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I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZY 

Celem niniejszego raportu było dokonanie przeglądu badań i analiz 

prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego przez instytucje publiczne 

oraz pozarządowe. Analizowane badania dotyczą problematyki rynku pracy i były 

dokonywane na poziomie powiatu. Podstawą powstania całego raportu była kwerenda 

dostępnych, publikowanych i niepublikowanych, badań. 

Kweredną objęto jednostki administracyjne szczebla powiatowego, a w 

większych miejscowościach (powiaty grodzkie) także jednostki samorządu 

miejskiego. Zwykłej kwerendzie poddano wszystkie powiaty województwa 

mazowieckiego, przy czym w pierwszej kolejności analizowano materiały 

i dokumenty posiadane przez urzędy pracy oraz starostwa powiatowe. Do pogłębionej 

kwerendy wytypowano natomiast po dwa powiaty z każdego „subregionu” 

województwa – powiaty te zostały wybrane na podstawie wskaźników opracowanych 

w trakcie badań prowadzonych w ramach projektu badawczego „Pracodawca – 

Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki”
1
. W ramach tego projektu została dokonana 

analiza danych zastanych obrazujących cechy demograficzne, społeczne i 

ekonomiczne subregionów i powiatów Mazowsza, a na tej podstawie dwie strefy 

rozwoju: dynamicznego i słabego rozwoju strukturalnego. Na podstawie tych samych 

wskaźników we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego wyróżniono 

powiaty należące do pierwszej bądź drugiej strefy rozwoju. Wśród wybranych 

powiatów znalazły się: 

1. z subregionu siedleckiego: Siedlce oraz powiat łosicki; 

2. z subregionu radomskiego: Radom oraz powiat szydłowiecki; 

3. z subregionu płockiego: Płock oraz powiat sierpecki; 

4. z subregionu ciechanowskiego: Ciechanów oraz powiat żuromiński; 

5. z subregionu warszawskiego-zachodniego: powiat węgrowski, powiat grójecki; 

6. z subregionu ostrołęckiego: Ostrołęka i powiaty ostrołęcki, makowski, 

ostrowski i przasnyski; 

                                              
1 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, 

Warszawa 2008. 
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7. oraz miasto stołeczne Warszawa – jako osobna, specyficzna jednostka 

terytorialna na Mazowszu. 

 

Kwerenda została przeprowadzona w oparciu o przegląd katalogów 

bibliotecznych, publikacji zamieszczonych w Internecie oraz bezpośredniego kontaktu 

z instytucjami, które potencjalnie mogły przeprowadzać tego typu badania lub być 

posiadaniu wszelkich źródeł danych ze względu na związek z szeroko rozumianą 

polityką rynku pracy bądź edukacji zawodowej. Instytucje, które zostały objęte 

kwerendą to przede wszystkim powiatowe (ewentualnie miejskie) urzędy pracy 

z terenu całego województwa oraz wybrane, z terenu wyżej wskazanych powiatów 

podmioty takie jak: 

 urzędy starostw powiatowych; 

 urzędy miast (szczególnie w powiatach grodzkich); 

 powiatowe (miejskie) centra pomocy rodzinie; 

 kuratorium oświaty w Warszawie (oraz jego delegatury); 

 wybrane (głównym kryterium wyboru stanowiła faktycznie prowadzona 

działalność) organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne instytucje, które 

zostały wskazane przez osoby z którymi autorzy się kontaktowali lub natknęli 

w trakcie kwerendy. 

 

Kwerendę przeprowadzono w dniach 13.07.2009 r. – 21.08.2009 r. Składała się 

ona z następujących etapów: 

 przegląd materiałów dostępnych w bibliotekach oraz w Internecie, ze 

szczególnym uwzględnieniem witryn internetowych badanych podmiotów; 

 rozesłanie stosownego zapytania do badanych podmiotów za pomocą poczty 

elektronicznej; 

 kontakt telefoniczny, którego celem było uzyskanie informacji będących 

przedmiotem niniejszego badania, a jednocześnie umówienie się na spotkanie z 

przedstawicielem badanego podmiotu; 
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 osobista wizyta w badanym podmiocie: rozmowa z jego przedstawicielem w 

formie niezestandaryzowanego wywiadu pogłębionego; zebranie wszelkich 

możliwych materiałów (w wersji elektronicznej i papierowej). 

