą mieli możliwość awansu i „zrobienia kariery”. 

Jednakże tylkoniecałe 40% uczniów wie już, kim chciałoby zostać w przyszłości. 

11. Wyznacznikiem sukcesu zawodowego dla gimnazjalistów jest przede wszystkimdobrze 

płatna, ciekawa i z zgodna z zainteresowaniami praca. Z kolei sukces osobisty 

wedługuczniów gimnazjum to posiadanie własnego domu lub mieszkania, możliwość 

realizacjiwłasnych marzeń oraz ukończenie studiów, a szanse na zdobycie dobrej i 

satysfakcjonującejpracy, według badanych daje zdobycie odpowiedniego wykształcenia 

oraz znajomośćjęzyków. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z omawianych badań pada następujące stwierdzenie (str. 50): ankieter 

miał za zadanie zapoznanie sie z treścią wypełnionych kwestionariuszy oraz weryfikacje 

poprawności wypełnienia. W przypadku wykrycia braków, ankieter miał za zadanie 

uzupełnienie niewypełnionych w kwestionariuszach pól. 

Nie jest wiadomym, jak daleko sięgała ingerencja ankieterów w treść odpowiedzi, 

ale wyżej cytowana uwaga może świadczyć o poważnym zakłóceniu procesu badawczego, a 

zatem pod znakiem zapytania stawia poprawność uzyskanych danych oraz płynących z nich 

wniosków. W opinii autorów niniejszego raportu niedopuszczalne jest jakiekolwiek 

ingerowanie badacza w treść odpowiedzi (nawet jeżeli jest to uzupełnienie niewypełnionych 

pól, ponieważ brak odpowiedzi z punktu widzenia rzetelnego procesu badawczego sam w 

sobie też stanowi określoną informację). 

Nakłada się na to fakt, że część wniosków z badań stanowi trywialne twierdzenia, 

oparte o tautologię (przykład: wniosek nr 4 (patrz. pkt. 3.4)), ponadto padają stwierdzenia 

niepoparte przeprowadzonym dowodem naukowym (przykład: wniosek nr 6 – brak jest 

informacji o uczestnictwie w wolontariacie całej populacji województwa/kraju) oraz 
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twierdzenia nieprawdziwe w sensie logicznym (przykład: wniosek nr 8 –pada stwierdzenie, że 

aktywność nie interesuje gimnazjalistów „w ogóle”,jednocześnie zaś okazuje się, że 6% 

badanych ją podejmuje; podobnie wniosek nr 9) itd. Z tego powodu można uznać, że wnioski 

z badań formułowane były raczej w sposób „życzeniowy” i intuicyjny, bardziej jako oparte o 

intuicję przypuszczenia, aniżeli oparte o konkretny materiał, potwierdzone hipotezy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

W kontekście badań młodzieży z perspektywy ich (przyszłej) pozycji na rynku pracy 

zasadnym wydaje się włączenie tematyki badawczej (preferencje edukacyjne gimnazjalistów) 

do szerzej zakrojonych badań na Mazowszu. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Plany i preferencje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2008. Raport w wersji elektronicznej. 
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23. ZAGRANICZNA MIGRACJA ZAROBKOWA 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Zagraniczna migracja zarobkowa. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 Rozróżnienie kategorii przyczyn i motywów podjęcia zagranicznej migracji 

zarobkowej. 

 Zdiagnozowanie struktury społeczno-zawodowej osób migrujących. 

 Analiza wpływu migracji zarobkowej na strukturę rynku pracy województwa. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy badawcze: 

i. Wśród motywów wyjazdów zarobkowych poza granicęPolski dominująmotywy czysto 

ekonomiczne. 

ii. Większośćosób mających zamiar wyjechaćz Polski w celach zarobkowych nie nosi sięz 

zamiarem pozostania poza granicami kraju na stałe. 

iii. Im wyższy poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych tym większa gotowośćdo 

pozostania za granicąna stałe i tym większe znaczenie czysto profesjonalnych motywów 

wyjazdu (takich jak szanse na rozwój osobisty, na szybsząkarieręzawodowąitp.). 

iv. Im niższy poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych respondentów, tym większa 

gotowośćdo podejmowania za granicąpracy niezgodnej z własnymi kwalifikacjami. 

v. Większośćosób zamierzających wyjechaćz kraju w celach zarobkowych nie przygotowuje 

siędo tego w specjalny sposób, ani nie korzysta z żadnych form pośrednictwa. 

vi. Większośćosób, które nosząsięz zamiarem wyjazdu z Polski w celach zarobkowych będzie 

przekazywaćczęśćzarobionych za granicąpieniędzy do Polski (na bieżące potrzeby 

najbliższych). 

vii. Większośćosób, które nosząsięz zamiarem wyjazdu z Polski w celu podjęcia pracy 

zarobkowej chcęinwestowaćzarobione pieniądze w kraju a nie za granicą. 

 

1.4 Przedmiot badania 

Struktura społeczna, motywy i inne informacje związane z osobami emigrującymi za 

granicę z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dostępne materiały źródłowe dotyczące zagranicznej migracji zarobkowej (ze 

szczególnym uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego), a także danych z 

badań„Zagraniczna migracja zarobkowa” przeprowadzonych na zlecenie WUP w Szczecinie 

w 2007 r. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe i jakościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad bezpośredni na podstawie kwestionariusza ankiety zawierającej pytania 

otwarte i zamknięte.Technika „kuli śniegowej”: dotarcie ankieterów do poszczególnych 

respondentów odbywało się z wykorzystaniemnaturalnej sieci kontaktów występującej w 

badanej populacji (osób planujących wyjechaćza granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej). 

Od pierwszej z rekrutowanych osóbankieter uzyskiwał kontakt do kolejnego respondenta. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

800 osób z województwa zachodniopomorskiego w podziale na regiony: szczeciński 

i koszaliński. Próba została dobrana metodąlosową (patrz wyżej – technika „kuli śniegowej”)z 

uwzględnieniem trzech kategorii respondentów – osób, które: 

 wybierająsiędo pracy za granicę, 

 aktualnie pracująza granicą, 

 pracowali, a aktualnie przebywająw Polsce. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Metoda reprezentacyjna, statystyka opisowa (opis tabelaryczny, graficzna 

prezentacja wyników), wnioskowanie statystyczne. 

Jednostki badania były analizowane ze względu na najważniejsze współzależne 

cechy (zmienne). W przypadku prowadzonego badania cechy te, pozwalały na pogrupowanie 

respondentów ze względu na: 3 grupy migrantów, płeć, wykształcenie, wiek, wyuczony 

zawód, wykonywany zawód, stan cywilny, dochód gospodarstwa domowego, dochód własny, 

liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, wielkośćmiejscowości zamieszkania, a 

także znajomośćjęzyków obcych. 
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Zwraca uwagę weryfikacja hipotez za pomocą wybranych, uznanych za istotne 

zależności statystycznych. Wykorzystano w tym celu test statystyczny Chi-kwadrat, 

współczynnik V-Cramera oraz test weryfikacji hipotez Z. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Elektronicznabazadanych w formacie Excel, który umożliwia dokonywanie analiz 

statystycznych. Zespół badawczy nie dysponuje tą bazą danych, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników. 

Wskaźniki związane z poszczególnymi pytaniami badawczymi (rozkłady odpowiedzi 

na poszczególne pytania wyrażone w procentach odpowiedzi lub w liczbach bezwzględnych). 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Jedno z nielicznych badań, w których badacze posłużyli się miarami korelacji w 

odniesieniu do ważniejszych kwestii oraz w celu weryfikacji hipotez badawczych. Jest to 

jednocześnie jedno z nielicznych badań, które można uznać za poprawne w sensie 

metodologicznym również z tego powodu, że w ogóle zostały postawione hipotezy badawcze. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Większośćosób badanych poprzez wyjazd chce polepszyćwarunki finansowe swoje i 

swojej rodziny, zarobione pieniądze inwestując głównie w budowę, zakup lub remont 

mieszkania lub domu. Zwiększyła sięgrupa badanych deklarująca, że po powrocie do Polski 

chce założyćlub rozwinąćwłasnądziałalnośćgospodarczą. Skrócił sięczas przewidywanego 

pobytu za granicą, co z pewnościąjest związane częściowo z niepewnościąsytuacji 

gospodarczej równieżw krajach objętych migracją. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie odnotowano. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Ze względu na kompletność omawianych badań rekomenduje się szczegółową 

analizę raportu, zwłaszcza pod kątem wykorzystanych technik statystycznych, w razie 

podjęcia przez MORP podobnych badań. Zasadnym jest przy tym wzięcie pod uwagę 

przynajmniej bardziej ogólnych wniosków zawartych w omawianym raporcie. Wydawać się 

bowiem może – jakkolwiek nie jest to poparte adekwatnymi badaniami – że podobne wyniki i 

podobne konkluzje przynajmniej w niektórych kategoriach badawczych mogą odnosić się 

także do sytuacji w województwie mazowieckim. 

Patrz też: uwagi w pkt. 3.3. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

W razie przeprowadzenia przez MORP analogicznych badań, dodatkowym ich 

atutem byłoby uzupełnienie metod badawczych o zogniskowany wywiad grupowy (tzw. 

fokus) oraz obserwację uczestniczącą. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Struktura migracji oraz plany migracyjne mają wpływ na sytuację na rynku pacy w 

krótkim i długim okresie. Dlatego tę tematykę należy uznać za doniosłą z punktu widzenia 

działań podejmowanych przez MORP. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Zagraniczna migracja zarobkowa. Raport pobadawczy, Public Profits Sp. z o.o. na 

zlecenie WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2009. 
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24. SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCÓW W POWIATACH 

WOJEWÓDZTWAZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwazachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Opisanie, poznanie i zdiagnozowanie potrzeb i problemów pracodawców 

działających na zachodniopomorskim rynku pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy i pytania badawcze nie zostały wyróżnione, jednak z treści omawianego 

raportu można wnioskować, że do głównych pytań badawczych należały następujące kwestie: 

 Jakie są plany zatrudnienia przedsiębiorstw z terenu województwa 

zachodniopomorskiego? 

 Jakie jest ich zapotrzebowanie na pracowników określonych specjalności? 

 Jakie są społeczne i osobowościowe czynniki mogące miećwpływ na dobór personelu 

pracowniczego przez pracodawców? 

 Jaka jest kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw? 

 

1.4 Przedmiot badania 

Plany zatrudnieniowe, zapotrzebowania na pracowników określonych specjalności 

oraz społeczne i osobowościowe czynniki mogące miećwpływ na dobór personelu 

pracowniczego przez pracodawców. Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Dane statystyczne GUS. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe. 
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2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Nie zostały wyraźnie określone. Można przypuszczać, że badania prowadzono 

techniką wywiadu na podstawie kwestionariusza ankiety. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Poza ilościowym i procentowym określeniem poszczególnych rodzajów 

przedsiębiorstw (ze względu na ich wielkość) brak informacji o sposobie doboru oraz 

reprezentatywności badanej grupy. Wywiadów udzielali właściciele badanych 

przedsiębiorstw oraz (rzadziej) osoby zajmujące w nich kierownicze stanowiska. 

2.2.2 Teren badań 

Wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego (21 jednostek podziału 

terytorialno-administracyjnego państwa). 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna prezentacja danych (mapy 

powiatów). Proste metody wnioskowania statystycznego, a raczej – proste opisywanie 

uzyskanych wyników, opierające się na analizie liczebności występowania poszczególnych 

wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu procentowego tychże wartości. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Brak bazy danych. Wśród istotnych wskaźników należy wymienić: dynamikę 

poziomu zatrudnienia (deklaracja zwiększenia liczby pracowników), poza tym wskaźniki 

obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. Można przypuszczać, że zawarte informacje nie pozwalają na 

stworzenie bardziej rozbudowanych wskaźników. 
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3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Uznając, że jedynym celem badań było opisanie funkcjonujących w 

Zachodniopomorskiem przedsiębiorstw, zastosowane metoda i techniki badań zostały 

wybrane adekwatnie do tego celu. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Publikacja dostarcza szczegółowych informacji o sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego z 

perspektywy rynku pracy, a dokładniej – profilu pożądanego pracownika. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Wydaje się, że badania nie spełniły żadnego celu aplikacyjnego poza określeniem 

kilku podstawowych wskaźników dotyczących kondycji finansowej firm. Omawiany raport 

badawczy sprowadza się do przedstawienia rozkładów procentowych odpowiedzi na 

poszczególne pytania, z których większość dotyczy formalnej strony funkcjonowania 

przedsiębiorstwa oraz podstawowych informacji dotyczących profilu pożądanego 

pracownika, w tym planów zatrudnienia. Jest to przy tym analiza ilościowa. Być może z tego 

powodu brakuje podsumowania, bardziej ogólnych wniosków stanowiących sedno diagnozy, 

a co za tym idzie – ewentualnych wskazówek mogących służyć zmianom/programowaniu 

działań z zakresu polityki społecznej. 

Brakuje także obliczeń dotyczących ewentualnych związków stochastycznych 

pomiędzy poszczególnymi, badanymi cechami i wypowiedziami badanych osób. 

Percepcję wyników omawianych badań uniemożliwia zbyt obszerny raport (977 

stron!), który nie posiada podsumowania, zbiorczych wniosków itp. – brak jest całościowej 

diagnozy; zamiast tego dominuje czysty opis firm w poszczególnych, oderwanych od 

całościowego kontekstu, powiatach. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Analogiczne badania były już prowadzone przez MORP (vide: Firlit-Fesnak 

Grażyna, Syntetyczny raport końcowy z badań empirycznych Zapotrzebowanie na 

pracowników na mazowieckim rynku pracy; stan i perspektywy. Projekt realizowany w 
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ramach działania 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego 

rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Warszawa 2008.). 

Rekomenduje się powtórzenie tych badań w celu prześledzenia dynamiki zmian oraz 

określenia ewentualnych tendencji w badanym przedmiocie. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Raport z omawianych badań powinien znaleźć się w elektronicznej bazie danych 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.1. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego, 

WUP/ZORP w Szczecinie, Szczecin 2009. 
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25. SYTUACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W 

POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Sytuacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

Zdiagnozowanie sytuacji społeczno – ekonomicznej osób bezrobotnych 

zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, w szczególności zaś: 

1. Rozpoznanie przyczyn społeczno – ekonomicznych pozostawania bezrobotnymi, 

2. Rozpoznanie przyczyn bierności zawodowej oraz czynników kształtujących i 

motywujących do podjęcia pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy lub pytania badawcze 

Hipotezy badawcze: 

1. Osoby pozostające bezrobotnymi w obecnej sytuacji to na ogół osoby o 

niskichkwalifikacjach, ale wysokich oczekiwaniach, co do warunków pracy. Z tego powoduw 

dużej mierze bezrobotni nie wykazująchęci podjęcia stałej pracy. [hipoteza ta została 

zweryfikowana negatywnie – patrz. pkt. 3.4] 

2. Osoby bezrobotne obecnie to w przeważającej mierze osoby mało zaradne, 

któremajątrudności z adaptacjądo miejsca pracy. [hipoteza ta została zweryfikowana 

negatywnie – patrz. pkt. 3.4] 

3. Długośćpozostawania bez pracy wpływa wprost proporcjonalnie na 

obniżenieczęstotliwości brania udziału w życiu społecznym i towarzyskim. [hipoteza ta 

została zweryfikowana negatywnie – patrz. pkt. 3.4] 

4. Osoby bezrobotne w znacznej większości nie chcąi nie sągotowe na wyjazd poza miejsce 

zamieszkania w celu podjęcia pracy, co przyczynia siędo znacznych różnic w poziomie 

bezrobocia między poszczególnymi powiatami województwa. [hipoteza ta została 

zweryfikowana negatywnie, ale z zastrzeżeniami – patrz. pkt. 3.4] 

 

Pytania badawcze: 

1. Jakie sągłówne przyczyny bezrobocia w powiecie? 
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2. Jak kształtuje sięsytuacja ekonomiczna i społeczna bezrobotnych w powiecie? 

3. Czy można wyróżnićróżne grupy bezrobotnych podobnych pod względem cech społeczno-

demograficznych? 

4. Jakiego typu pracęi na jakich warunkach chcieliby podjąćbezrobotni? (miejsce pracy, 

sposób zatrudnienia, wynagrodzenie, stanowisko i zawód) 

5. W jakich typach zawodów chcieliby podjąćprace bezrobotni i dlaczego w tych a nie 

innych? A jakich typów zawodów nie chcieliby wykonywać? Dlaczego? 