 

W kwerendzie nie uwzględniono, zgodnie z założeniami badań, danych i 

informacji pozyskiwanych przez badane podmioty obligatoryjnie i standardowo, 

to jest w oparciu o akty normatywne. Na przykład w stosunku do PUP pominięto 

rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jako że dane do nich są zbierane 

zgodnie z założeniami i merytorycznymi zaleceniami prowadzenia monitoringu 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Opracowania zawierają analizę skali i 

struktury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych 

zawodów z punktu widzenia ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędu pracy, nie 

stanowią zatem przedmiotu zainteresowania w niniejszym raporcie, podobnie jak inne 

źródła danych akumulowane lub agregowane (obligatoryjnie) na podstawie przepisów 

prawa. Tym niemniej, ze względu na specyfikę materiałów źródłowych pozyskanych 

w toku realizowanego badania, których znaczącą część stanowią sprawozdania, 

raporty, zestawienia danych urzędów, tam gdzie to zostało uznane za stosowne, 

analizie poddano opracowania, które powstały w oparciu o akty prawne obligujące 

badane podmioty systemu wspierania zatrudnienia do tworzenia tychże (jak na 

przykład sprawozdania dyrektorów PUP dla starostów i powiatowych rad 

zatrudnienia). 

Należy również zaznaczyć, że znajdujące się na terenie badanych powiatów – 

to jest w byłych miastach wojewódzkich – delegatury Kuratorium Oświaty w 

Warszawie nie prowadzą osobnych badań, a jedynie standardowe wizytacje i kontrole 

związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół na podległym terenie. Należą do nich na 

przykład: 

 badania stanu przygotowania szkoły do (nowego) roku szkolnego; 

 diagnozy stanu przygotowania przedszkola do (nowego) roku szkolnego; 

 kontrole dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkoły 

niepubliczne dla dorosłych; 

 kontrole niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego; 
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 kontrole spełniania przez szkołę niepubliczną warunków określonych w art.7 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty (szkoła dla dorosłych); 

 kontrole komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy kwalifikacyjne 

na tytuł zawodowy i tytuł mistrza; 

 kontrole organizacji nauki etyki w szkołach; 

 kontrole organizacji nauki religii w szkołach; 

 kontrole organizacji zajęć religii w przedszkolach; 

 kontrole państwowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy 

eksternistyczne. 

Uznano, że akumulowane w ten sposób dane – jako że jest to czynione 

rutynowo i na podstawie przepisów z zakresu oświaty – również nie należą do 

przedmiotu kwerendy. 

Na strukturę raportu składa się sześć zasadniczych rozdziałów podzielonych 

na podrozdziały i, w miarę potrzeby systematyzacji materiału, kolejne punkty i 

podpunkty. Pierwszy, niniejszy rozdział, stanowi krótką charakterystykę przedmiotu 

analizy. W drugim rozdziale w formie tabelarycznej zostały przedstawione zebrane 

przez autorów raportu źródła informacji. Ze względu na obszerność materiału dla 

lepszej przejrzystości oraz w celu umożliwienia późniejszego wykorzystania 

(dla potrzeb Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy) autorzy wyszli z 

inicjatywą zaprezentowania zebranych informacji w formie dwóch rodzajów tabel. 

Pierwszy rodzaj tabel, które roboczo zatytułowano „ścieżkami dojścia” do danych, 

zawiera szczegółowy opis (bibliografia) uzyskanych źródeł danych, szczegółowe dane 

teleadresowe badanych podmiotów oraz ogólne uwagi związane z komunikacją z ich 

przedstawicielami – obserwacje kwerendariuszy dotyczące samego przebiegu badań. 

Tabele te są swoistymi „tabelami obserwacji” wykorzystywanymi w trakcie kwerendy, 

dzięki którym w przyszłości stanie się możliwe powtórzenie analogicznych badań oraz 

akumulowanie podobnych informacji i danych w przyszłości, tym razem ułatwione 

dzięki nawiązanym kontaktom. Z kolei drugi rodzaj tabel zawiera szczegółowy 

i dokonywany według wcześniej ustalonego schematu opis danych zebranych w 

poszczególnych powiatach, to jest: szczegółowa bibliografia, zakres informacji 
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zawartych w poszczególnych materiałach, okres badania bądź danych zawartych w 

zebranym materiale, rodzaj materiału oraz jego dostępność. 

W kolejnych rozdziałach została dokonana szczegółowa i oparta o 

wcześniejszy schemat analiza zebranych w trakcie kwerendy materiałów. Rozdział 

trzeci zawiera analizę dokumentów samorządów powiatowych: powiatowych strategii, 

w tym strategii rozwoju powiatów i strategii rozwiązywania problemów społecznych 

oraz sprawozdań powiatowych urzędów pracy. W rozdziale czwartym zawarto 

natomiast szczegółową analizę zidentyfikowanych badań prowadzonych przez badane 

podmioty lub stworzone na ich zlecenie. 

W osobnym, piątym rozdziale niniejszego raportu została z kolei zawarta 

analiza systemu informatycznego OU POMOST oraz TT POMOC, które są 

wykorzystywane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, MOPS, 

PCPR) do akumulacji danych o klientach pomocy. 

Raport zamyka rozdział szósty – zakończenie i podsumowanie całego raportu. 

Autorzy w czasie tworzenia niniejszego raportu napotkali szereg problemów, 

które jednak w ostatecznym rozrachunku nie wpłynęły zasadniczo na jego ostateczną 

zawartość. Do problemów tych należał przede wszystkim fakt, że kwerenda 

prowadzona była w sezonie urlopowym (lipiec-sierpień), a zatem część pracowników 

w badanych podmiotach była czasowo nieobecna w pracy – było to szczególnie 

uciążliwe w sytuacji, w której osoba najlepiej zorientowana albo odpowiedzialna za 

sferę badań przebywała na urlopie. Kolejną barierą w skutecznym i efektywnym 

uzyskiwaniu pełnej informacji był brak odpowiedzi na zapytania kierowane do 

badanych podmiotów w formie elektronicznej. Odpowiedzi zawierające kompletną 

informację na zadane pytanie udzieliły nieliczne podmioty. Dopiero w wyniku 

osobistych spotkań w siedzibie podmiotu kwerenda kończyła się powodzeniem, to 

znaczy otrzymaniem pełnej informacji o posiadanych badaniach i innych materiałach. 

Poważniejszą jednak barierą w pozyskiwaniu informacji na temat prowadzonych 

badań na szczeblu powiatowym jest swoista „dyfuzja kompetencji” w zakresie 

prowadzonej działalności badawczej w instytucjach: połączenia telefoniczne bywały 

wielokrotnie przekazywane a kwerendariusze byli odsyłani od jednej komórki 

organizacyjnej do drugiej. Autorzy bardzo często odnosili wrażenie, że poszczególni 
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pracownicy badanych instytucji nie posiadali wiedzy o pracy innych komórek 

organizacyjnych. Przykładem tego jest równoległe, niezależne od siebie pozyskanie 

wyników zupełnie różnych badań przez dwóch kwerendariuszy w jednej z badanych 

instytucji albo też uzyskanie informacji o posiadanych badaniach jednej z instytucji 

tylko dzięki informacji o takiej możliwości z drugiego podmiotu. 

Pomimo tych problemów, jak to zostało już podkreślone, dzięki osobistym 

kontaktom i dociekliwości kwerendariuszy treść raportu zawiera szerokie spektrum 

materiałów badawczych dostępnych na ternie województwa mazowieckiego. Należy 

to podkreślić, jako że jego autorzy bardzo często napotykali na osobistą życzliwość 

przedstawicieli badanych podmiotów. Nieoceniona stała się zwłaszcza przychylność i 

otwartość większości przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z całego 

województwa mazowieckiego, co jest tym ważniejsze, że to właśnie urzędy pracy 

posiadają najwięcej i najbardziej cennych materiałów. Dlatego tym bardziej autorzy 

pragną podziękować za okazaną pomoc wszystkim pracownikom Publicznych Służb 

Zatrudnienia z Mazowsza. 
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II. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

SUBREGION RADOMSKI 

1. Radom i powiat radomski 

Tabela 1a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Radomiu i powiecie radomskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Urząd Miejski w 

Radomiu 
http://www.radom.pl/  

Urząd Miejski w Radomiu zlokalizowany jest 

w trzech budynkach:  

 ul. Jana Kilińskiego 30 - siedziba główna  

 przy ul. Stefana Żeromskiego 53  

 przy ul. Stanisława Moniuszki 9  

Zespół Informacji Prasowej i Publicznej: 

Monika Firlej-Balik,  

ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 102, tel. 048 36 

20 229, rzecznik@umradom.pl 

Wydział Projektów Strukturalnych, pok. 217 

(2. p.) 

Sebastian Murawski, Anna Biesiadecka, 

Marzena Kędna-Podlipniak 

tel. 048 36 20 631, projekty@umradom.pl  

Zespół informacji prasowej mało 

pomocny. Zalecany kontakt z 

Wydziałem Projektów 

Strukturalnych (który agreguje 

wiele danych dot. m.in. rynku 

pracy). 

1. Mordak R., Tetlak M., Rawski J., Strategia 

rozwoju miasta Radomia na lata 2008-2020, WYG 

International, Warszawa 2008. (Materiał w wersji 

elektronicznej) 

2. Dane przedstawiające potrzeby edukacyjne 

uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

licealnych i zawodowych) w korelacji z sytuacją 

społeczną i materialną ich rodzin – surowe dane w 

arkuszu Excel, obiecany materiał w wersji 

elektronicznej 

3. Kończyk Paweł, Biesiadecka Anna, Badanie 

ankietowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

Radom i jego filiach, Radom 2007. (Materiał w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej) 

PUP http://www.pupradom.pl/, 

kancelaria@pupradom.pl ,wara@praca.gov.pl 

ul. Księdza Łukasika 3 

26-600 Radom 

Tel. 048 363-99-57 do 59 

lub 048 384-20-74, 048 384 20 75 

Fax 048 363-48-73 

Dyrektor: mgr inż. Józef Bakuła 

 

Pracownicy Referatu ds. 