6. Jak bezrobotni oceniająswoje ostatnie miejsce pracy i pracodawców? 

7. Z jakimi problemami spotkali siębezrobotni w miejscu pracy? 

8. Czy bezrobotni znająsytuacje lokalnego rynku pracy? 

9. W jakim stopniu bezrobotni akceptujązmianęmiejsca zamieszkania, w tym migracje 

zagraniczną, w celu znalezienie pracy? 

10. Co jest motywatorem do pracy osób bezrobotnych z różnych grup bezrobotnych (np. 

wieku, miejsca zamieszkania, płci) 

11. W jakim stopniu bezrobotni korzystająlub sąskłonni korzystaćz różnych form aktywizacji 

zawodowej? 

12. W jakim stopniu bezrobotni sąskłonni i zdolni do samozatrudnienia? Co stanowi w tym 

przypadku największe bariery? 

13. W jakim stopniu osoby bezrobotne uczestnicząw życiu społecznym swojej społeczności i 

rodziny? 

14.Jak bezrobotni postrzegająswoja przyszłośćw zakresie zatrudniania w okresie najbliższych 

1-2 lat? 

15. Kim sąbezrobotni w powiecie? (Na podstawie pytańmetryczkowych) 

 

1.4 Przedmiot badania 

Osoby bezrobotne w poszczególnych (21) powiatach 

województwazachodniopomorskiego – ich sytuacja społeczna i ekonomiczna oraz przyczyny 

pozostawania bez pracy wraz z czynnikami mogącymi zmienić tę sytuację. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych lub tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.2 Badania empiryczne 

Ilościowe. 
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2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy  – kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi (ale 

w części pytań istniała możliwość podania innej niż podana odpowiedzi) oraz obszerną 

częścią metryczkową. Wywiady przeprowadzano głównie w PUP w poszczególnych 

powiatach oraz, w około 22% ankiet, w innych instytucjach. Dzięki czemu uzyskano 

odpowiedzi od osób bez pracy, ale niezarejestrowanych w PUP. Były to osoby niezaradne 

życiowo, korzystające z pomocy społecznej oraz osoby, które po utracie pracy jeszcze nie 

zarejestrowały się w PUP. 

Ponadto opracowano tabele krzyżowe prezentujące zależności pomiędzy zmiennymi 

niezależnymi (wybrane dane metryczkowe) a wybranymi zmiennymi zależnymi: wiek 

bezrobotnych, płeć, długośćokresu pozostawania bez pracy, kwalifikacje 

zawodowe/wykształcenie a znajomośćsytuacji i możliwości pracy na lokalnym rynku pracy, 

plany odnośnie przyszłej pracy, w tym plany samozatrudnienia, oczekiwania wobec 

przyszłego pracodawcy, aktywnośćspołeczna. Na podstawie tabel dokonano analiz korelacji 

na całej próbie badawczej, łącznie dla całego województwa. Jako że w jej wyniku nie 

stwierdzono istotnych statystycznie związków, częśćopisowa oraz podsumowująca, m.in. 

weryfikacja hipotez badawczych ogranicza sięprzede wszystkim do opisu relacji 

wynikających z tabel krzyżowych i rozkładów odpowiedzi. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.2 Charakter próby 

Próba badawcza została dobrana metodąlosową, jednak przy staraniu zachowania 

rzeczywistej struktury populacji każdego powiatu. Zakładana próba badawcza, azarazem 

liczba użytecznych kwestionariuszy badania wyniosła 7990 (zrealizowano 7992 wywiady). 

2.2.3 Teren badań 

Wszystkie powiaty województwa zachodniopomorskiego. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

Absolutne i względne miary dynamiki zjawisk stanowiących przedmiot analiz, 

(zestawienia tabelaryczne i wykresy). Statystyka opisowa: opisy tabelaryczne oraz graficzna 

prezentacja danych. Proste metody wnioskowania statystycznego opierające się na analizie 

liczebności występowania poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu 

procentowego tychże wartości. Wnioskowanie na podstawie obliczeń dokonanych w pakiecie 

statystycznym MS Excell. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki, istnienie (utworzenie) i dostępność bazy 

danych 

Wskaźniki obrazujące rozkład procentowy analizowanej zmiennej oraz (rzadziej) 

wielkości wyrażone w liczbach bezwzględnych dotyczące sytuacji ekonomicznej, społecznej 

(w tym dane metryczkowe) i zawodowej badanych osób bezrobotnych.Zespół badawczy nie 

dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, jednakże można 

przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie bardziej 

rozbudowanych wskaźników, jako że materiał badawczy został bardzo 

wyczerpującowykorzystany przez autorów omawianego raportu. 

 

3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Jak w pkt. 3.1. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Metoda badawcza wydaje się być adekwatna do postawionego celu badań. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Każdy podrozdział przedstawia wyniki badań z danego powiatu i jest poprzedzony 

krótkim wstępem na temat aktualnej sytuacji w zakresie bezrobocia w powiecie, a 

zakończony podsumowaniem. W raporcie z badań znajdują się bardzo szczegółowe 

informacje na temat struktury społeczno-ekonomiczną bezrobotnych z terenu całego 

województwa zachodniopomorskiego. 

Na podstawie wyników badań zweryfikowano hipotezy badawcze: 

1. hipoteza (wygórowane oczekiwania osób bezrobotnych, szczególnie tych o niższych 

kwalifikacjach, odnośnie warunków pracy) – fałszywa, 

2. hipoteza (mała zaradność osób bezrobotnych, uniemożliwiająca podjęcie i utrzymanie 

pracy zarobkowej) – fałszywa, 

3. hipoteza (wraz z długościąpozostawania bez pracy następuje wycofywanie sięz życia 

społecznego i towarzyskiego) – fałszywa, 

4. hipoteza (gotowośćdo wyjazdów w poszczególnych grupach osobowych) – brak 

statystycznej współzależności mógłby przemawiać za tym, aby hipotezę uznać za 
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fałszywą, jednak badacze czynią zastrzeżenia ze względu na brak informacji o skali i 

rozmiarach samego zjawiska i w ogólne o skłonności bezrobotnych do 

przemieszczania sięza pracą. Zauważają też, że istniejąpewne tendencje odnośnie 

skłonności bezrobotnych do opuszczania własnego miejscazamieszkania i przesłanki 

do sformułowania wniosków, iżbezrobotni ogółem nie sązbytmobilni i chętni do 

migracji za pracą. [Weryfikacja tej hipotezy wymagałabyrównież odpowiedzi na 

pytanie, czy taka zależność występuje w ogóle mieszkańców badanego terenu i jeżeli 

tak, to czy jest ona silniejsza czy słabsza aniżeli w grupie osób bezrobotnych – przyp. 

PWZ]. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Autorzy omawianego raportu kilkakrotnie zaznaczają, że na przeprowadzenie badań 

było przeznaczone zbyt mało czasu, co mogło negatywnie wpłynąć na ich poprawność 

(choćby z tego względu, że nie było czasu na przeprowadzenie badań pilotażowych). 

Poza tym nie odnotowano deficytów informacji bądź luk badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W przypadku podjęcia przez MORP badań dotyczących osób bezrobotnych zasadna 

jest analiza kwestionariusza ankiety służącej omawianym badaniom. 

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Elektroniczna wersja raportu powinna znaleźć się w zasobach biblioteki 

Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Jak w pkt. 4.1, a  ponadto właściwym wydaje się, w razie podjęcia analogicznych 

badań przez MORP, uzupełnienie metod ilościowych o metody jakościowe, co mogłoby 

pozytywnie wpłynąć na jakość i poprawność wyników. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt doboru miejsca ankiety i poszukiwania 

respondentów – badania prowadzono nie tylko w PUP, ale i innych instytucjach z którymi 
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stykają się osoby bez pracy, a które nie są zarejestrowane w statystykach PSZ. Należy to 

uznać jako bardzo cenną wskazówkę dla analogicznych badań. 

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Jak w pkt. 4.1. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

Sytuacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa 

zachodniopomorskiego, WUP/ZORP w Szczecinie, Warszawa 2009. Raport w wersji 

elektronicznej. 
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VII. EUROPEJSKA SIEĆ MONITORINGU 

REGIONALNEGORYNKUPRACY ORAZ WNIOSKI Z 

WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH DO DANII, SZWECJI I 

WIELKIEJ BRYTANII 

 

Europejska Sieć Monitoringu RegionalnegoRynku Pracy (The European Network on 

Regional Labour Market Monitoring) powstała jako inicjatywa naukowa i praktyczna podczas 

spotkania zorganizowanego we Frankfurcie w 2006 r. przez Instytut Ekonomii, Pracy 

i Kultury (Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK)) Uniwersytetu 

im. J. W. Goethego.Uznano wówczas, że we współczesnym świecie charakteryzującym się 

wysoce konkurencyjną gospodarką oraz szybkimi zmianami na rynkach pracy, potrzebne są 

aktualne informacje związane z diagnozą i prognozą sytuacji na tym polu, które trafiają w 

sedno potrzeb wszystkich podmiotów, w tym w szczególności decydentów. Odpowiedzią na 

tę potrzebę jest monitoring regionalnego rynku pracy.Realizowany jest on w państwach 

europejskichw ramach różnych projektów i przez rozmaite podmioty.Funkcjonują one w 

odmiennych od siebie warunkach, posługują się różnymi instrumentami, metodami badań 

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania danych. Posiadają różne, ale przy tym bardzo 

interesujące, ważne doświadczenia i pomysły, które dotąd nie były jednak systematycznie 

wymieniane z innymi ośrodkami. Istnieje zatem potrzeba regularnej i zorganizowanej 

wymiany tych doświadczeń, rozmaitych spostrzeżeń dotyczących monitoringu rynku pracy, 

tzw. „dobrych praktyk”, a nawet podstawowych informacji o lokalnych, regionalnych i 

krajowych rynkach pracy (ich strukturze, organizacji służb zatrudnienia itp.).Tym celom ma 

więc służyć Europejska Sieć Monitoringu Regionalnego Rynku Pracy (dalej: ESMRRP), 

skupiająca podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy – w szczególności jego 

monitoringu w perspektywie regionalnej. Jako że reprezentują one szerokie spektrum (w ich 

skład wchodzą przedstawiciele służb zatrudnienia, nauki, podmiotów badawczych oraz 

administracji), sieć umożliwia szeroką wymianę doświadczeń, jak również rozwijanie 

pomysłów, standardów oraz metod i narzędzi, służących monitoringowi rynku pracy oraz, w 

wymiarze praktycznym, nawiązywanie współpracy transgranicznej i transnarodowej w 

zakresie migracji pracowników w Europie. 

Wyżej określonym celom służą działania podejmowane przez ESMRRP, w tym 

forum internetowe
8
, powoływanie niewielkich grup roboczych skupionych na konkretnej 

                                                 
8
 http://www.regionallabourmarketmonitoring.net 
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problematyce oraz organizowane cyklicznie konferencje. Ich organizacją zajmuje się 

Uniwersytet im. J. W. Goethego wraz ze wspomnianym wyżej Instytutem Ekonomii, Pracy 

i Kultury (IWAK), a spotkania odbywają się w różnych państwach należących do Sieci. 

Ostatnia konferencja miała miejsce w październiku 2009 r. w Kopenhadze. Jejprzewodnim 

tematem był monitoring i zarządzanie informacją na lokalnych i regionalnych rynkach pracy z 

perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii („Regional and Local Labour Market 

Intelligence through Labour Market Monitoring. Further Development of Existing 

Instruments - Opportunities from New Information and Communication 

Technologies“).Podczas głównej sesji zostały przedstawione najważniejsze osiągnięcia i 

spostrzeżenia zaproszonych przedstawicieli regionalnych obserwatoriów rynku pracy z 

Niemiec, Szwecji, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czech. Wtrakcie prac 

warsztatowych (working groups) dyskutowano szeroko na temat stanu i perspektyw 

doradztwa politycznego, służb zatrudnienia, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

rozwoju badań naukowych nad rynkiem pracy i zatrudnieniem. Dyskusje robocze stały się 

również okazją do wymiany informacji o systemach służb zatrudnienia, strukturze 

zatrudnienia i bezrobocia (na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz o problemach 

i wyzwaniach stających przed osobami odpowiedzialnymi za realizację działań z zakresu 

polityki rynku pracy. 

Należy przy tym zauważyć, że zrealizowany wyjazd szkoleniowy nie stanowił stricte 

szkolenia przedmiotowego w zakresie tworzenia i prowadzenia działań instytucji zajmujących 

się monitorowaniem lokalnych rynków pracy, lecz łączył elementy ww. szkolenia z wymianą 

doświadczeń o charakterze seminaryjno-warsztatowym. Dla uczestników spotkania, a co za 

tym idzie wartości dodanej organizowanego wyjazdu niesie to następujące implikacje: 

1.Uczestnicy wyjazdu szkoleniowego w praktyce zapoznali się z formami i 

metodami współpracy ponadnarodowej realizatorów monitoringu lokalnych rynków pracy w 

różnych krajach Unii Europejskiej uczestniczących w europejskiej sieci wymiany. Wśród 

prezentacji dostępnych podczas spotkania, uwagę zwróciło teoretyczne ujęcie badanej 

problematyki, zwłaszcza prezentacjach przedstawicieli instytucji szwedzkich i duńskich 

prowadzących wspólne, transgraniczne projekty. Obserwacje uczestników wyjazdu wskazują 

na różnice podejmowania problematyki przez uczestników europejskiej sieci wymiany i 

polskich obserwatoriów regionalnych. Rodzime obserwatoria nie tworzą teoretycznych 

modeli rynków lokalnych. Otwartym pytaniem pozostaje, czy wynika to z różnicy w 

zaawansowaniu prowadzonych prac badawczych czy różnic w ujmowaniu celów projektów 

badawczych? 
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2. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość osobistego poznania i nawiązania kontaktów 

ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie oraz pracownikami poszczególnych obserwatoriów 

lokalnych rynków pracy. 

3. Uczestnicy wyjazdu pozyskali informacje w szerokim zakresie o strukturze, 

obszarach działania i obszarach prowadzonych badań lokalnych rynków pracy w 

poszczególnych krajach UE i w poszczególnych jednostkach, których przedstawiciele 

prowadzili prezentacje w trakcie spotkania. Sposób prezentowania wyników prac 

obserwatoriów nie różni się od wykorzystywanych w Polsce. Zakres danych jest 

zróżnicowany w zależności od kraju (np. przedstawiciele instytucji duńskich mogą korzystać 

ze szczegółowej ewidencji państwowej obywateli obejmującej wszelkie dane wrażliwe, 

łącznie z informacjami o wyposażeniu gospodarstw domowych, więziach rodzinnych, 

predyspozycjach indywidualnych). Szczególnie interesujące prezentacje eksponowali 

przedstawiciele włoskich i niemieckich obserwatoriów tynku pracy, w tym obejmujące mapy 

rynku pracy i lokalnego zatrudnienia. Wydaje się, że spośród uczestniczących w spotkaniu, 

właśnie z przedstawicielami instytucji ze wskazanych krajów warto przede wszystkim 

pogłębiać kontakty i wymianę doświadczeń. 

4. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach tematycznych, które stanowiły 

pole dla możliwości uzyskania informacji uszczegółowiających pozyskaną wiedzę, a ponadto 

bliższego zaprezentowania rodzimych doświadczeń i praktyk monitorowania rynków pracy w 

województwach zachodniopomorskim i mazowieckim. Część warsztatowa byłą oceniana jako 

najcenniejsza z punktu widzenia realizacji celów wyjazdu. Uwagę zwraca zróżnicowany 

status instytucji (centra badawcze finansowane przez państwo, programy wspólnotowe, 

władze lokalne lub ze środków społecznych o mieszanych źródłach dotowania). Poza 

możliwością uzyskania szczegółowej wiedzy o działaniach i stosowanej metodologii w 

zagranicznych obserwatoriach, przedstawiciele MORP mieli możliwość wniesienia własnego 

wkładu w rozwój sieci. M.in. zaproponowano stworzenie formularza podstawowych danych i 

kontaktu dla poszczególnych obserwatoriów w krajach UE oraz umieszczenie zebranych 

informacji w serwisie WWW o wszystkich instytucjach sieci w lapidarnej formie 

umożliwiającej lepsze docieranie do danych i wzajemną komunikację. Wraz z pozostałymi 

wnioskami i konkluzjami ze spotkania ta i inne uwagi zostały przekazane organizatorom 

europejskiej sieci monitoringu rynku pracy. 