Programów  048 384-20-74, 048 

363-99-57 do 59 wew. 506 

(statystyki, p. Kłosowska), 502 

(sprawozdania dla PRZ - Danuta 

Woźniak);  

Dodatkowy kontakt (można 

powoływać się na IPS UW – 

absolwenci studiów 

podyplomowych IPS UW): 

Anna Kicior-Tchernew – 

a.kicior@wp.pl, Elżbieta Gołacka: 

4. Otrzymany materiał: Kończyk Paweł, 

Biesiadecka Anna, Badanie… [jak wyżej]. 

5. Roczne sprawozdania z działalności PUP 

(Materiał w wersji elektronicznej):  

 Sprawozdanie z działalności PUP za 2004 rok 

 Sprawozdanie z działalności PUP za 2005 rok 

 Sprawozdanie z działalności PUP za 2006 rok 

 Sprawozdanie z działalności PUP za 2007 rok 

 Sprawozdanie z działalności PUP za 2008 rok 

 (są również sprawozdania z lat 2000-2003) 

http://www.radom.pl/
mailto:rzecznik@umradom.pl
mailto:projekty@umradom.pl
http://www.pupradom.pl/
mailto:kancelaria@pupradom.pl
mailto:wara@praca.gov.pl
mailto:a.kicior@wp.pl
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egolacka@pupradom.pl, Anna 

Kołtun - aniak1971@o2.pl, Justyna 

Lesiak - justynalesiak@tlen.pl  
PCPR ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom 

Telefon: (048) 3655806 wew. 300, 301, 302, 

303, 304, 305; Fax: (048) 3655806 

pcpr@spradom.eu  

Dyrektor : Artur Jonczyk, tel. (048) 3655801 

wew. 300 

Rozmowa telefoniczna i osobista: 

p. G. Ciechańska, Tel. (048) 

3655806 

Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) 

działalnością w badanym okresie (2004-2009) podmiot 

nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował lub 

agregował innych danych, nie zajmował się działaniami 

wykraczającymi poza standardową sprawozdawczość. 

Kuratorium Oświaty 

w Warszawie 

Delegatura w 

Radomiu 

Delegatura swoim nadzorem obejmuje szkoły i 

placówki oświatowe znajdujące się na terenie 

powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, 

kozienickiego, lipskiego, Radomia, 

radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, 

zwoleńskiego. 

ul. Żeromskiego 53 - sekretariat pokój nr 366 

26-600 Radom 

tel.: (048) 36-282-84; fax: (048) 36-269-59 

delegatura.radom@kuratorium.waw.pl 

Rozmowa osobista z wicedyrektor 

KO, p. Bakułą. 

Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) 

działalnością w badanym okresie (2004-2009) podmiot 

nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował lub 

agregował innych danych, nie zajmował się działaniami 

wykraczającymi poza standardową sprawozdawczość. 

Zalecono kontakt z Kuratorium Oświaty w 

Warszawie. 

Caritas Diecezji 

Radomskiej 

www.caritas.pl/radom, radom@caritas.pl 

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom 

Tel. 048 36-52-929,  048 365-10-87, 601-814-

703 

Rozmowa telefoniczna i osobista w 

sekretariacie. 

Uzyskano informację, że poza statutową działalnością w 

badanym okresie (2004-2009) podmiot nie prowadził 

dodatkowych badań, nie akumulował lub agregował 

innych danych, nie zajmował się działaniami 

wykraczającymi poza standardową sprawozdawczość 

(de facto jedyne prowadzone statystyki to liczba osób, 

którym udzielono pomocy (np. wydano posiłek)). 

 

Tabela 1b. Opis danych z podmiotów w Radomiu i powiecie radomskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

UM - Mordak R., Tetlak M., 

Rawski J., Strategia rozwoju miasta 

Radomia na lata 2008-2020, WYG 

International, Warszawa 2008.  

Diagnoza społeczna (demograficzna),  analizy 

benchmarkingowe (m.in. asoby pracy, infrastruktura 

społeczna i gospodarcza, poziom przedsiębiorczości, 

potencjał naukowy), analiza SWOT (sfery społecznej i 

gospodarki). 

„Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020” 

została przyjęta przez Radę Miejską w Radomiu 25 

sierpnia 2008 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu w 

Dane 

statystyczne 

z lat 2000-

2008 

Strategia rozwoju miasta 
Materiał w wersji 

elektronicznej 

mailto:egolacka@pupradom.pl
mailto:aniak1971@o2.pl
mailto:justynalesiak@tlen.pl
mailto:pcpr@spradom.eu
mailto:delegatura.radom@kuratorium.waw.pl
http://www.caritas.pl/radom
mailto:radom@caritas.pl
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sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na 

lata 2008-2020). Dokument przygotowała we współpracy 

z Urzędem Miejskim w Radomiu i Radą Miejską w 

Radomiu firma WYG International. Obecnie nadzór nad 

realizacją Strategii sprawuje Biuro Strategii Rozwoju 

Miasta i Relacji Inwestorskich Urzędu Miejskiego w 

Radomiu. 

2. 

UM - Dane przedstawiające 

potrzeby edukacyjne uczniów 

(szkół podstawowych, 

gimnazjalnych, licealnych i 

zawodowych) w korelacji z 

sytuacją społeczną i materialną 

ich rodzin (materiał bez tytułu) 

Surowe dane w arkuszu Excel przedstawiające oceny z 

poszczególnych przedmiotów uczniów biorących 

udział w projektach UM z podziałem na szkoły 

podstawowe, gimnazja, licea i wyniki matur w 

stosunku do sytuacji społecznej uczniów i ich rodzin. 

Rok 

szkolny 

2008/2009 

Dane statystyczne 

Materiał w wersji 

elektronicznej – tabela 

Excel 

3. 

UM - Kończyk Paweł, 

Biesiadecka Anna, Badanie 

ankietowe osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Radom i 

jego filiach, Radom 2007. 

Wywiad ankietowy z osobami bezrobotnymi 

zarejestrowanymi w PUP w Radomiu i jego filiach. 

Cel: analiza poziomu samooceny własnych 

umiejętności i kwalifikacji, stopnia mobilności 

bezrobotnych mieszkańców Radomia i powiatu 

radomskiego oraz trudności i problemów 

uniemożliwiających im zdobycie pracy, poznanie ich 

oczekiwań względem PUP. 

XII 2006 – 

I 2007 

Raport z badań 

ankietowych. 

Materiał w wersji 

papierowej oraz w 

wersji elektronicznej 

4. 

PUP - Kończyk Paweł, Biesiadecka 

Anna, Badanie… [jak wyżej – pkt. 

3.]. 

    

5. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP za 2004 rok 

 Informacja nt. realizowanej w kolejnych latach 

sprawozdawczych działalności przez PUP wraz z danymi 

statystycznymi dotyczącymi beneficjentów oraz 

działalności. (Usługi rynku pracy, instrumenty rynku 

pracy, realizowane projekty oraz szczegółowe dane nt. 

budżetu i administracji urzędem). (Raporty za 

poszczególne lata pisane wg podobnego schematu) 

2004 

Sprawozdania z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

6. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP za 2005 rok 

 

2005 

Sprawozdania z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

7. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP za 2006 rok 

 

2006 

Sprawozdania z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

Materiał w wersji 

elektronicznej 
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powiatowej rady 

zatrudnienia) 

8. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP za 2007 rok 

 

2007 

Sprawozdania z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

9. 
PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP za 2008 rok 
2008 

Sprawozdania z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

2. Powiat białobrzeski 

Tabela 2a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie białobrzeskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.pupbialobrzegi.pl/  

ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi 

tel. 0-48 613 24 80, 

tel./fax. 0-48 613 43 80 

sekretariat@pupbialobrzegi.pl wabi@praca.gov.pl  

W rozmowie telefonicznej panie 

przełączają od jednej do drugiej, 

a ostatecznie poproszono o 

przesłania „pisma” z prośbą o 

przesłanie sprawozdań dla 

starostwa… 

 

Starostwo 

Powiatowe 

starosta@bialobrzegipowiat.pl  

sekretariat@bialobrzegipowiat.pl  

www.bialobrzegipowiat.pl  

Pl. Zygmunta Starego 9, tel.613-34-14, fax.613-34-20  

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego, PPUH 

„BaSz" Białobrzegi 2003 (Materiał w wersji 

elektronicznej) 

 

Tabela 2b. Opis danych z podmiotów w powiecie bialobrzeskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1. 
Starostwo powiatowe - Strategia 

Rozwoju Powiatu Białobrzeskiego, 

Informacje ogólne o powiecie, diagnoza społeczna powiatu 

(m.in. demograficzna, oświata, służba zdrowia, 

2003 r. (dane 

statystyczne do 

Strategia rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

http://www.pupbialobrzegi.pl/
mailto:sekretariat@pupbialobrzegi.pl
mailto:wabi@praca.gov.pl
mailto:starosta.wbr@powiatypolskie.pl
mailto:sekretariat@bialobrzegipowiat.pl
http://www.bialobrzegipowiat.pl/
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PPUH „BaSz" Białobrzegi 2003 mieszkalnictwo,  opieka społeczna, aktywność społeczna), 

diagnoza stanu infrastruktury, diagnoza sfery gospodarczej 

(struktura gospodarki), struktura zatrudnienia, analiza 

SWOT (zasobów powiatu, w tym infrastruktury technicznej 

i społecznej).  

2003 r.) 

 

3. Powiat kozienicki 

Tabela 3a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie kozienickim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://pupkozienice.pl/  

Zdziczów 1 

26-900 Kozienice 

Tel. (048) 614-66-99, (048) 614-66-91, Fax 

(048) 614-66-91, wako@praca.gov.pl  

 1. Biuletyn informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy w 2005 roku (Materiał w wersji 

elektronicznej). 

2. Biuletyn informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy w 2006 roku (Materiał w wersji 

elektronicznej). 

3. Biuletyn informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy w 2007 roku (Materiał w wersji 

elektronicznej). 