Inny charakter miała wizyta w centrali szwedzkich publicznych służb zatrudnienia 

(Arbetsförmedlingen), która mieści się w Sztokholmie oraz w jednej z lokalnych, 

sztokholmskich jednostek PSZ (odpowiedników polskich urzędów pracy, z tym że 
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usytuowanych na najniższym szczeblu struktury terytorialno-administracyjnej państwa). 

Wizyta studyjna pozwoliła na zapoznanie się ze specyfiką szwedzkiego rynku pracy oraz 

publicznych służb zatrudnienia, w tym w szczególności zsystemem monitorowania sytuacji 

na rynku pracy w Szwecji, włączając w to stosowane narzędzia i techniki badawcze. 

W znacznym stopniu potwierdziła spostrzeżenia zdobyte podczas konferencji w Kopenhadze, 

zwłaszcza te, które dotyczyły zaawansowanego rozwoju statystyki publicznej w krajach 

skandynawskich oraz możliwości pełnego korzystania przez służby zatrudnienia oraz 

jednostki monitorujące z kompletnych i rzetelnych danych oficjalnych. Potwierdziły się 

również spostrzeżenia odnośnie wysokiego poziomu rozwoju technicznego służb zatrudnienia 

oraz zaawansowanych narzędzi i technik pracy. Wszystkie potrzebne w działalności PSZ dane 

są agregowane w formie elektronicznej w tzw. „Hurtowni Danych” (Datawarehouse), czyli 

bazie danych integrującej dane z wszystkich pozostałych systemów bazodanowych 

związanych z polityką rynku pracy. Fizycznie mieści się ona na serwerach zlokalizowanych w 

centrali PSZ, a do jej zbiorów dostęp mają wszyscy pracownicy PSZ oraz każdy, kto jest 

zainteresowany wygenerowanymi za jej pomocą zestawieniami. 

Wśród nowoczesnych narzędzi rynku pracy wykorzystywanych w Szwecji, oprócz 

technik komputerowych i daleko posuniętej cyfryzacji pracy PSZ, należy wymienić również 

tzw. „profilowanie” (profiling), które jest obecnie brane pod uwagę jako możliwe do 

wykorzystywania w przyszłości w pracy przez pracowników PSZ. Polega ono na 

ekstrapolacji informacji o kliencie (np. bezrobotnym) na podstawie znanych wskaźników i 

danych dotyczących tej osoby. Innymi słowy, jest to próba prognozowania (przewidywania) 

przyszłości danej jednostki na podstawie wszelkich dostępnych i bardzo szczegółowych 

danych na jej temat. Na co dzień natomiast jest już wykorzystywany tzw. „Kompas 

Zawodowy” (Yrkeskompassen)
9
, czyli internetowa baza informacji o zawodach oraz 

prognozach zapotrzebowania na nie bądź ich nadwyżek w układzie terytorialnym (w skali 

lokalnej, regionalnej i całego kraju). [Graficzne przykłady tego narzędzia są zilustrowane w 

Aneksie 3. do niniejszego raportu.] 

Warto też podkreślić, że do działań szwedzkich PSZ należą przede wszystkim: 

kontaktowanie poszukujących pracy z pracodawcami, którzy potrzebują pracowników, 

zapewnianie specjalnych usług dla tych osób, które mają największe problemy z powrotemna 

rynek pracy oraz, ogólnie, przyczynianie się do stałego i wysokiego poziomu zatrudnienia. 

Do działań służących realizacji ogólnego celu PSZ, czyli poprawy funkcjonowania rynku 

                                                 
9
http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se 
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pracy, nie zalicza się wypłacania świadczenia dla bezrobotnych, co jest prowadzone przez 

osobną instytucję – Inspekcję ds. Ubezpieczenia na Wypadek Bezrobocia (Inspektionen för 

Arbetslöshetsförsäkringen – IAF)
10

. 

PSZ w Szwecji są podzielone na 68 obszarów rynku pracy, które wynikają z 

uwarunkowań komunikacyjnych oraz tradycyjnych obszarów, z których rekrutuje się 

pracowników (Północ, Południe, Wschód, Zachód). W sumie na terenie całego kraju istnieje 

320 urzędów pracy, do których jest łatwy dostęp, w tym kontakt telefoniczny oraz 

internetowy – aktualizowana co najmniej raz w tygodniu witryna internetowa szwedzkich 

PSZ
11

 jest najpopularniejszą (najczęściej odwiedzaną) stroną internetową w tym kraju. 

W ramach tego serwisu internetowego każdy poszukujący pracy i pracodawca może posiadać 

swoje własne konto i otrzymywać automatycznie wygenerowane oferty oraz informacje o 

działaniach lokalnych urzędów pracy. 

Administrowanie systemem PSZ jest oparte o zarządzanie przez cele (ang. 

Management by Objectives – MbO). Jest ono oparte o założenie, że najcenniejszymi zasobami 

każdej jednostki służb zatrudnienia, które decydują o jej wynikach są umiejętności jej 

pracowników – ich motywacja, inicjatywa i aktywność. Administracja skoncentrowana jest na 

określaniu celów, ustalaniu wskaźników pożądanych wyników końcowych oraz na 

cyklicznych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów dokonywanych wspólnie przez 

przełożonych i pracowników. Wskaźniki te są zawarte w systemowym narzędziu określanym 

jako „Zrównoważona karta wyników”(ang. Balanced score card). Należą do nich: 

 liczba/procent kontaktów z pracodawcami, 

 liczba/procent usatysfakcjonowanych (obsługą) pracodawców, 

 liczba/procent indywidualnych planów działań dla bezrobotnych, 

 liczba/procent powrótów do pracy (przez poszukujących pracy), 

 liczba/procent powrotów do pracy bądź biorących udział w szkoleniu zawodowym 

bezrobotnych długookresowo, 

 liczba/procent powrotów do pracy bądź biorących udział w szkoleniu zawodowym 

bezrobotnej młodzieży, 

 liczba/procent powrotów do pracy bądź biorących udział w szkoleniu zawodowym 

”nowoprzybyłych” imigrantów (imigrantów spoza UE/EOG i przybyłych do Szwecji 

nie później niż przed trzema laty), 

                                                 
10

 http://www.iaf.se 
11

 http://www.arbetsformedlingen.se 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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 liczba/procent powrotów do pracy bądź biorących udział w szkoleniu 

zawodowymosób niepełnosprawnych, 

 stan zdrowia pracowników PSZ, 

 rozwój zawodowy pracowników PSZ, 

 rozwój dialogu społecznego (w ramach struktury PSZ), 

 dyscyplina budżetowa jednostek PSZ (przekroczenie budżetu o nie więcej niż +1,5% i 

nie mniej niż -3,0%). 

 

Informacje służące obliczaniu wartości wskaźników zbierane są przez każdą 

jednostkę PSZ, co daje później możliwość dokonywania porównań i zestawień w skali 

lokalnej i całego kraju. Jest to o tyle istotne, że założenia polityki rynku pracy w Szwecji są 

ustalane centralnie, przez rząd i parlament.Dzięki scentralizowaniu całego systemu wszystkie 

jednostki PSZ realizują kompletną, przemyślaną i idącą w pożądanym kierunku politykę 

rynku pracy– wszystkie działania szwedzkich PSZ służą nie tylko rozwojowi rynkowi pracy 

na szczeblu lokalnym, ale są rozpatrywane w perspektywie całego państwa. Obecnie 

„filozofia” funkcjonowania szwedzkich służb zatrudnienia programowo jest ukierunkowana 

przede wszystkim na obsługę i pomoc pracodawcom. Z perspektywy zapotrzebowania 

pracodawców na konkretnych pracowników, ze ściśle określonymi umiejętnościami, jest 

realizowane właściwie każde działanie służb zatrudnienia. Notabene, korzystając z 

dobrowolnej  współpracy z tymi pracodawcami cyklicznie zbierane są od nich dane 

statystyczne służące prowadzeniu monitoringu rynku pracy. 

Ponadto, oprócz wyraźnego akcentu położonego na obsługę pracodawców, 

za szczególnieistotne wyzwania dla długoterminowej polityki rynku pracy w Szwecji uważa 

się rozwój programów rynku pracy (wzrost liczby partycypantów), sprawy związane z 

systemem ubezpieczenia zdrowotnego (ze względu na proces starzenia się społeczeństwa) 

oraz kwestię „nowoprzybyłych” imigrantów (imigrantów spoza UE/EOG i przybyłych do 

Szwecji nie później niż przed trzema laty). Grupami, które są w szczególny sposób brane pod 

uwagę podczas realizowania programów aktywizacyjnych są przede wszystkim: osoby 

poniżej 25. roku życia (jeżeli taka osoba jest bezrobotna dłużej niż 3 miesiące, uznaje się ją za 

bezrobotnego długoterminowo), osoby niepełnosprawne, „nowoprzybyli” imigranci oraz 

osoby biorące udział w szkoleniach zawodowych. 

Oprócz ogólnych informacji na temat inicjatyw, w tym tzw. „dobrych praktyk” i 

nowatorskich działań zaprezentowanych przez przedstawicieli obserwatoriów rynków pracy z 
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poszczególnych państw, należy wymienić te wnioskipłynące z opisanych wyżej konferencji 

oraz wyjazdów szkoleniowych, które mogą stanowić źródło rekomendacjidla Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy (dalej: MORP). Zostały one zawarte w zakończeniu niniejszego 

opracowania.  
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VIII. ZAKOŃCZENIE 

Polskie obserwatoria rynku pracy funkcjonowały dotądw ramach struktur 

Wojewódzkich Urzędów Pracy w województwach: małopolskim, podlaskim, pomorskim i 

zachodniopomorskim. Prowadzą one bieżący monitoring lokalnych(wojewódzkich) rynków 

pracy, w tym badania poświęcone tej dziedzinie. Należy przy tym zauważyć, że przedmiotem 

tych badań jest nie tylko sytuacja na rynku pracy, w tym struktura bezrobocia, zatrudnienia 

itp., lecz również kwestie związane z edukacją oraz sytuacją gospodarczą danego regionu. 

Do tematyki wspomnianych badań należą zarówno wąskie dziedziny, jak i szeroki zakres 

zainteresowań badawczych.Niniejszy raport miał na celu ich przedstawienie, co zostało 

dokonane na podstawie analizy raportów z badań wykonanych przez poszczególne 

obserwatoria. Wraz z najważniejszymi wnioskami badawczymi oraz spostrzeżeniami na temat 

samych badań i raportów analiza ta stanowić może podstawędo zarysowania szeregu 

rekomendacji dla powstałego niedawno Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

(MORP). Zostały one uzupełnione o uwagi na temat analogicznych obserwatoriów 

skupionych wokół Europejskiej Sieci Monitoringu Regionalnego Rynku Pracy oraz o 

spostrzeżenia z wizyt studyjnych w jednostkach publicznych służb zatrudnienia w Danii, 

Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

W pierwszej kolejności odnotować trzeba pewne deficyty, które mogą towarzyszyć 

badaniom podejmowanym przez obserwatorium, a których należy unikać w trakcie prac 

przeprowadzanych przez MORP – pierwszą, zasadniczą rekomendacją dla MORP jest właśnie 

zwrócenie uwagi na wypunktowane niżej deficyty badawcze.Są to najczęściej spotykane braki 

i błędy w analizowanych raportach z badań.Dla doświadczonego badacza wydają się one być 

dosyć oczywiste, tym bardziej jednak należy na nie zwracać baczną uwagę w pracach każdej 

jednostki badawczo-naukowej. Ich uniknięcie pozwoli na lepsze wypełnianie obowiązków 

przez MORP. 

1. Najbardziej ogólnym spostrzeżeniem, które pojawiło się w trakcie niniejszego 

opracowania było to, że w wielu raportach badawczych poszczególnych 

obserwatoriówbrak jest części metodologicznej– nie jest przedstawiona metodologia 

badań, na podstawie których wyciągane są, często daleko idące, wnioski.Nie 

podważając w tym miejscu prawidłowości danych i informacji zebranych w 

analizowanych raportach nieufny badacz stawia jednak poprawność samych badań 

pod znakiem zapytania – ze względu na brak opisu metod i technik badawczych 

trudno jest zweryfikować uzyskane wyniki, a zatem i płynące z nich wnioski.  
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2. Kolejną, bardziej generalnąuwagą jest konieczność ścisłego przestrzegania 

podstawowych zasadmetody naukowej w badaniach. Należą do nich przede 

wszystkim następujące kwestie: 

a. Założenia badawcze oraz kierunek badań powinny ściśle odpowiadać ich 

głównemu tematowi. Niedopuszczalne jest, aby prowadzony proces 

badawczy rozmijał się z zasadniczym celem i tematem badań. W innym 

przypadku można odnieść wrażenie, że raport zawiera wyniki dotyczące 

dziedziny podobnej, lecz nie tej samej co zakładana (upraszczając – można 

uznać, że raport jest „nie na temat”). 

b. W wielu raportach brakuje pytań, hipotez i tez badawczych albo też są one 

niedostatecznie wyraźnie i jasno sformułowane. Tym samym trudno jest 

stwierdzić, co tak naprawdę dane badania miały na celu i czy w ogóle mamy 

do czynienia z badaniami naukowymi – które są przecież działalnością celową 

– zwłaszcza jeżeli mają one później znaleźć zastosowanie praktyczne. 

c. Bywa, że tezy (w tym również tezy centralne)badań można uznać za 

tautologie w sensie logicznym, bądź za twierdzenia na tyle trywialne, że 

niewymagające podejmowania wysiłku badawczego(np. teza stwierdzająca, 

że istnieje „wpływ sytuacji gospodarczej w kraju na sytuację gospodarczą 

przedsiębiorstw w badanym województwie”).W tym kontekście należy 

rozważyć zasadność podejmowania badań, jeżeli przedmiotowe zjawisko 

zostało już wcześniej opisane – wystarczające w takim przypadku jest 

odwołanie się do istniejących materiałów. 

d. Ponadto należy unikać sytuacji, w których padają stwierdzenia niepoparte 

przeprowadzonym dowodem naukowym oraz twierdzenia 

fałszywew sensie logicznym.Niedopuszczalne jest formułowanie wniosków z 

badań w sposób „życzeniowy” i intuicyjny, opieranieich bardziej o 

przypuszczenia, aniżeli o konkretny materiał badawczy i zweryfikowane 

hipotezy. Dla poprawności wnioskowania właściwie każde zawarte w raporcie 

twierdzenie wymaga szczegółowej weryfikacji logicznej. 

e. W raporcie z badań powinien być określony czas (okres) ich 

przeprowadzenia. Poza zachowaniem ścisłości metodologicznej informacja ta 

może mieć znaczenie ze względu na specyficzny harmonogram 

funkcjonowania badanych placówek (np. oświatowych). Może ona również 
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służyć do planowania kolejnych badań, szczególnie jeżeli mają one być 

prowadzone cykliczne (powtarzane). 

3. Dobór grupy i jej reprezentatywność w procesie badawczym jest kolejnym, 

niezmiernie ważnym czynnikiem już na etapie planowania procesu badawczego. 

Na ten punkt składają się następujące kwestie: 

a. Konieczne jest ścisłe określenie doboru badanej grupy w celu osiągnięcia 

wymaganej badaniami reprezentatywności. W analizowanych raportach 

brak było informacji na ten temat, bądź można było stwierdzić, że zasada 

reprezentatywności nie została zachowana, co podważa przynajmniej niektóre 

(odnoszące się do ogółu populacji) wnioski badawcze. 

b. W trakcie doboru grupy do badań często jedynym źródłem wiedzy o 

przedmiocie badań była badana grupa (np. osób bezrobotnych). Rzadko 

korzystano z możliwości zasięgnięcia opinii ekspertów (np. naukowców, 

pracowników PSZ) w badanym przedmiocie. Taki dobór badanych mocno 

ogranicza i subiektywizuje wiedzę na ich temat. Wiąże się z tym kolejna 

uwaga: 

c. Podczas konstruowania badań może zdarzyć się nietrafiony dobór grupy 

badawczej. Przykładem są jedne z omawianych badań, którychprzedmiotem 

były plany zawodowe uczniów w wieku 13-16 lat – jak się okazało, były one 

jeszcze w zbyt niewielkim stopniu sprecyzowane, co spowodowało niewielkie 

zainteresowanie młodzieży informacjami z tego zakresu, a co za tym idzie – 

pod znakiem zapytania stawiało prawidłowość wyciągniętych wniosków 

(przynajmniej w zakresie perspektyw zawodowych).W omawianym zakresie 

nie zasięgnięto np. opinii rodziców badanych uczniów, którzy – jak można 

zakładać – mogą mieć istotny wpływ na wybór ścieżki zawodowej przez 

młodzież (co zresztą samo w sobie stanowi hipotezę wymagającą 

weryfikacji).W innym z omawianych badań założonym przedmiotem były 

preferencje młodzieży odnośnie dalszej edukacji, tymczasem jedynie 

stwierdzono, jaka liczba i odsetek młodych ludzi została przyjęta na dany 

kierunek studiów (co, na marginesie, stanowi pochodną wielu czynników, nie 

zawsze związaną z preferencjami edukacyjnymi). Stosując obraną metodę (tj. 

badanie uczelnianych komórek rekrutacyjnych) pominięto opinie i preferencje 

młodzieży, która nie została przyjęta na studia bądź podjęła studia na 

uczelniach innych niż w badanym województwie. 
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4. W niektórych omawianych raportach brak było wyraźnego określenia celów 

aplikacyjnych badań. Jeżeli uznamy politykę społeczną (tu: politykę rynku pracy) za 

naukę i działalność celową, która służyć ma dokonywaniu zmian w rzeczywistości 

gospodarczej i społecznej, wtedy koniecznie należy określić, czemu mają służyć 

badania– oczywiście oprócz czystej wartości opisowo-poznawczej. Tymczasem w 

wielu z analizowanych raportów dominuje prosty opis – diagnoza, której brak 

przełożenia na praktykę orazewentualnych wskazówek mogących służyć 

zmianom/programowaniu działań z zakresupolityki rynku pracy. Wspominają o tym 

eksperci i pracownicy zachodnich obserwatoriów rynku pracy, o czym będzie mowa 

dalej. 

5. W wielu raportach badawczych brakuje podsumowań, bardziej ogólnych 

wniosków stanowiących sedno diagnozy, ewentualnych scenariuszy rozwoju zastanej 

sytuacji (prognoz), a co za tym idzie – punktu wyjścia do konstruowania programu 

(ewentualnych) zmian.  

6. Osobnego wypunktowania wymagająkwestie stosowanych przez badaczy narzędzi: 

a. Wiele raportówsprowadza się tylko do przedstawienia rozkładów 

procentowychodpowiedzi na poszczególne pytania albo dominują w nich 

analizy rozkładu procentowego poszczególnych zmiennych.Nawet w ramach 

prostej analizy ilościowej może się to wydawać niewystarczające. 

b. Powstają wątpliwości w stosunku do kompletności informacji uzyskanych 

na drodze wywiadu telefonicznego.W opinii autorów niniejszego 

opracowania rozmowa telefoniczna nie sprzyja uzyskaniu szczegółowych i 

kompletnych danych każdego rodzaju. Niektóre przedmioty badań stanowią 

dosyć delikatną materię, na temat której rozważania za pomocą aparatu 

telefonicznego mogą być dla respondentów niepożądane, a co za tym idzie 

proces badawczy może być poważnie zakłócony. Wiąże się to z kolejnym 

punktem: 

c. Wiele kwestii badawczych wymaga pogłębionych, reprezentatywnych 

badań jakościowych, tymczasem w analizowanych badaniach dominuje 

prosta analiza ilościowa (wspomniane rozkłady procentowe). Już na etapie 

projektowania badań należy rozważyć zasadność wyboru metod ilościowych 

oraz jakościowych. 

7. W wielu raportach badawczych wyniki przedstawiane są w formie tabel, wykresów 

oraz opisowo, ale bez podania liczbowych wartości bezwzględnych oraz – o czym 
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wspomniano wcześniej – odniesienia się do reprezentatywności badanych podmiotów. 

Podważa to uzyskane wyniki, czy szerzej – niewiele mówi o wynikach badań. 

8. Zgromadzony materiał badawczy często pozwalałby na obliczenie związków 

stochastycznych pomiędzy różnymi kategoriami odpowiedzi. W wielu raportach 

badacze niestety nie uczynili tego, ograniczając się jedynie do intuicyjnego 

zaznaczenia korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami. Należy podkreślić, że 

z uwagi na wagę badań oraz kompletność materiału, obliczenia takie mogłyby 

przynieść dodatkowe i prawdopodobnie doniosłe informacje w przedmiocie badań. 

9. Następną barierą w zastosowaniu wniosków badawczych jest samamnogość 

prowadzonych badań. Duża liczba badań jednej grupy osób może prowadzić do jej 

dezorientacji,zniechęcenia koniecznością ciągłego udzielania często długotrwałych 

wywiadów, może też doprowadzićdo permanentnego „szkolenia” respondenta, który 

po pewnym czasie potrafi rozpoznaćintencje badacza i odpowiedziećna zadawane 

pytania zgodnie z jego oczekiwaniami. 

10. Za poważny deficyt w szeregu z analizowanych raportów można również uznać, 

paradoksalnie, zbytnią ich obszerność. Raporty z badań liczące ponad 500 (a nawet 

ponad 900) stron, a zwłaszcza te, które nie posiadają podsumowania bądź 

streszczenia, utrudniają dokonanie całościowego oglądusytuacji. Mamy do czynienia 

ze szczegółową analizą sytuacji (diagnoza), lecz bez niezbędnej całościowej syntezy 

prowadzącej do prognoz i wniosków. 

 

Wspomniane deficyty badawcze należy uzupełnić o wskazówki dotyczące metod i 

narzędzi, które mogłyby być wykorzystywane w pracach MORP. Szczegółowe uwagi na ten 

temat zostały już zawarte w tekście niniejszego raportu, przy omówieniach poszczególnych 

raportów innych obserwatoriów rynku pracy, poniżej zebrane są zaś najważniejsze, 

najbardziej istotne i ogólne spośród uwag: 

1. Zasadniczą rekomendacją jest dosyć oczywiste stwierdzenie na 

tematkonieczności unikania wyżej wspomnianych uchybień. Tylko to 

zagwarantuje poprawność uzyskanych danych, a co za tym idzie – prawidłowość 

wniosków i prawidłowe projektowanie dalszych działań. 

2. Nasuwa się również uwaga, że w fazie projektowania i realizacji wręcz 

niezbędna jest daleko idąca elastyczność. Jak wskazuje praktyka oraz 

spostrzeżenia zawarte w wielu z analizowanych raportów, rzeczywistość 

weryfikuje założenia badawcze, nie wszystkie źródła – które wydają się być 
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konieczne w podejmowanym przedsięwzięciu badawczym – są naprawdę 

dostępne, założenia badawcze okazują się trudne lub niemożliwe do 

zrealizowania.W takich przypadkach powinna nastąpić weryfikacja i elastyczna 

zmiana metody, techniki i przynajmniej niektórych założeń badań. Związana 

jest z tym konieczność prowadzenia badań pilotażowych. Bez tzw. „pilotażu” 

narzędzia badawcze wstępnie uznane za poprawne, a niezweryfikowane w 

realnych warunkach mogą przynieść błędne dane i prowadzić do błędnych 

wniosków. W ostateczności badanie takie może okazać się zupełnie nietrafione i 

niepotrzebne. 

3. Rekomenduje się również pełne wykorzystywanie w badaniach 

prowadzonych w ramach MORP bardziej zaawansowanych narzędzi 

analizy statystycznej (nie tylko statystyki opisowej) oraz zwrócenie szczególnej 

uwagi na poprawność metodologiczną całości badań. Dzięki temu możliwe 

będzie poprawne wnioskowanie, a poza prostym opisem rzeczywistości także 

próba sformułowania prognoz i wytycznych. 

4. Zasadnym wydaje się również odejście od wywiadu telefonicznego na rzecz 

wywiadu przeprowadzonego face-to-face oraz, oczywiście w uzasadnionych 

przypadkach,korzystanie raczej z metod jakościowych aniżeli czysto 

ilościowych; doprecyzowane i bardziej zaawansowane techniki badawcze oraz 

bardziej zaawansowane sposoby analizy danych pozwalają na uzyskanie bardziej 

szczegółowych, pogłębionych informacji, nie tylko powierzchownego (i przez to 

niezbyt prawdziwego) odzwierciedlenia rzeczywistości. 

5. Przy badaniu poszczególnych grup, np. bezrobotnych na szczególną uwagę 

zasługuje fakt doboru miejsca dokonywanego badania (np. przeprowadzenia 

wywiadu ankietowego)oraz miejsca poszukiwania (pozyskiwania) 

respondentów.Badania prowadzone tylko w jednym miejscu (np. tylko w PUP, a 

nierównież innych instytucjach z którymi stykają się osoby bez pracy), mogą 

wypaczać obraz badanej grupy oraz przynosić niepełne informacje.Miejsce, 

otoczenie, w którym prowadzona jest rozmowa z respondentem może bowiem 

determinować jego odpowiedzi. 

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na, przedstawioną w jednym z omawianych 

raportów
12

, koncepcja analizy rynku pracy dokonywana ściśle poprzez pryzmat 

                                                 
12

 Pomorska mapa zawodów i umiejętności przyszłości – pomorskie ORP. 
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gospodarki, przy jednoczesnym postrzeganiu gospodarki nie z punktu 

widzenia branż, ale poprzez klastry przemysłowe. Autorzy niniejszego raportu 

rekomendują próbę stworzenia opracowania – analizy mazowieckiego rynku 

pracy z perspektywy klastrów przemysłowych. Wiążą się z tym również kolejne 

zależności na linii rynek pracy – gospodarka, których analiza może być 

dokonywana przez pryzmat giełdy: 

7. Wjednym z omawianych raportów
13

 dokonana została analiza kształtowania się 

wartości giełdowegoindeksu branżowego WIG-Budownictwo. Rekomenduje się 

wykorzystanie wskaźników powiązanych z indeksami giełdowymi (w kraju i 

na świecie) w odniesieniu do poszczególnych, ewentualnie poddawanych 

analizie branż w gospodarce, jak również w odniesieniu do sytuacji 

gospodarczej województwa oraz sytuacji na rynku pracy. Tendencje 

występujące na rynkach giełdowych mają niebagatelne znaczenie dla sytuacji 

ekonomicznej notowanych na giełdzie przedsiębiorstw. Ich sytuacja przekłada się 

z kolei na rynek pracy i ma dla niego tym poważniejsze znaczenie, że są to 

zazwyczaj firmy największe i zatrudniające znaczny odsetek pracowników. 

8. Postulowana w poprzednim punkcie analiza pociąga za sobą kolejną 

rekomendację: gromadzenie informacji giełdowych o przedsiębiorstwach 

działających na Mazowszu w branżach najważniejszych z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego regionuoraz liczby zatrudnianych osób. 

9. Ważnym przy tym spostrzeżeniem jest, że w celu uzyskania dokładnych i 

prawdziwych danych na temat sytuacji przedsiębiorstw w województwie analiza 

źródeł zastanych powinna stanowić jedynie początkowy etap badań, nie zaś 

jego sedno i jedyny element. W opinii autorów niniejszego raportu bardziej 

wiarygodne wyniki mogłoby przynieść przynajmniej krótkie badanie ankietowe 

przedsiębiorstw. Jak już wspomniano, kwestię stanu i prognozy ekonomicznej 

przedsiębiorstw należy uznać za doniosłą tematykę z punktu widzenia 

sytuacji na rynku pracy. Badaniedynamiki rozwoju podmiotów gospodarczych, 

dynamiki zatrudnienia i dynamiki płac w województwie mazowieckim 

rekomenduje się do cyklicznych badań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy. 

                                                 
13

 Raport sektorowy – budownictwo – pomorskie ORP. 
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10. Z poprzednim punktem związana jest propozycja sektorowej analizy działalności 

gospodarczej w województwie mazowieckim na wzór krótkich opracowań 

Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Wskazana jest analiza 

ekonometryczna przynajmniej najważniejszych działów przedsiębiorczości 

na Mazowszu (np. w oparciu o klasyfikację PKD), ale uzupełniona o badania 

pracodawców w danej branży. W kontekście omawianych raportów mogłaby to 

być np. analiza sektora turystycznego, zwłaszcza ze względu na niewykorzystany 

potencjał turystyczny Mazowsza, sektora budownictwa, sektora transportowego 

(ze względu na położenie województwa na mapie Polski i Europy), sektora IT. 

11. Oprócz sytuacji gospodarczej regionu rekomenduje się przeprowadzenie badań 

związanych ze strukturą nauczania oraz preferencjami edukacyjnymi 

kandydatów na studia w województwie mazowieckim. Wnioski z takich badań 

mogłyby stanowić znaczący udział w prognozie przyszłej sytuacji na 

mazowieckim rynku pracy (zwłaszcza w kontekście zawodów/umiejętności 

nadwyżkowych i deficytowych). 

12. Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia, a w szerszym 

zakresie – efektywność wszystkich instrumentów rynku pracy ma kluczowe 

znaczenie dla działalności PSZ, dlatego rekomenduje się podjęcie projektu 

badawczego związanego również z tym zagadnieniem. 

 

Powyższe uwagi autorzy niniejszego raportu postanowili uzupełnić o wnioski i 

doświadczenia zdobyte w trakcie spotkań z przedstawicielami regionalnych obserwatoriów 

rynku pracy oraz służb zatrudnienia z innych państw europejskich (patrz: rozdziałVII). Należą 

do nich przede wszystkim następujące spostrzeżenia: 

1. Należy zauważyć, że w Europie (czytaj: Unii Europejskiej, Europejskim 

Obszarze Gospodarczym) istnieje potrzeba stałego monitorowania 

lokalnego/regionalnego rynku pracy. Na to zapotrzebowanie odpowiadają 

coraz liczniej powstające odpowiedniki polskich obserwatoriów rynku pracy. 

Są one rozwijane w różnej formie i usytuowane na różnych szczeblach, w 

zależności od struktury administracyjnej poszczególnych państw, aczkolwiek 

najczęściej stanowią one jednostki związane z samorządem terytorialnym 

(w RFN – krajowym, tzn. na poziomie krajów związkowych - landów). 

Obserwatoria są najczęściej bardzo dobrze wyposażone w sprzęt techniczny 

(tu zwłaszcza: elektroniczny – odpowiednie narzędzia komputerowe i 
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oprogramowanie pozwalające na wykorzystywanie najnowszych technologii, o 

czym dalej) oraz zatrudniają – także na zasadzie „zlecenia” – ekspertów i 

wyspecjalizowane kadry naukowe, czerpiąc przy tym z oferty miejscowych 

ośrodków akademickich. Na przykład wśród pracowników i współpracowników 

obserwatorium w Brandenburgii znajdują się informatycy z miejscowego 

uniwersytetu, ekonomiści, socjolodzy itd. 

2. Należy też zauważyć, że w scenatralizowanych systemach Publicznych Służb 

Zatrudnienia funkcje obserwatorium wypełniają ich wyspecjalizowane, 

wewnętrzne jednostki (nie zaś osobne, finansowane ze środków zewnętrznych, 

struktury). Ma to miejsce na przykład w Szwecji, gdzie w jednostce centralnej 

PSZ (Arbetsförmedlingen) funkcjonują osobne wydziały związane z obsługą 

informatyczną oraz statystyczną całej struktury PSZ. 

3. Zagraniczne obserwatoria oraz jednostki pełniące funkcje obserwatorium bardzo 

szeroko korzystają z oficjalnych statystyk ekonomicznych oraz oficjalnych, 

rutynowych statystyk rynku pracy.W znacznej części ich praca polega na 

agregowaniu i akumulowaniu oficjalnych danych (statystyk), a na tej podstawie 

wyciąganie wniosków oraz tworzenie prognoz i rekomendacji dla polityki rynku 

pracy. Jest to możliwe dzięki dobrze rozwiniętym metodom oraz narzędziom 

statystycznym stosowanym przezpubliczne służby zatrudnienia oraz publiczne 

służby statystyczne w tych państwach.Należy przy tym podkreślić, że bardzo 

często lokalne jednostki PSZ są zaangażowane w zbieranie potrzebnych ku temu 

danych statystycznych. Konkretne dane dostarczają materiału dla tworzenia 

szerokiego spektrum informacji o sytuacji gospodarczej i społecznej badanych 

terenów. Z tego punktu widzenia można uznać, że podejmując własne badania 

oraz próbę ujednolicenia narzędzi statystycznych dla celów polityki rynku 

pracy MORP znacznie wykracza poza standardowe działania dotychczas 

istniejących obserwatoriów w Polsce i w innych państwach UE, których 

zadaniem bywa często prosta kompilacja istniejących i łatwo dostępnych, 

oficjalnych danych. Albowiem w odróżnieniu od wielu jednostek zagranicznych 

MORP – podobnie jak i inne polskie obserwatoria – nie może polegać na 

kompletnych i szczegółowych statystykach oficjalnych, będąc zmuszonym do 

wypracowania własnego, stałego systemu monitorowania. Z tego powodu 

wydaje się wręcz niezbędne nawiązanie możliwie ścisłej współpracy MORP z 

podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie wszelkich statystyk, które 
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mogłyby posłużyć diagnozie i prognozie sytuacji na rynku pracy. Powszechnie 

dostępne dane często bowiem okazują się zbyt płytkie dla tworzenia bardziej 

zaawansowanych wskaźników i narzędzi, tymczasem bliższa współpraca np. z 

Głównym Urzędem Statystycznym bądź Urzędem Statystycznym w Warszawie 

mogłaby umożliwić dotarcie do danych i wskaźników bardziej szczegółowych, 

zaawansowanych i przydatnych w działaniach podejmowanych przez MORP. 