4. Biuletyn informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji 

na lokalnym rynku pracy w 2008 roku (Materiał w wersji 

elektronicznej). 

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.kozienicepowiat.pl/  
ul. Kochanowskiego 28 

26 - 900 Kozienice 

Tel. (48) 611-73-00 
sekretariat@kozienicepowiat.pl 

 5. Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2004 - 

2012 (Materiał w wersji elektronicznej). 

6. Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Kozienickiego na lata 

2007-2011 (Materiał w wersji elektronicznej). 

 

Tabela 3b. Opis danych z podmiotów w powiecie kozienickim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

PUP - Biuletyn informacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy 

o sytuacji na lokalnym rynku 

Charakterystyka powiatu, szczegółowe statystyki rynku pracy 

(dynamika bezrobocia, stopa bezrobocia, osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy, bezrobocie w układzie gminnym, struktura 

2005 r. 

Sprawozdanie z działalności PUP 

(dla starostwa powiatowego – 

powiatowej rady zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

http://pupkozienice.pl/
mailto:wako@praca.gov.pl
http://www.pup.kozienice.sisco.info/zalaczniki/699/INFORMATOR_2005_ROK.pdf
http://www.pup.kozienice.sisco.info/zalaczniki/699/BIULETYN_ROK_2006.pdf
http://www.pup.kozienice.sisco.info/zalaczniki/699/Biuletyn_PUP_Rok_2007r..pdf
http://www.pup.kozienice.sisco.info/zalaczniki/699/Biuletyn_PUP_2008.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/
mailto:sekretariat@kozienicepowiat.pl
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pracy w 2005 roku bezrobocia, informacja nt. instrumentów i usług rynku pracy 

świadczonych przez PUP wraz z danymi liczbowymi, informacja o 

programach realizowanych przez PUP, informacja o działalności 

Klubu Pracy, struktura wydatków). (Raporty za poszczególne lata 

pisane wg podobnego schematu) 

2. 

PUP - Biuletyn informacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy 

o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy w 2006 roku 

2006 r. 

Sprawozdanie z działalności PUP 

(dla starostwa powiatowego – 

powiatowej rady zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

3. 

PUP - Biuletyn informacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy 

o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy w 2007 roku 

2007 r. 

Sprawozdanie z działalności PUP 

(dla starostwa powiatowego – 

powiatowej rady zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

4. 

PUP - Biuletyn informacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy 

o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy w 2008 roku 

2008 r. 

Sprawozdanie z działalności PUP 

(dla starostwa powiatowego – 

powiatowej rady zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

5. 

Starostwo powiatowe - 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Kozienickiego na lata 2004 – 

2012 (Załącznik Nr 1 do 

uchwały Nr XVIII/146/2004 

Rady Powiatu Kozienickiego 

z dnia 11 sierpnia 2004r.) 

Organizacja (w tym jednostki administracyjne)  i zasoby starostwa 

(infrastruktura i zasoby naturalne). Główne elementy:  

charakterystyka powiatu, stan oświaty, ochrona zdrowia, pomoc 

społeczna, organizacje pozarządowe, infrastruktura techniczna (np. 

drogi), sytuacja na rynku pracy (struktura i dynamika bezrobocia), 

zasoby gospodarcze (naturalne, gospodarka wodna), struktura 

gospodarki (rolnictwo, produkcja/przemysł, usługi). Analiza 

istniejących i przewidywanych uwarunkowań wpływających na 

możliwość rozwoju powiatu do 2012 r. oraz cele i działania 

prowadzące do celowych zmian w poszczególnych obszarach. 

2004 Strategia rozwoju powiatu 
Materiał w wersji 

elektronicznej 

6.  

Starostwo powiatowe - 

Program Rozwoju 

Lokalnego Powiatu 

Kozienickiego na lata 2007-

2011 

Diagnoza sytuacji społecznej i gospodarczej w powiecie (de facto 

powtórzenie i zaktualizowanie informacji ze „Strategii…”, 

dodatkowo opisane są problemy promocji zatrudnienia (struktura i 

dynamika bezrobocia, jego rozkład wg gmin) oraz zasoby 

turystyczne powiatu). Zestawienie inwestycji powiatu (np. drogi), 

które są w trakcie realizacji albo które mają być zrealizowane w 

latach 2007-2011 (niektóre – do 2013 (okres programowania UE)); 

wykaz własności nieruchomości (Skarbu Państwa i innych) w 

powiecie, struktura podmiotów gospodarczych (wg REGON), wykaz 

mienia powiatu. Analiza SWOT powiatu, cele i zadania dla powiatu 

(we wspomnianych obszarach), w tym zwł. zadania inwestycyjne 

(np. w edukacji, ochronie zdrowia). 

2007 

Program rozwoju powiatu 

(uszczegółowiona pod kątem 

inwestycji strategia rozwoju) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 
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4. Powiat lipski 

Tabela 4a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie lipskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.puplipsko.pl/  

ul. Rynek 12, 27-300 Lipsko 

Tel.  (048) 3780552, 3780196, 3782772 

wali@puplipsko.pl, pup@puplipsko.pl  

 1. Sprawozdanie z działalności PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 2004 r. (Materiał w wersji elektronicznej). 