Wiąże się z tym bardziej generalna, kolejna uwaga dotycząca współpracy z 

innymi podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie sytuacji na rynku pracy: 

4. Daje się zauważyć fakt, iż zagraniczne obserwatoria wykonując swoje 

zadania ściśle współdziałają ze wszelkimi możliwymi jednostkami 

administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podczas gdy analogiczna, 

horyzontalna i wertykalna współpraca na tym polu w Polsce wydaje się 

znajdować dopiero w fazie powolnego rozwoju. Prawidłowe i skuteczne 

funkcjonowanie obserwatorium w opinii autorów wymaga nawiązania bardziej 

ścisłej współpracy ze wspomnianymi jednostkami, na równi z 

przedsiębiorstwami, które mogą dostarczać niezbędnych danych. 

5. W związku z powyższym wydaje się również konieczne podjęcie prac nad 

rozbudowaniem albo zreformowaniem statystyki prowadzonej przez sieć 

PSZ.Być może do bieżącego monitoringu mazowieckiego rynku pracy 

należałoby stworzyć osobne narzędzie statystyczne, za pomocą którego w 

kooperacji z powiatowymi urzędami pracy będzie możliwe agregowanie pełnych 

i bardziej szczegółowych danych, aniżeli ma to miejsce obecnie, kiedy to 

wykorzystywane środki wydają się być niewystarczające. 

6. Jak już stwierdzono, zagraniczne obserwatoria, oprócz wykorzystania dostępnych 

danych, wykonują własne badania. Najczęściej są to badania zlecane podmiotom 

zewnętrznym, aczkolwiek w znacznej części (zwłaszcza koncepcyjnej) 

wykonywane samodzielnie, co jest możliwe dzięki współpracy z ośrodkami 

akademickimi oraz ekspertami z wybranych dziedzin nauki (patrz: pkt. 1). 

Ważny przy tym jest fakt, który był bardzo mocno podkreślany przez 

specjalistów ze szwedzkich służb zatrudnienia, że wszelkie dane, w tym 

wszystkie uzyskane dane „surowe” oraz statystycznie przeliczone 

zestawienia, przechodzą weryfikację w środowisku ekspertów-naukowców. 

Otóż bowiem bywają (na szczęście nieliczne) sytuacje, w których ze względu na 

niedoskonałość narzędzi albo obraną metodę ekonometryczną lub statystyczną 
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czyste liczby wskazują na zjawiska, które w rzeczywistości nie zachodzą (i 

odwrotnie). Z tego powodu każde poważniejsze zestawienie bądź informacja 

trafia do odbiorcy przefiltrowana wcześniej przez „sito” pod postacią eksperta, co 

pozwala uniknąć podawania mylnych danych i informacji. 

7. Podczas swojej pracy, a w szczególności w trakcie badań nad rynkiem pracy oraz 

w celu upowszechniania ich wyników, obserwatoria wykorzystują 

zaawansowane technologie informatyczne. Należą do nich przede wszystkim 

pakiety statystyczne oraz narzędzia internetowe. W kontekście tych ostatnich 

należy wspomnieć przede wszystkim fakt, że obserwatoria często posiadają 

własne, niezależne witryny internetowe służące prezentowaniu 

obserwatorium, prowadzonych badań, jak również samym badaniom. 

Ogólnie rzecz biorąc – rozwój technologii informatycznych (tu: wykorzystania 

Internetu) znacznie przyspiesza i ułatwia proces pozyskiwania informacji oraz 

ich udostępniania. 

8. Istnieje przy tym tendencja, aby strony internetowe (tu: należące do 

obserwatorium) były możliwie przyjazne użytkownikowi – osobie 

wprowadzającej dane (pracownikowi obserwatorium) oraz w szczególności – 

odbiorcy informacji. Ma to znaczenie także w przypadku dostępności WWW 

dla osób niepełnosprawnych. Dlatego coraz powszechniej w konstruowaniu 

witryn internetowych stosowany jest tzw. CMS (Content Management System, 

system zarządzania treścią), który służy oddzieleniu treści (zawartości strony 

internetowej) od jej wyglądu (sposobu prezentacji). Pozwala on na łatwe 

tworzenie, aktualizowanie i rozbudowę serwisu WWW przez redakcyjny 

personel nietechniczny za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, 

zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze i 

moduły. Umożliwia również prowadzenie badań w postaci sondaży i ankiet 

internetowych. Jednocześnie baczną uwagę należy zwrócić na dostosowanie 

takiego serwisu do powszechnie stosowanych standardów sieciowych, 

głównie pod kątem wspomnianej dostępności dla niepełnosprawnych (patrz: 

standardy konsorcjum W3C, Web Accessibility Initiative (WAI) oraz Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG)). 

9. Bardzo interesującą koncepcją, która odpowiednio zaadoptowana mogłaby 

znaleźć zastosowanie w pracy MORP, jest prowadzenie przez obserwatorium w 

Hestii kwestionariusza online. Jeden z modułów strony internetowej 
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obserwatorium
14

(notabene opartej o CMS Joomla!) umożliwia tworzenie 

zaawansowanych kwestionariuszy ankiet w postaci cyfrowej. Są one 

wypełniane (przez Internet) przez pracowników publicznych służb zatrudnienia 

oraz wybranych ekspertów z obszaru rynku pracy. Bardzo ważną przy tym 

informacją jest, że stopa zwrotu tych ankiet sięga ponad 90%, co jest możliwe 

dzięki ścisłej współpracy z władzami regionalnymi –można stwierdzić, że 

ankiety te są wypełniane niejako w ramach obowiązków służbowych przez 

wskazanych pracowników. Być może takie narzędzie byłoby dobrą odpowiedzią 

na postawione wyżej postulaty dotyczące prowadzenia lepszej statystyki, 

jakkolwiek wymagałoby nawiązania bardziej sformalizowanej współpracy 

MORP z władzami samorządowymi (starostami powiatowymi i dyrektorami 

PUP, których pracownicy mieliby za zadanie wypełnianie ankiety online). Innym 

rozwiązaniem mogłoby być – z powodzeniem stosowane przez szwedzkie służby 

zatrudnienia – zobligowanie pracowników PSZ do wypełniania stosownych 

formularzy ankiet, dostarczających centrali Arbetsförmedlingen niezbędnych 

danych, jednakże z uwagi na charakter i strukturę polskich PSZ taka metoda nie 

wchodzi w grę ze względów systemowych. Współpraca MORP z PUP może 

mieć charakter dobrowolnej współpracy i polegać na partnerstwie, nie zaś na 

obowiązku. 

10. Jedną z powszechnie podnoszonych przez przedstawicieli zagranicznych 

obserwatoriów rynku pracy kwestią jest konieczność maksymalnej dostępności 

i jak najszerszego upowszechniania wyników badań. Składa się na to kilka 

czynników: 

a. Przede wszystkim informacje – wnioski z badań, rekomendacje, 

zebrane w trakcie badań dane itp. – powinny być upowszechniane w 

możliwie prostej, najlepiej graficznej formie. Forma ta oczywiście 

powinna być adekwatna do przekazywanej treści, jednakże 

upraszczanie przekazu oraz jego kompilowanie i próby dokonywania 

zwięzłych podsumowań wydają się wręcz niezbędne. Wiąże się to z 

uwagami autorów niniejszego raportu dotyczącymi zbytniej 

obszerności niektórych opracowań tworzonych na potrzeby polskich 

obserwatoriów. Zbyt szeroki (w sensie technicznym), a jednocześnie 

                                                 
14

http://www.hessischer-pflegemonitor.de/ 
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bardzo szczegółowy opis problematyki przeszkadza w jej całościowej 

percepcji. Dlatego raporty badawcze wręcz obowiązkowo powinny 

być opatrzone w zwięzłepodsumowanie dające pełen, lecz 

konkretny obraz sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest posłużenie się 

ścisłą metodą naukową i wręcz wypunktowanie w podsumowaniu 

hipotez i tez zawartych w badaniu wraz z odniesieniem się do ich 

falsyfikowalności oraz konkretnych pytań badawczych. 

b.W upowszechnianiu wyników monitoringu regionalnego rynku pracy 

przydatną bywa również, jak wspomniano, forma graficzna, w 

szczególności tworzenie modeli geograficznych. Przykładem takiego 

modelu jest „System Informacji Graficznej” (GIS – Geographical 

Information System) z powodzeniem stosowany przez obserwatorium 

na północy Włoch, w Lombardii. Wykorzystując tę technikę nie tylko 

prezentuje się konkretne informacje, ale sama w sobie służy ona 

pogłębionym studiom nad określonymi zjawiskami gospodarczymi i 

społecznymi. [Graficzne przykłady zastosowania GIS znajdują się w 

Aneksie 2. do niniejszego raportu.] Podobną formę prezentacji danych 

na temat sytuacji na rynku pracy przyjmują rozwiązania szwedzkie, 

wspominane w rozdziale 7. niniejszego opracowania (Kompas 

Zawodowy (Yrkeskompassen)). 

c. Z powyższym punktem ma ścisły związek kwestia wykorzystania 

dostępnych narzędzi informatycznych umożliwiających 

wchodzenie z czytelnikiem w interakcje. Wykorzystanie technologii 

informatycznychwspółgrających z tzw. Web 2.0, w tym np.stosowanie 

RSS (Really Simple Syndication), które mają zastosowanie do 

publikacji często zmieniających się treści,znacznie ułatwia odbiorcy 

pozostawanie na bieżąco z treścią ulubionych serwisów sieciowych. Z 

kolei publikowanie skróconych sond internetowych ułatwia autorom 

serwisu pozyskiwania informacji zwrotnej od czytelników np. na temat 

ich zainteresowań, układu strony internetowej i jej zawartości. 

d.Z upublicznianiem danych i informacji wiąże się kwestia 

odpowiedniego ich adresowania, a dokładniej – dostosowania formy i 

techniki prezentacji do potencjalnego odbiorcy.Pełne raporty z 

badań rzecz jasna powinny być powszechnie dostępne dla osób 
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zainteresowanych ich szczegółami, w tym procesem badawczym, 

jednakże dla potrzeb konkretnych odbiorców powinny być one 

udostępniane w formie streszczonej, zawierającej esencję wyników 

badań, najważniejsze wnioski i rekomendacje, czyli w ujęciu 

łatwiejszym w percepcji. Inną formę powinna przyjąć informacja o 

raporcie skierowana do mediów;inną – do osób poszukujących pracy 

bądź pracodawców; inną – adresowana do decydentów, czyli osób 

odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji.Ta ostatnia 

grupa wymagają na przykład konkretnej diagnozy oraz bardzo 

precyzyjnych informacji o przyszłych możliwych scenariuszach 

rozwoju, trendów, a wreszcie – konkretnych rekomendacji i 

wskazówek co do możliwych decyzji i działań (lub ich braku) oraz ich 

efektów.Krótko rzecz ujmując: treść informacji oraz jej forma w 

pierwszej kolejności powinna uwzględniać osobę adresata (jej 

odbiorcy), w tym w szczególności osobę, która na podstawie tej 

informacji będzie podejmowała strategiczne decyzje. 

e. Z powyższym wiążą się również szczegóły techniczne 

opracowywanych informacji. Na przykład w trakcie kopenhaskiego 

spotkania sieci monitoringu regionalnego rynku pracy wielu 

uczestników stwierdzało, że poważną barierą w zastosowaniach 

tworzonych dokumentów jest ich forma elektroniczna, to znaczy 

publikowanie ich w mało dostępnych i trudnych w edycji 

formatach takich jak na przykład Adobe Acrobat (.pdf). Taki 

dokument jest trudny w dalszych zastosowaniach właśnie ze względu 

na kłopoty z jego edycją oraz użyciu jako tekstu źródłowego (nie 

wspominając o kłopotach osób niepełnosprawnych z jego 

odczytaniem).
15

 Rekomendacją autorów niniejszego raportu jest zatem 

odpowiedni dobór formatu publikacji – zwłaszcza elektronicznej – pod 

kątem możliwie szerokiej dostępności i dalszego wykorzystywania 

(jako materiału źródłowego). Możliwe rozwiązania to przede 

wszystkim: 

                                                 
15

 Względy bezpieczeństwa nie odgrywają przy tym, zdaniem autorów raportu, jakiejkolwiek roli, ponieważ w 

rzeczywistości nie istnieje format publicznie dostępnych danych, który nie jest możliwy do edycji/kopiowania. 
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 coraz powszechniej stosowanystandard OpenDocument
16

  

znany jako ODF, ODTlub ISO/IEC 26300, czyli otwarty 

standard ISO formatu plików pakietów biurowych, 

któryobejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, 

wykresy i prezentacje multimedialne; co ważniejsze, standard 

ten zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może być 

swobodnie stosowany w działaniach administracji publicznej
17

; 

 najbardziej rozpowszechnione formaty zapisu plików w 

pakiecie biurowym MS Office (notabene, w najnowszej wersji 

tego pakietu biurowego jest możliwe dokonywanie zapisu 

plików w standardzie OpenDocument). 

f. Z upowszechnianiem informacji o działalności MORP mocno związana 

jest funkcja osoby odpowiedzialnej w zespole za kontakty 

zewnętrzne. W celu lepszego upowszechniania informacji niezbędne 

jest wskazanie przedstawiciela – osoby odpowiedzialnej za kontakt z 

innymi organizacjami, a w szczególności za udzielanie każdemu 

zainteresowanemu wszystkich możliwych informacji związanych z 

pracami MORP. W toku wszelkich kwerend, które podejmowali 

autorzy niniejszego opracowania, kluczowym zadaniem było dotarcie 

do osoby, która jest w stanie udzielić kompletnej informacji na 

interesujący temat. Wobec tzw. „dyfuzji odpowiedzialności”, czyli w 

sytuacji, kiedy żaden z pracowników badanej instytucji nie czuje się 

odpowiedzialny za występowanie w jej imieniu, może to prowadzić 

wręcz do braku przekazywania informacji na zewnątrz, a zatem 

zatarcia jednego z podstawowych celów obserwatorium. Ponadto, taka 

osoba ma możliwość lepszego i bardziej sprawnego komunikowania się 

w imieniu MORP z innymi ośrodkami badawczymi, obserwatoriami 

oraz – co było postulowane wyżej – z jednostkami administracji 

publicznej oraz partnerami społecznymi i prywatnymi (2. i 3. sektora). 

Funkcja swego rodzaju „rzecznika prasowego”, rozumianego jednak 

                                                 
16

Pełna nazwa: Open Document Format for Office Applications. 
17

 W rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766) znalazło się unormowanie uwzględniające format 

OpenDocument 1.0 jako jeden z podstawowych (razem z TXT, RTF, DOC oraz PDF) formatów dokumentu 

tekstowego lub tekstowo graficznego dla administracji publicznej. 
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szerzej, a mianowicie jako przedstawiciela do kontaktów z osobami 

potrzebującymi informacji oraz swego rodzaju komórka public 

relations,zdaniem autorów niniejszego raportu może stać się kluczem 

do sukcesu całego przedsięwzięcia. 
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ANEKS 1. ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW RAPORTÓW POMORSKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU 

PRACY 
Tabela 1.Komponenty raportów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.  

Źródło: opracowanie własne. 

1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2008 6/2008 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2009 V/2009 

Komponenty cykliczne 

Koniunktura 
gospodarcza a 

zmiany sytuacji 

na rynku pracy 

Struktura 
gospodarki 

województwa 

pomorskiego, 
Ocena 

koniunktury 
gospodarczej w 

województwie 

pomorskim 

Ocena 
koniunktury 

gospodarczej w 

województwie 
pomorskim 

Ocena 
koniunktury 

gospodarczej w 

województwie 
pomorskim 

Ocena 
koniunktury 

gospodarczej w 

województwie 
pomorskim 

Ocena 
koniunktury 

gospodarczej w 

województwie 
pomorskim 

1.Poziom, 
dynamika i 

struktura 

przedsiebiorczoś
ci w latach 

2004-2007. 
2. Koniunktura 

gospodarcza 

Ocena 
koniunktury 

gospodarczej w 

województwie 
pomorskim 

Makroekonomic
zne 

uwarunkowania 

rynku pracy 

Makroekonomic
zne 

uwarunkowania 

rynku pracy 

Makroekonomic
zne 

uwarunkowania 

rynku pracy 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

1.Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

2.Wolne miejsca 
pracy 

– Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

 

Nowe miejsca 
pracy a liczba 

bezrobotnych 

 

Zmiany liczby 

pracujących i 
bezrobotnych w 

ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących i 
bezrobotnych w 

ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących w 
ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących w 
ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących w 
ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących w 
ujęciu 

sektorowym 

Zmiany liczby 

pracujących w 
ujęciu 

sektorowym 

1. Pracujący w 

sektorach 
2.  Struktura 

pracujących i jej 

zmiany 

1. Zmiany 

struktury 
pracujących 

2.  Zmiany 

liczby 
pracujących i 

bezrobotnych 

Sektorowe 

przekształcenia 
struktury 

pracujących 

Struktura 

pracujących 

Zmiany 

bezrobocia 
strukturalnego 

Struktura 

bezrobotnych 

Struktura 

bezrobotnych. 
Zmiany liczby i 

struktury 

pracujących w 
2005 r 

Struktura 

bezrobotnych 

Struktura 

bezrobocia. 
Zmiany liczby i 

struktury 

pracujących w 
2006 r. 

Struktura 

bezrobocia 
 

Struktura 

bezrobocia 
 

Struktura 

bezrobocia w 
województwie 

pomorskim 

Przemiany 

struktury 
bezrobotnych 

Przemiany 

struktury 
bezrobotnych 

Struktura 

bezrobocia w 
województwie 

pomorskim 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

– Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Demograficzne 
uwarunkowania 

rynku pracy 

Demograficzne 
uwarunkowania 

rynku pracy 

Demograficzne 
uwarunkowania 

rynku pracy – 
stan zdrowia 

ludności 

Demograficzne 
uwarunkowania 

rynku pracy – 
zarobkowe 

migracje 

zagraniczne 

– – – Nowa prognoza 
demograficzna – 

zasoby pracy do 
2035 r. 

–   

 Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Poziom i 
dynamika 

wynagrodzeń w 

sektorze 
przedsiębiorstw 

Wynagrodzenia Zmiany 
poziomu 

wynagrodzeń 

Sektorowa 
dynamika 

wynagrodzeń 

Wynagrodzenia 
w sektorach 

  Popyt na pracę Popyt na pracę – – – – – – Gdzie popyt na 

pracę spada 
najszybciej, a 

gdzie rośnie? 
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   Projekcje 

gospodarki, 

projekcje 

zatrudnienia 

– – – – –   

   Ogólna 

tendencja na 

rynku pracy 

– – – – –   

 Prognozy 

bezrobocia 

– Projekcje 

bezrobocia 

– Projekcje 

bezrobocia 

Projekcje 

bezrobocia 

– Projekcje 

bezrobocia 

– Projekcje 

bezrobocia 

Opracowania efemeryczne 

   Kształcenie 
zawodowe w 

województwie 

pomorskim 

Kształcenie 
zawodowe w 

województwie 

pomorskim 

     Kształcenie 
ponadgimnazjal

ne w 

województwie 
pomorskim 

  Struktura 

studentów i 

absolwentów 

pomorskich 

szkół wyższych 

 Kształcenie na 

poziomie 

wyższym w 

województwie 

pomorskim 

     Trendy w 

edukacji 

[opracowanie 

ogólne - PWZ] 

    Bezrobocie 
ukryte w 

rolnictwie 

      

    Warunki pracy 
w 2006 r. 

      

    Migracje 

wewnętrzne i 

zagraniczne na 
pobyt stały w 

świetle danych 

GUS 

Zróżnicowanie 

migracji w 

układzie 
powiatów w 

świetle danych 

GUS 

Kierunki 

migracji 

międzywojewód
zkich na pobyt 

stały w latach 

2004-2006 

    

  Kobiety na 

rynku pracy w 

województwie 
pomorskim 

Charakterystyka 

działalności 

dużych 
przedsiębiorstw 

w województwie 

pomorskim na 
postawie "Lista 

500 - 

Największe 
firmy 

Rzeczpospolitej" 

    Budownictwo – 

stan i 

perspektywy 

Wpływ oddania 

do użytku 

pomorskiego 
odcinka A1 na 

funkcjonowanie 

przedsiębiorstw 
i rynek pracy 

 

 Struktura popytu 
na pracę na 

podstawie 

informacji z 
portalu pracuj.pl 

      Społeczne 
uwarunkowania 

rynku pracy – 

infrastruktura 
mieszkaniowa 

  

        Oferty pracy 

zgłaszane do 

PUP 

  

Badania ankietowe 

        Koniunktura 

gospodarcza w 

ocenie 

Koniunktura 

gospodarcza w 

ocenie 

Koniunktura 

gospodarcza w 

ocenie 
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przedsiębiorców przedsiębiorców przedsiębiorców 

 Badania 

przedsiębiorców

, prognozy 
zatrudnienia 

Wnioski z 

badania 

ankietowego 
pracodawców 

Wnioski z 

badania 

ankietowego 
pracodawców 

– Wnioski z 

badania 

ankietowego 
pracodawców 

Wyniki badań 

ankietowych 

pracodawców 

Wnioski z 

badania 

ankietowego 
pracodawców 

– Wnioski z 

badania 

ankietowego 
pracodawców 

 

 Analiza działań 

Powiatowych 
Urzędów Pracy 

w województwie 

pomorskim – 
wnioski z badań 

ankietowych 
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ANEKS 2. GRAFICZNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃSYSTEMU INFORMACJI GRAFICZNEJ (GIS) W 

LOMBARDII 
Źródło ilustracji w tym aneksie: Mattia Martini, Gloria Ronzoni, Labour Market Intelligence in Lombardy Region. An Application of GIS to Local Labour Market, prezentacja multimedialna przedstawiona podczas 

konferencji Europejskiej Sieci Monitoringu Regionalnego Rynku Pracy, Kopenhaga 7-9.10.2009 r. 
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ANEKS 3. GRAFICZNE PRZYKŁADY SZWEDZKIEGO „KOMPASU ZAWODOWEGO” (YRKESKOMPASSEN) 
Źródło ilustracji w tym aneksie: zrzuty ekranu ze strony internetowej http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se 
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ANEKS 4. SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO 

PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY DO WIELKIEJ 

BRYTANII 

 

Termin zrealizowanego szkolenia: 23-28 listopada 2009 r. 

Miejsce zrealizowanego szkolenia: Anglia – Nottingham, Cambridge, Exeter, 

Birmingham 

Cel zrealizowanego szkolenia: Zdobycie wiedzy i dobrych praktyk 

dotyczących systemu monitorowania 

sytuacji na rynku pracy Wielkiej Brytanii i 

stosowanych narzędzi badawczych. 

 

Szkolenie pracowników i współpracowników Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy WUP zostało zorganizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Akademia Szkoleń i Kompetencji. Partnerami WUP w realizacji szkolenia były: 

Intelligence East Midlands (obserwatorium rynku pracy dla regionu East Midlands w 

Nottingham), The South West Observatory (obserwatorium rynku pracy w Exeter), 

Insight East (nowe centrum zbierania danych o Wschodniej Anglii przy East of England 

Development Agency – EEDA) oraz Association of Regional Observatories 

(Stowarzyszenie Obserwatoriów Regionalnych). 

Zasadnicze cele szkolenia obejmowały poznanie praktyki funkcjonowania 

angielskich, lokalnych obserwatoriów rynku pracy w regionach na południu kraju, w 

szczególności metodologię prac badawczych, identyfikację narzędzi stosowanych przez 

miejscowych specjalistów i zespoły badawcze. Podczas wizyty w Anglii uczestnicy 

szkolenia uzyskali także możliwość zapoznania się z warunkami i osiągalnymi efektami 

tworzenia regionalnych sieci współpracy w ramach monitoringu lokalnych rynków pracy, 

zapoznali się ze specyfiką brytyjskiego rynku pracy oraz służb zatrudnienia. Skład grupy 

uczestników szkolenia został ustalony w oparciu o regulamin oraz zasady organizacji 

wyjazdów szkoleniowych MORP. 
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12-osobowa polska grupa uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez 

partnerów brytyjskich, którzy przekazywali wiedzę i doświadczenia w formie wystąpień i 

prezentacji multimedialnych. W każdym z odwiedzanych ośrodków o własnych 

doświadczeniach monitorowania zjawisk na lokalnych rynkach pracy i prowadzonych 

badaniach uczestnicy szkolenia opowiadali gospodarzom w trakcie dyskusji 

stanowiących element programu. Wiedzę i doświadczenia zdobyte w trakcie tworzenia i 

prowadzonych prac Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy specjaliści z Polski 

przekazywali gospodarzom w każdym z odwiedzanych ośrodków także w formie 

wystąpień i prezentacji multimedialnych (dr Łukasz Łotocki i dr Tomasz Mering). 

Wyjazd szkoleniowy został bardzo dobrze przygotowany i zaplanowany. 

Uczestnicy szkolenia w trakcie kilkudniowego pobytu w Anglii przemieszczali się 

autokarem pomiędzy odwiedzanymi ośrodkami. Uczestnikom zapewniono wysokiej 

jakości tłumaczenia konsekutywne wystąpień i dyskusji w programie szkolenia oraz poza 

programem, szczegółowe materiały szkoleniowe i obsługę logistyczną. Wysoko należy 

ocenić organizację transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdu 

szkoleniowego. 

 

NOTTINGHAM, 24 listopada 2009 r. 

Pierwszą instytucją, którą po przyjeźdze do Wielkiej Brytanii odwiedziła grupa 

uczestników szkolenia była Regionalna Agencja Rozwoju East Midlands w Nottingham, 

w której budynku przygotowano spotkanie ze specjalistami Intelligence East Midlands 

oraz West Midlands Regional Observatory – obserwatoriów dwóch sąsiadujących ze sobą 

regionów Anglii. Organizacja spotkania w tej formie w budynku Agencji była 

uzasadniona, ponieważ siedziba obserwatorium East Midlands znajduje się w znacznie 

odleglejszej części Nottingham, a zasadnym było zaproszenie do udziału w szkoleniu 

także przedstawicieli obserwatorium West Midlands, ponieważ stworzono dzięki temu 

pole do dyskusji w perspektywie porównawczej rynków lokalnych, których wzajemna 

wrażliwość skłania lokalnych badaczy do stałej współpracy obydwu jednostek. 
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Intelligence East Midlands 

Uczestników szkolenia przyjęli przedstawiciele East Midlands Development 

Agency i Hazel Mitchell - koordynator Intelligence East Midlands (IEM). H. Mitchell 

przedstawiła ogólny zarys struktury i warunków funkcjonowania obserwatorium East 

Midlands, które stale zatrudnia 1,5 osoby w przeliczeniu na etaty. Jest utrzymywane 

przez East Midlands Development Agency. Zostało założone w 1999 r. Zadaniem 

obserwatorium jest promocja i koordynacja dostępu do danych dotyczących regionu. 

Obserwatorium stanowi regionalne centrum informacyjne dla wszystkich okolicznych 

społeczności i gmin. 

 

H. Mitchell zaprezentowała podstawowe informacje dotyczące strony 

internetowej Obserwatorium, która zawiera stale aktualizowane informacje oraz 

wszystkie wyniki prowadzonych badań dotyczące 

regionu:WWW.inteligenceeastmidlands.org.uk 

 

Obecnie ww. strona internetowa zawiera około 600-700 pozycji i jest regularnie 

uzupełniana. Realizatorzy serwisu zapewniają, że włączone do bazy danych wyniki 

badań są rozpowszechniane, ponieważ lista zarejestrowanych użytkowników zawiera 

około 500-600 osób. Lokalni partnerzy Obserwatorium posiadają swoje profile w 

serwisie. Poprzez serwis można także dotrzeć do innych instytucji publikujących dane 

regionalne. Na stronie jest dostępna Regionalna Strategia Gospodarcza. Regularnie 

publikowany jest biuletyn badawczy, raporty badawcze, kwartalniki oraz sprawozdania 

miesięczne. 

Jednym z głównych celów IEM jest poprawadostępu do informacji. Strona 

internetowa zawiera źródła informacji dostarczane przez regionalnych specjalistów ds. 

statystyki Narodowemu Biuro Statystycznemu. Bazy danych statystyk regionalnych 

zawierają informacje dotyczące mapowania kluczowych wskaźników dla regionu i 

subregionu. 

Użytkownicy zarejestrowani w serwisie otrzymują ww. biuletyn (newsletter) 

zawierający informacje o najnowszych wynikach badań (w formie e-mailingu). 

http://www.inteligenceeastmidlands.org.uk/
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Intelligence East Midlands tworzy sieć, której forum stanowi pole rozsiewania 

informacji o wynikach badań i stwarza możliwość wymiany doświadczeń. Aplikacje 

sieciowe stwarzają także możliwość pozyskiwania informacji o istotnych wydarzeniach, 

o istotnych programach w zakresie zainteresowań partnerów. Wyciągi informacji o 

wydarzeniach i programach, analizy i ekspertyzy znajdują się w serwisie w postaci 

dostępnych zasobów sieciowych. Są organizowane regionalne spotkania grup 

dyskusyjnych. 

Drugim z głównych celów działalności IEM jest usprawnianie koordynacji 

działań regionalnych. Lokalne systemy informacji są kluczem do usprawniania procesów 

decyzyjnych podejmowanych na poziomie lokalnym. Obserwatorzy tworzą grupy, które 

spotykają się kwartalnie, tworzą biuletyn informacyjny – jest uzupełniany co 6 miesięcy, 

zawiera plany partnerów regionalnych, jest dostępny na stronie WWW. 

Trzecim z głównych celów IEM jest udoskonalanie działań w oparciu o 

przekazywanie dobrych praktyk. Intelligence East Midlands organizuje cykle szkoleń, 

warsztatów mających na celu identyfikację i wykorzystywanie pozyskanych danych oraz 

wiedzy. Tematyka warsztatów obejmuje: 

- zdobywanie informacji on-line 

- odczytywanie i analizę informacji statystycznej 

- organizowanie zasadnych i adekwatnych badań 

- łączenie wyników w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie 

potencjału badawczego (efektywne wdrażanie) 

 

West Midlands Regional Observatory 

Reprezentujący West Midlands Regional Observatory Steven Howard 

przedstawił grupie szkoleniowej z Polski prezentację, której wiodącym motywem było 

hasło „Pełniejsza wiedza, lepsza polityka”. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in., że 

Obserwatorium West MMidlands jest jednym z 9 obserwatoriów w regionie. Zostało 

utworzone przez rząd w 2002 roku, aby wykorzystywać pełnię zasobów regionalnych i 

poprawić jakość strategii rozwoju i polityki prowadzonej lokalnie w West Midlands. 

Działalność Obserwatorium opiera się na partnerstwie regionalnym. 