2. Sprawozdanie z działalności PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 2005 r. (Materiał w wersji elektronicznej). 

3. Sprawozdanie z działalności PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 2006 r. (Materiał w wersji elektronicznej). 

4. Sprawozdanie z działalności PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 2007 r. (Materiał w wersji elektronicznej). 

5. Sprawozdanie z działalności PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 2008 r. (Materiał w wersji elektronicznej). 

Starostwo 

Powiatowe 

27-300 Lipsko, ul. Rynek 1 

tel./fax.: 0-48 37-81-150/151 
starosta.wli@powiatypolskie.pl, 

starostwo@powiatlipsko.pl, 

 6. Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020 (Materiał w 

wersji elektronicznej). 

 

 

Tabela 4b. Opis danych z podmiotów w powiecie lipskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 

2004 r. Szczegółowe statystyki rynku pracy (struktura i dynamika 

bezrobocia, stopa bezrobocia, usługi i instrumenty rynku 

pracy, realizowane programy, wykorzystanie środków i 

budżet, zasoby kadrowe PUP, działalność z punktu 

widzenia administracyjnego (wydane decyzje, odwołania, 

kontrole)). (Raporty za poszczególne lata pisane wg tego 

samego schematu) 

2004 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

2. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 

2005 r. 

2005 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

3. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 

2006 r. 

2006 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

http://www.puplipsko.pl/
mailto:wali@puplipsko.pl
mailto:pup@puplipsko.pl
mailto:starosta.wli@powiatypolskie.pl
http://powiatlipsko.pl/dokumenty/strategia.pdf
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zatrudnienia) 

4. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 

2007 r. 

2007 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

5. 

PUP - Sprawozdanie z działalności 

PUP w Lipsku oraz struktura i stan 

bezrobocia w powiecie lipskim za 

2008 r. 

2008 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

6. 

Starostwo powiatowe - Strategia 

Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 

2008-2020 

Diagnoza powiatu: podstawowe informacje, 

zagospodarowanie przestrzenne, środowisko naturalne, 

infrastruktura drogowa i techniczna, gospodarka, sfera 

społeczna (demograficzna, bezrobocie, mieszkalnictwo, 

bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna, oświata, 

kultura), kierunki polityki rozwojowej powiatu, analiza 

SWOT, cele strategiczne i zadania. 

2008 (dane 

statystyczne 

do końca 

2007 r.) 

Strategia rozwoju powiatu 
Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

5. Powiat przysuski 

Tabela 5a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie przysuskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.pup.przysucha.pl/  

ul. Szkolna 7  26-400 Przysucha, tel. (48) 675 2788, (48) 675 

3674, fax +48 (48) 675 5199, praca@pup.przysucha.pl, 

waps@praca.gov.pl  

  

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.przysucha.pl/ 

26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10, Tel.: (0-48) 675 23 52, 

675 25 53, 675 23 39, 675 55 15, 675 36 72, fax: wew. 21 
starostwo@przysucha.pl 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Przysuskiego na lata 

2005 - 2015  (Materiał w wersji elektronicznej). 

 

 

http://powiatlipsko.pl/dokumenty/strategia.pdf
http://powiatlipsko.pl/dokumenty/strategia.pdf
http://powiatlipsko.pl/dokumenty/strategia.pdf
http://powiatlipsko.pl/dokumenty/strategia.pdf
http://www.pup.przysucha.pl/
mailto:praca@pup.przysucha.pl
mailto:waps@praca.gov.pl
http://www.przysucha.pl/
mailto:starostwo@przysucha.pl
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Tabela 5b. Opis danych z podmiotów w powiecie przysuskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1. 

Starostwo powiatowe - 

Strategia Rozwoju 

Powiatu Przysuskiego na 

lata 2005 - 2015 

Raport o stanie powiatu (położenie, powierzchnia, ludność, 

zagospodarowanie przestrzenne, środowisko naturalne, gospodarka, 

społeczeństwo (struktura ludności, bezrobocie, mieszkalnictwo, 

bezpieczeństwo,  infrastruktura społeczna), administracja, charakterystyka 

gmin w powiecie), strategia (analiza SWOT, problemy powiatu, plan 

operacyjny, kierunki rozwoju), wdrażanie i monitoring strategii. 

2005 (dane 

statystyczne do 

końca 2004 r.) 