Kluczowymi partnerami są: 
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- Regionalna Agencja Rozwoju (Regional Development Agency) 

- lokalne rady Komitetu Władz Regionalnych (West Midlands Leaders Board) 

- Stowarzyszenie Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Association) 

- Komitet Strategiczny ds. Zdrowia (Strategic Health Authority) 

- Regionalna Rada Biznesu (West Midlands Business Council) 

- Społeczna Akcja na rzecz West Midlands – organizacje pozarządowe 

(Regional Action West Midlands) 

- Rada ds. Nauczania i Kwalifikacji (Learning and Skills Council) 

- Stowarzyszenie Szkół Wyższych (Association of Colleges) 

- Izba Handlowa (Chambers of Commers) 

- trzej członkowie reprezentujący Regionalną Sieć Informacji (Regional Data 

and Intelligence Network) 

 

Struktura organizacyjna i podejmowane działania Obserwatorium opierają się na 

decyzjach podejmowanych wspólnie przez członków Partnerstwa. Organem 

wykonawczym jest dyrektor wykonawczy (obecnie Rosie Paskins), który ściśle 

współpracuje z menedżerem urzędu (obecnie Marion Doherty). Na strukturę 

Obserwatorium składają się cztery wydziały, których kompetencjami zarządzają 

powołani do tego celu specjaliści: 

- Naczelnik ds. Komunikacji i Działań Sieciowych (Head of Communication 

and Networking) 

- Naczelnik ds. Badania Kwalifikacji (Head of Skills Research) 

- Kierownik ds. Nowoczesnych Technologii i Projektów (IT and Project 

Manager) 

- Specjalista ds. Statystyki (ONS Regional Statistician), zatrudniony przez 

zewnętrzną wyspecjalizowaną agencję, ściśle współpracujący z Obserwatorium 

 

Obserwatorium West Midlands prowadzi badania w następujących obszarach: 

- kwalifikacje zawodowe 

- przedsiębiorczość 

- innowacyjność 
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- możliwości absorpcyjne gospodarki 

- uwarunkowania ekologiczne produkcji gospodarczej 

- transport 

 

Do zakresu działalności Obserwatorium należą następujące zadania: 

- publikowanie przeglądów informacji dotyczących aktualnej sytuacji w regionie 

- badania prowadzone na potrzeby regionalnych partnerów 

- budowanie sieci współpracy lokalnej i zapewnianie wzajemnej wymiany 

najlepszych doświadczeń między partnerami 

- zapewnianie dostępu do informacji poprzez publikowanie danych na stronie 

internetowej:WWW.wmro.org 

 

Na stronie internetowej są dostępne wszelkie raporty i badania wykonywane 

przez Obserwatorium. Regionalny katalog źródeł posiada ponad 3000 pozycji (badań, 

danych i informacji o regionie). Obserwatorium prowadzi blog informacyjny, który jest 

aktualizowany kilka razy w tygodniu na podstawie bieżących obserwacji i dokonań. 

Sieć współpracy, która została stworzona i pracuje na rzecz Obserwatorium 

obejmuje obecnie około 400 badaczy i decydentów z całego regionu. W sieci 

prowadzony jest ważny program badań kwalifikacji, predyspozycji zawodowych 

(zawiera 10 wskaźników wyświetlających z założenia wszystkie cechy i zmienne 

dotyczące lokalnego rynku pracy, o których wiedza jest pożądana przez decydentów oraz 

trenerów prowadzących szkolenia), program jest prowadzony od 2005 roku. Aktualnie 

pozwala stosunkowo dokładnie określać skalę wpływu recesji na zmiany struktury 

kwalifikacji zawodowych i predyspozycji pożądanych w konkretnych dziedzinach 

przemysłu, ostatnio przede wszystkim w sektorze związanym z technologiami 

środowiska naturalnego. Badania pozwalają na identyfikowanie głównych barier i 

korzyści, które dotyczą lokalnych pracodawców. 

Uczestnicy spotkania poznali Anthony’ego Szary’ego – specjalistę zajmującego 

się dostarczaniem WMRO danych z zakresu statystyki regionalnej. Towarzyszyli mu 

dwaj inni specjaliści reprezentujący Office for National Statistics (ONS): Jen Beaunont i 

http://www.wmro.org/
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Andy Botterill, którzy są członkami zespołu – The Regional ONS Team zajmującego się 

opracowaniem danych wykorzystywanych przez Obserwatorium. 

A. Szary i jego dwaj koledzy przedstawili zebranym  stosowane metody 

badawcze i zakres podstawowych danych statystycznych. Wskazali również źródła, z 

których korzystają specjaliści współpracujący z Obserwatorium. Źródła, na których 

opiera się w swojej bieżącej pracy jednostka badawcza dostarczająca informacje 

statystyczne Obserwatorium stanowią: przeglądy statystyczne sytuacji gospodarczej, 62 

rekomendacje zawierające zasadnicze informacje Narodowego Biura Statystycznego 

(ONS) albo biur regionalnych (umiejscowionych przy obserwatoriach lokalnych i 

współpracujących między sobą), które są dostarczane do wszystkich regionów Anglii. 

Zespoły biur regionalnych ONS (Narodowego Biura Statystycznego) są 

umiejscowione różnorodnie strukturalnie, w zależności od regionu. W regionie West 

Midlands lokalne biuro ONS jest umiejscowione w strukturze Obserwatorium, co 

zdaniem A. Szary’ego jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym. 

Przykłady obszarów badawczych wspólnych projektów lokalnego biura ONS 

realizowanych razem z partnerami lokalnymi: 

- Przedsiębiorczość kobiet 

- Analiza inwestycyjna spółek i przedsiębiorstw zewnętrznych 

(pozaregionalnych) 

- Kultura i kreatywność w przemyśle 

- Innowacyjność 

- Wskaźniki rozwoju 

- Analiza różnorodności służby cywilnej 

- Analiza bezrobocia na poziomie regionalnym i ponadregionalnym 

- Wskaźniki GVA (Gross Value Added) i GDHI (Gross Disposable Household 

Income) 

 

Badanie poziomu wskaźnika GDHI stanowi preferowaną przez jednostki 

statystyczne metodę mierzenia poziomu dobrobytu, zamożności gospodarstw domowych 

w środowisku lokalnym. Natomiast badanie prowadzone przy zastosowaniu wskaźnika 
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GVA pozwala w najlepszy możliwy sposób mierzyć poziom wydajności gospodarczej. 

Wskaźnik GVA jest obliczany jako: 

- wartość per capita w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców regionu 

- wartość per capita w odniesieniu do liczby zatrudnionych 

- wartość roboczogodziny. 

 

CAMBRIDGE, 25 listopada 2009 r. 

 

Insight East 

W nowym centrum zbierania danych o Wschodniej Anglii w Cambridge (The 

Region’s Economic Intelligence Center) uczestników szkolenia przyjęli Glenn Athey 

(dyrektor obserwatorium Insight East) oraz podległy jej zespół badaczy i analityków: 

Tom Morrison, Steve Denman, Andrew Jamieson. W trakcie rozmów wokół poruszanej 

na spotkaniu tematyki, goście z Polski poruszyli kwestię wykształcenia specjalistów 

zatrudnianych w Obserwatorium. Z uzyskanych informacji wynika, że wśród 

pracowników merytorycznych zespołu, podobnie jak w pozostałych odwiedzanych 

instytucjach, dominują specjaliści w zakresie ekonomii i nauk pokrewnych. W zespole 

Insight East większość specjalistów posiada doświadczenie pracy w administracji 

publicznej lub strukturze politycznej urzędów państwowych. 

Insight East tworzy bazę informacji gospodarczej dla usprawniania procesu 

decyzyjnego w regionie. Podstawowe założenia formułowania bazy informacyjnej 

przyjęte w Insight East: 

- informacja i wiedza powinny być zrozumiałe i dostępne 

- informacja i wiedza powinny być odpowiednie, stosowne do potrzeb 

- informacja i wiedza powinny być czytelne 

- informacja i wiedza to nie tylko dane, ale także informacje interpretowalne i 

użyteczne do przeanalizowania. 

 

Centrum ma pomóc organom decyzyjnym lepiej zrozumieć gospodarkę regionu 

i uwarunkowania wpływania na nią przez zróżnicowane czynniki. Analizy prowadzone 

przez Insight East skupiają się przede wszystkim wokół dynamiki rejestrowanych zjawisk 
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gospodarczych w regionie. Pierwszymi i najważniejszymi odbiorcami informacji, analiz 

są decydenci, nie tylko badacze. 

Insight East jest częścią Wschodnioangielskiej Agencji Rozwoju (EEDA). 

EEDA jest regionalną agencją ds. rozwoju gospodarki i stanowi część rządowego 

Departamentu Biznesu, Innowacji i Kwalifikacji (Department of Business, Innovation 

and Skills). Zatrudnia 5 pracowników i posiada budżet ok. 720 tys. funtów, łącznie z 

kosztami personelu. W ramach Insight East działa Komitet Doradczy (Advisory Board) 

składający się z ośmiu członków reprezentujących inne regionalne organizacje. W 

strukturze Insight East funkcjonuje Centrum Ekonomiczne (Economic Fokus). 

Insight East zostało założony w marcu 2009 roku. Wcześniej działało East of 

England Observatory (od 1999 roku). Insight east rozszerzyło działalność Obserwatorium 

poprzez dodanie zadań i zwiększenie kadry. 

Insight East publikuje dane w następujących formach: 

- raporty gospodarcze (miesięczne i kwartalne) 

- raporty dotyczące rynku pracy (miesięczne) 

- prognozy gospodarcze (dwa razy do roku, wiosną i jesienią) 

- studium wpływu recesji na region (40-stronicowy raport z sierpnia 2009) 

- raporty dotyczące lokalnej gospodarki (na temat 11 lokalnych rynków w 

regionie) 

- analizy zainteresowania regionem poza granicą 

- pogłębiona analiza wskaźnika innowacyjności dla regionu 

- regularne monitoringi spadku zatrudnienia i struktury bezrobocia 

 

Insight East planuje wdrożenie programu dotyczącego kwalifikacji, 

predyspozycji na regionalnym rynku pracy (2010). W październiku 2009 r. ukazał się 

dokument dotyczący pożądanych prognoz rynku pracy. W marcu 2010 ukaże się 

zaawansowane studium rynku pracy. 

Programy badawcze planowane poza głównym „Skills and labour market 

program”: 

- międzynarodowa pozycja handlowa regionu 

- starzenie się społeczeństwa 
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- stabilność ekonomiczna 

- lekcje dla sukcesu (ukazywanie przywództwa w rozumieniu gospodarczym 

nauczanie najlepszych praktyk)) 

 

W Insight East w krótkim okresie planowane są także: 

- bliska współpraca z Departamentem Komunikacji i Prasy 

- tworzenie raportów dotyczących określania wagi decyzji i liderów 

- szybkie podejmowanie decyzji i efektywne planowanie pracy 

- odpowiedzialność osobista i zdawanie relacji 

- unikanie podawania danych (dostarczanie analiz) 

 

W trakcie dyskusji, którą toczyli uczestnicy szkolenia ze swoimi brytyjskimi 

partnerami stwierdzono, że przede wszystkim aktualnie nastąpił czas zmian. W związku z 

tym informacja stała się jeszcze bardziej potrzebna, zwłaszcza ta dotycząca bezpośrednio 

gospodarki i rynku pracy. 

O metodach dystrybuowania i rozpowszechniania informacji za pośrednictwem 

strony internetowej opowiedział Tom Morrison – pracownik East of England 

Development Agency (Agencja Rozwoju Wschodniej Anglii - EEDA). 

Strona internetowa została pierwotnie utworzona dla przedstawienia obrazu 

środowiska społeczno-gospodarczego oraz struktury społecznej Wschodniej Anglii. Na 

stronie internetowej jest dostępnych kilkaset artykułów dotyczących badanej 

problematyki. Osoby zarządzające stroną WWW aktualizują artykuły. Mają dostęp do 

tysięcy źródeł informacji. Strona jest funkcjonalna jako publikator, biblioteka, umożliwia 

dostęp do źródeł (raportów i map). Strona jest używana do monitorowania stanu 

realizacji regionalnej strategii gospodarczej. 

Na stronie WWW znajdują się: 

- profile zakładów gospodarki lokalnej 

- atlas gospodarczy regionu 

- prognozy ekonomiczne 

- baza danych zasobów wg kategorii potrzeb 
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Na stronach internetowych znajdują się wizualizacje przestrzenne wg których 

przestrzeń społeczna Wielkiej Brytanii jest analizowana w wielu wymiarach: 

(mapowana):WWW.insighteast.uk , WWW.regionalobservatories.org.uk 

 

Steve Denman (EEDA) przekazał uczestnikom szkolenia, na czym polega i 

czego konkretnie dotyczy mapowanie strony internetowej w GIS (Geographic 

Information System). Jest to system, który pozwala zdobyć, gromadzić, analizować, 

ustalać i ukazywać na stronie internetowej  informację geograficznie ustrukturyzowaną 

(przestrzenną). GIS stwarza dostęp do map interaktywnie. 

Andrew Jamieson (EEDA) przedstawił uczestnikom szkolenia prezentację pt. 

„Prognozowanie ekonomiczne dla Wschodniej Anglii”. Jak zauważył - Wschodnia 

Anglia ma 47 lokalnych władz I dużo więcej organizacji lokalnych I regionalnych. Każda 

z nich ma swoje własne priorytety, politykę, odpowiedzialność, strategię i nie zawsze się 

ze sobą zgadzają. W związku z tym zachodzi potrzeba utworzenia kompromisowego 

obrazu przyszłych zmian, z którymi każda z instytucji, organizacji mogłaby się zgodzić. I 

na którym lokalne strategie, decyzje mogłyby się oprzeć w pełnej zgodzie. 

Model prognozowania dla Wschodniej Anglii jest tworzony na podstawie 

zrozumienia i wzajemnej dyskusji. Rozpoznaje powiązania pomiędzy pracą, a 

warunkami. Bierze pod uwagę zmieniającą się stale strukturę sektorową gospodarki, 

dostępność pracy, sytuację mieszkaniową w obrębie granic lokalnych. Model 

prognozowania dla Wschodniej Anglii zakłada, że wytwarzane rezultaty będą zgodne i 

porównywalne w obrębie regionu. 

Według słów A. Jamiesona - prognozowanie nie jest założeniem, że coś się 

wydarzy, nie jest także założeniem tego, co my chcemy, żeby się wydarzyło. Opiera się 

na trendach z przeszłości, obecnej wiedzy i dostępnych danych. Dla zachowania 

zgodności prognoza musi być neutralna politycznie. To oznacza, że nie mogą być brane 

pod uwagę propozycje rozwiązań, które nie były dotychczas implementowane albo nie 

mają odzwierciedlenia w dostępnych danych. 

Z powodów statystycznych, dla lokalnych jednostek i gałęzi przemysłu, 

przewidywania powinny być interpretowane bardzo ostrożnie. 

http://www.insighteast.uk/
http://www.regionalobservatories.org.uk/
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W rozwoju modelu prognozowania dla Wschodniej Anglii – bardzo istotnym 

jest, że lokalne władze, organizacje regionalne etc. zaufały i zastosowały przewidywania 

dla celów decyzyjnych. Używają danych, którym ufają, o dobrej jakości, gromadzonych 

z należytą starannością. Używają tych danych dla potrzeb procedur zawierania 

kontraktów, przetargów i dostarczają w swojej praktyce dowodów na rzetelność tych 

danych. W ten sposób utrzymują zaangażowanie lokalnych władz w zarządzanie 

modelem. 

Co leży w zakresie modelu prognozowania dla Wschodniej Anglii? 

- warunki pracy w 28 sektorach gospodarki 

- poziom zatrudnienia 

- wydajność pracy 

- bezrobocie 

- populacja i migracje 

- mieszkalnictwo i gospodarstwa domowe 

- dane dla lokalnych władz i wybranych grup 

- założenia modelu, który może ewaluować w każdym czasie, gdy jest taka 

potrzeba. 

 

EXETER, 26 listopada 2009 r. 

 

The South West Observatory 

Obserwatorium południowo-zachodnie w Exeter było początkowo prowadzone 

przez Zgromadzenie Regionalne. W 2004 roku uniezależniło się i obecnie funkcjonuje 

jako instytucja pozarządowa. W spotkaniu z polską grupą instytucję reprezentowało 

kilkoro specjalistów. Hilary Stevens (Skills and Learning Intelligence Module – SLIM) 

przygotowała wystąpienie i prezentację pt. “Rynek pracy w regionie południowo-

zachodniej Anglii”. Postawiła zasadnicze pytanie – czy można mówić o istnieniu 

regionalnego rynku pracy w południowo-zachodniej Anglii? Odpowiadając na to 

twierdząco, przedstawiła obraz tego rynku pracy w ostatnich kilku miesiącach. 

Zaprezentowała także charakterystykę regionu, rzeczywistą moc i strukturę siły roboczej 
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w regionie. H. Stevens wskazała obecny poziom i charakter zatrudnienia, skalę i strukturę 

bezrobocia. 

Rynki pracy w południowo-zachodniej Anglii i na Mazowszu są porównywalne 

pod względem rozmiarów i struktury. Strukturalnie na ich pełny obraz składają się i 

uzupełniają wzajemnie liczne rynki lokalne. Kluczowe znaczenie zarówno dla rynku 

pracy w regionie południowo-zachodniej Anglii, jak również województwa 

mazowieckiego ma wiek demograficzny (starzejące się społeczeństwo obydwu 

regionów), a także nierównowaga przestrzenna). 

Podobieństwo regionów zachodzi również w średniej wieku w regionach. 

Według prezentowanych danych większość sektorów gospodarczych w ciągu roku 

poprzedzającym czerwiec 2009 r. obniżyło zatrudnienie. W tym samym czasie nastąpił 

wzrost zatrudnienia wysokowykwalifikowanych specjalistów i spadek zatrudnienia w 

zawodach niskokwalifikowanych. W regionie południowo-zachodniej Anglii nastąpił 

wzrost poziomu bezrobocia. 

Na bezrobocie najbardziej narażeni są młodzi ludzie. Największy udział we 

wzroście bezrobocia odnotowuje się w grupie osób w wieku 20-24 lata. 

Gospodarze spotkania przedstawili cele działalności Obserwatorium i 

najważniejsze realizowane projekty. Obserwatorium południowo-zachodnie zostało 

powołane, by zbierać, analizować i przekazywać dane dotyczące rynku pracy i sytuacji 

ekonomicznej regionu lokalnym decydentom. Obserwatorium tworzy sieć, która realizuje 

skoncentrowane geograficznie moduły tematyczne. Zadaniem modułów sieciowych jest 

zbieranie, analiza i upowszechnianie danych dotyczących danego obszaru tematycznego 

modułu. Podczas spotkania szeroko prezentowanym modułem sieciowym był SLIM – 

Skills and Learning Intelligence Module (Moduł Wiedzy o Kwalifikacjach i Nauczaniu). 

Uczestnicy szkolenia interesowali się rozwiązaniami stosowanymi przy realizacji SLIM, 

czego wyrazem była żywa dyskusja. 

W dyskusji, która stanowiła znaczącą część spotkania, a zarazem była 

podsumowaniem dla przeprowadzonych prezentacji, gospodarze spotkania wskazali 

mechanizm dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na badania regionalne. 

Regionalna Agencja Rozwoju finansuje badania na poziomie 50% kosztów. Warunkiem 

jest związek badań z sytuacją regionu i względna kompatybilność z innymi projektami 
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badawczymi realizowanymi w regionie. Celem jest tworzenie ogólnej formy partnerstwa 

i nie duplikowanie działań. 

W badaniach i analizach własnych specjaliści South West Observatory 

uwzględniają szeroki wachlarz grup społecznych. W badaniach stosuje się zróżnicowane 

podziały populacji. Zwraca się baczną uwagę na grupy szczególnie zagrożone 

wykluczeniem społecznym. W obecnej sytuacji rynkowej ważne miejsce w badaniach i 

analizach zajmuje młodzież poniżej 25 roku życia. 

Dane dotyczące lokalnego rynku pracy, z których korzystają specjaliści 

tworzący Observatorium pochodzą przede wszystkim z wyników lokalnego spisu 

ludności (Annual Population Survey) oraz kwartalnego badania pracodawców (badanie 

jest tożsame z polskim BAEL). 

Niektóre uczelnie w regionie prowadzą badania dotyczące popytu i podaży 

kwalifikacji zawodowych. Zdaniem specjalistów Obserwatorium południowo-

zachodniego, gdy pojawia się trudna sytuacja na rynku lub choćby niewielkie zachwianie 

koniunktury, te obliczenia tracą jakąkolwiek wartość. Tworzone modele się nie 

sprawdzają. Każdy przewiduje, że to, co będzie, to i tak będzie podobne do tego, „co było 

w tylnym lusterku”. Dla bardziej szczegółowych prognoz używa się prognoz 

sektorowych. W obszarze każdego sektora działa agencja, która prognozuje np. popyt na 

pracę w budownictwie itp. (taka jest organizacja systemu w Wielkiej Brytanii). 

Technologie się zmieniają, więc oceny się z tym wiążą. Młodzi ludzie ciągle myślą, żeby 

np. być malarzem pokojowym. A tymczasem sytuacja się zmienia wolniej niż potrzeby 

rynku. Nowe technologie szybciej wchodzą do powszechnego użycia, niż dostosowują 

się młodzi rludzie na rynku usług edukacyjnych. Szkoły przyjmują masę chętnych 

tynkarzy nie przyjmując do wiadomości, że na tą czynność już nie będzie 

zapotrzebowania. 

Regiony Anglii różnią się między sobą. W regionie południowo-zachodnim 

występuje wyjątkowo wysoki poziom kwalifikacji siły roboczej, ale stosunkowo niski 

poziom wydajności. Po części to wynika z rodzaju przedsiębiorstw (turystyczne, 

związane z wypoczynkiem etc.) Obserwatorium działając w lokalnym partnerstwie nie 

stara się przekonywać do zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, ale 
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uświadamiać pracodawców, w jaki sposób można wykorzystywać potencjał wysokich 

kwalifikacji. 

Jak wykorzystuje się flexicurity na rzecz poprawy sytuacji w regionie? 

Flexicurity to jest koncept europejski i jest traktowane priorytetowo. Praca jest 

jednym z elementów. Inne to usługi publiczne na rzecz zwalczania bezrobocia, (aktywne 

formy wspierania zatrudnienia???), system zasiłków, rozwijanie kwalifikacji, aktywne 

polityki rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia. W regionie pewnym problemem jest 

obecnie selekcja pracowników (zatrudnienie jest obecnie na stosunkowo wysokim 

poziomie w odniesieniu do innych państw europejskich. 

Nadal zdecydowanie najwięcej kłopotów z powrotem lub wejściem na rynek 

pracy mają osoby powyżej 50 roku życia. Pracodawcy bardzo dobrze wypowiadają się o 

starszych pracownikach, których zatrudniają we własnych firmach i zakładach, ale 

niechętnie zatrudniają ludzi 50+, których nie znają. Dla osób z grupy 50+ częstym 

problemem jest brak dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. bardzo częstym 

problemem w przypadku mężczyzn jest to, że zmienia się struktura przemysłu, zawody 

które wykonywali czasami przestają istnieć. 

Zdaniem Hilary Stevens najważniejszymi problemami dotykającymi na rynku 

pracy grupę osób 50+ są: zanik schyłkowych gałęzi przemysłu lub związanych z nim 

zawodów, problemy ze zdrowiem oraz brak udokumentowanych kwalifikacji. 

Observatorium tworzy raporty obejmujące informacje o regionalnej ekonomii i 

rynku pracy. Gospodarze spotkania podzielili się z uczestnikami szkolenia refleksjami 

dotyczącymi tworzenia dokumentów przez organizację - można stworzyć dobry raport, 

ale można spóźnić się np. dwa tygodnie publikując cokolwiek natemat, który został 

przygotowany dwa tygodnie wcześniej. 

Istotną wskazówką jest włączanie wszystkich w proces przygotowywania 

raportów. Ważne, żeby to nie były suche informacje pochodzące od badaczy, niech każdy 

decydent weźmie udział w formułowaniu rozwiązań… 

Po długiej dyskusji, specjaliści z Regionalnej Agencji Rozwoju South West 

przedstawili - jakie jest umiejscowienie Observatorium w Regionalnej Agencji Rozwoju 

(South West Development Agency)? 
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Regionalna Agencja Rozwoju jest jedną z 9 w kraju. Spełnia ważne funkcje w 

wielu obszarach: od rozwoju gospodarczego i regeneracji, poprzez przedsiębiorczość, 

wydajność pracy i inwestycje. Promuje zatrudnienie, rozwija kwalifikacje, poza tym 

promuje rozwój zrównoważony. 

Misją South West Development Agency jest prowadzenie zrównoważonego 

rozwoju gospodarki w regionie, inwestowanie i odblokowanie potencjału 

przedsiębiorczości regionu. Wobec tego 3 główne zadania Agencji to: 

- promowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju ukierunkowanego na wzrost 

wydajności 

- rozwój gospodarki niskiej emisji 

- kreowanie sukcesywnej przestrzeni, miejscowości rozwijających się z 

powodzeniem. 

W przeszłości South West Development Agency była odpowiedzialna za 

tworzenie regionalnej strategii rozwoju. Obecnie zadaniem Agencji jest tworzenie dobrze 

udokumentowanej bazy danych dla tej strategii. 

South West jest jednym z największych rynków Anglii – bardzo 

zróżnicowanym. Pod względem rozwoju ekonomicznego region jest „przodujący”. 

Znajduje się tu kilka bardzo istotnych miast z punktu widzenia gospodarki: Exeter, 

Plymouth. Przy South West Development Agencji działa 8-osobowy zespół 

ekonomiczny. Szefem zespołu jest główny ekonomista. Cztery główne obszary prac 

zespołu: 

- gospodarcze uzasadnienie podejmowanych decyzji inwestycyjnych 

- dostarczenie danych i dowodów, które pozwoliłyby stworzyć pełną, spójną 

strategię dla regionu 

- monitorowanie zjawisk związanych z recesją 

- moduł ekonomiczny 

Praca w sieci obserwatoriów ma na celu uniknięcie duplikowania działań.  

„Profil ekonomiczny” wychodzi dwa razy do roku, przegląd 4 razy.  

„Economic Review” – ukazuje się 4 razy do roku. Analizuje gospodarkę 

brytyjską w porównaniu z gospodarką regionu i świata. 
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W Exeter opracowywane są także prognozy dla regionu. Miejscowi specjaliści 

opracowują również scenariusze. Ostatnio ukończono pracę nad „Przeszkodami w 

rozwoju gospodarczym”. Poza tym prowadzone są krótkie analizy danych 

przygotowywanych przez Narodowe Biuro Statystyki. 

 

BIRMINGHAM, 27 listopada 2009 

 

Association of Regional Observatories 

Zakończeniem realizacji programu szkolenia była wizyta w Association of 

Regional Observatories (Stowarzyszeniu Obserwatoriów Regionalnych). Gospodarze 

zaprezentowali obszary działalności Stowarzyszenia, którego główne cele działalności 

obejmują promocję i lobbying badań i monitoringu lokalnych rynków pracy i ekonomii, a 

także rozwijanie sieci współpracy obserwatoriów. Bardzo istotnym polem działania 

Stowarzyszenia jest minimalizacja duplikowania działań poszczególnych jednostek. 

 

WNIOSKI DLA MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU 

PRACY 

Doświadczenie zdobyte w trakcie kilkudniowego pobytu w Wielkiej Brytanii 

wskazuje, że angielskie obserwatoria rynku pracy w swojej bieżącej pracy korzystają z 

zastanych statystyk publicznych. Wraz z innymi instytucjami w ramach partnerstwa 

lokalnego z reguły pracują w sieciach wzajemnie uzupełniając własne informacje, a także 

rejestrując podejmowane działania z dużą dbałością o ich nie duplikowanie. Niezwykle 

ważnym obszarem działalności angielskich obserwatoriów jest propagowanie informacji 

nt. prowadzonych badań. Metody i formy prezentacji danych stanowiły jeden z 

wyeksponowanych punktów programu. 

Zgłoszono postulat, aby Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy podjęło się 

szerszych działań tzn. tworzyło kompleksowe syntezy na poziomie regionów i 

subregionów uwzględniając czynniki gospodarcze, i społeczne (m.in. migracje, zmiany 

demograficzne, zmiany infrastrukturalne. Wydaje się, że postulatem praktycznym dla 

MORP mogłoby okazać się wyselekcjonowanie kluczowych wskaźników. Należałoby 

zweryfikować możliwość ich wygenerowania. 
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Uwagę uczestników szkolenia zwróciła rola i waga, jaką specjaliści zatrudnieni 

w angielskich obserwatoriach regionalnych przywiązują do dokumentów strategicznych. 

Zwrócono uwagę, że decydenci lokalni w Polsce nie traktują tych dokumentów ani jako 

ważnych źródeł informacji o społeczności i środowisku lokalnym ani jako 

obligatoryjnych do wdrażania na szczeblu powiatowym. Zgłoszono postulat obligowania 

Sejmików wojewódzkich do omawiania na posiedzeniach strategii rozwoju regionu. 

Należy też podjąć inne działania zmierzające do zwrócenia uwagi decydentów na 

powstające badania w szerokim zakresie rozwijane przez obserwatoria regionalne. 

Rozwiązaniem szeroko stosowanym w praktyce brytyjskich obserwatoriów, którego 

impementacja w Polsce mogłaby przynieść prędkie i wymierne korzyści jest stworzeie 

szerokiego partnerstwa regionalnego i na jego podstawie konstruowanie sieci współpracy 

MORP (z instytucjami samorządowymi, pracodawcami itd.). 

Powstająca sieć współpracy powinna wymieniać informacje i współdziałać także 

na forum internetowym służącym wymianie i upowszechnianiu wiedzy i danych). Może 

to służyć również ograniczeniu duplikowania działań. Sieć powinna gwarantować 

rzetelność, wiarygodność, sprawdzalność i aktualność danych. 

Charakterystyczne dla obserwatoriów brytyjskich jest utrzymywanie ciągłości 

informacyjnej poprzez tworzenie i utrzymywanie baz użytkowników serwisów 

internetowych, prowadzenie biuletynów i blogów. Pojawił się postulat  zachowania 

ciągłości działań MORP poprzez utrzymywanie stałego periodyku (np. publikującego 

zapotrzebowanie na dane kwalifikacje i zatrudnienie), a także opublikowanie słowniczka 

pojęć fachowych związanych z rynkiem pracy dla grup docelowych MORP (wzorem 

obserwatorium Insight East). 

Podstawowym warunkiem dobrej informacji o działalności MORP jest 

stworzenie i utrzymywanie prawidłowo funkcjonującej strony internetowej. Strona 

internetowa MORP powinna zawierać dobrze opracowaną grafikę, z prostą ekspozycją, 

zawierająca zakładki, mapki oraz aktualne i dokładne informacje przekazane w prosty 

sposób. Strona powinna być interaktywna tzn. zawierać możliwości komentowania, 

zadawania pytań, uzywskiwania informacji szybko dzięki prawidłowo opracowanej 

wyszukiwarce. Strona internetowa powinna zawierać możliwość prenumerowania 
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biuletynów elektronicznych (oddzielnie dla decydentów, a oddzielnie dla uczestników 

rynku pracy na Mazowszu). 

Strona internetowa ma także służyć zaawansowanemu monitoringowi 

wskaźników informujących o rozwoju i stanie gospodarki w regionie. 

Dodatkowym elementem informacji o działalności MORP miałoby być 

umieszczenie specjalnej rubryki w biuletynie wydawanym przez WUP. 

Zgłoszono postulat organizowania szkoleń dla współpracowników MORP. 

Korzystnym wydaje się także organizowanie spotkań z decydentami celem zapoznawania 

z postępami badań i charakterem dostępnych informacji dotyczących rynku pracy. Dzięki 

zorganizowanym spotkaniom decydenci mogliby wymieniać własne uwagi i poglądy, a 

przede wszystkim stawaliby się bardziej uwrażliwieni w odniesieniu do sytuacji na rynku 

pracy. 

W opinii uczestników wyjazdu szkoleniowego MORP powinno stanowić 

jednostkę inicjatywną, która wychodzi z propozycjami współpracy, permanentnie 

uwzględniającą bieżące zmiany na rynku pracy i potrafiącą się do tych zmian elastycznie 

dostosowywać. W tym kontekście korzystnym byłoby zatrudnienie specjalistów w kilku 

dziedzinach, którzy mogliby z powodzeniem stanowić interdyscyplinarny zespół 

fachowców (dziedziny: ekonomia, socjologia, polityka społeczna, informacja). W opinii 

uczestników szkolenia ma to także korzystnie wpłynąć na zainteresowanie współpracą ze 

strony innych podmiotów publicznych. 

 

Źródła: 

 własne doświadczenia i obserwacje uzyskane w trakcie wyjazdu szkoleniowego do 

Wielskiej Brytanii w dniach 23-28.12.2009 r. 

 materiały szkoleniowe (prezentacje, broszury, raporty) przekazane przez 

instytucje partnerskie z Wielkiej Brytanii 

 materiały informacyjne przekazane przez Stowarzyszenie Akademia Szkoleń i 

Kompetencji 

 protokół ze spotkania podsumowującego wyjazd szkoleniowy pracowników i 

współpracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy do Wielkiej Brytani w dn. 

1.12.2009 r. 

 