Strategia 

rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

6. Powiat szydłowiecki 

Tabela 6a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie szydłowieckim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP ul. Metalowa 7, 26 - 500 Szydłowiec 
tel. (0-48) 617 12 88 
wasz@praca.gov.pl, http://pupszydlowiec.pl/  

Rozmowa osobista z 

dyrektorem PUP 
1. Roczne Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy za 2008 rok (Materiał w wersji elektronicznej) 

Starostwo 

Powiatowe  
http://www.szydlowiecpowiat.pl/  

pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 

tel. 048 617 10 08, fax 048 617 10 61 

powiat@szydlowiecpowiat.pl 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 
III piętro, pok. nr 41, 42;  tel. 048 6171008 w. 38, 16 

edukacja@szydlowiecpowiat.pl  

Rozmowa osobista: 

Joanna Strzelecka – 

Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Zdrowia, 

Kultury i Sportu 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 

roku 

(http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=

3&id=535&x=75) 

PCPR ul. Kościuszki 39a, 26 – 500 Szydłowiec 
tel. (0-48) 617 47 13, 617 47 14, 617 47 15; fax (0-48) 

617 47 14;  pcpr@pcpr.szydlowiecpowiat.pl, 

pcpr42@o2.pl, www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl 

Rozmowa osobista. Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) 

działalnością w badanym okresie (2004-2009) podmiot nie 

prowadził dodatkowych badań, nie akumulował lub agregował 

innych danych, nie zajmował się działaniami wykraczającymi 

poza standardową sprawozdawczość. 

 

Tabela 6b. Opis danych z podmiotów w powiecie szydłowieckim 

L.p. 
Podmiot i 

dokument 
Zakres problemowy informacji  

Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

mailto:wasz@praca.gov.pl
http://pupszydlowiec.pl/
http://www.szydlowiecpowiat.pl/
mailto:powiat@szydlowiecpowiat.pl
mailto:edukacja@szydlowiecpowiat.pl
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/20040701133054isf1ssnm9t5q.pdf
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=535&x=75
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=535&x=75
mailto:pcpr@pcpr.szydlowiecpowiat.pl
mailto:pcpr42@o2.pl
http://www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl/
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1. 

PUP - Roczne 

Sprawozdanie z 

działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy za 

2008 rok  

Ogólna charakterystyka działalności PUP w 2008 r., realizacja polityki rynku pracy 

(statystyki rynku pracy), instrumenty rynku pracy, współpraca z pracodawcami i 

jednostkami szkolącymi, poziom i struktura wydatków  z Funduszu Pracy, projekty 

współfinansowane z EFS, działalność kontrolna, współpraca z Radą Zatrudnienia. 

(Sprawozdanie prawdopodobnie oparte o prezentację multimedialną.) 

2008 r. 

Sprawozdanie z 

działalności PUP 

(dla starostwa 

powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

2. 

Starostwo 

powiatowe - 

Strategia Rozwoju 

Powiatu 

Szydłowieckiego 

do 2020 roku 

Strategię opracowała Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego z Radomia. 

Jest to dokument służący do racjonalizacji zarządzania powiatem, trwałego jego rozwoju 

oraz stanowi podstawę do zabiegania o środki zewnętrzne.  Wstępem do stworzenia 

efektywnej strategii rozwoju jest analiza SWOT. W analizie tej uwzględnione zostały: 

wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie,  produktywność i inwestycje, sytuacja i 

rozwój sektora MŚP, infrastruktura, specyficzne potencjały (turystyka, środowisko, 

kultura). Strategia rozwoju jest podstawą do tworzenia szczegółowego planu operacyjnego.  

 Rada Powiatu w dniu 26 maja 2004 r. Uchwałą Nr XV/106/2004 przyjęła Strategię 

Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego (do 2010 r.). 

 Rada Powiatu w dniu 25 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr XX/106/2008 przyjęła aktualizację  

Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego do 2020 roku. 

2008 r. 
Strategia rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

7. Powiat zwoleński 

Tabela 7a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie zwoleńskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.pupzwolen.internetdsl.pl/  

ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń 

tel./fax (048) 676-27-94, 676-46-49, 676-35-

35 

wazw@praca.gov.pl, 

pupzwolen@poczta.internetdsl.pl  

  

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.zwolenpowiat.pl/  

ul. Władysława Jagiełły 4 

26-700 Zwoleń 

tel. (0-48) 676-33-89 fax.676-25-20 

sekretariat@zwolenpowiat.pl 

 1. Strategia rozwoju powiatu zwoleńskiego na lata 2007-2015 

(Materiał w wersji elektronicznej) 

http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/20040701133054isf1ssnm9t5q.pdf
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/20040701133054isf1ssnm9t5q.pdf
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/20040701133054isf1ssnm9t5q.pdf
http://www.pupzwolen.internetdsl.pl/
mailto:wazw@praca.gov.pl
mailto:pupzwolen@poczta.internetdsl.pl
http://www.zwolenpowiat.pl/
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Tabela 7b. Opis danych z podmiotów w powiecie zwoleńskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1. 

Starostwo powiatowe - 

Strategia rozwoju powiatu 

zwoleńskiego na lata 2007-

2015 

Diagnoza powiatu: podstawowe informacje o powiecie, 

zagospodarowanie przestrzenne (ochrona środowiska, 

komunikacja i infrastruktura, kultura, turystyka), gospodarka, 

rolnictwo, sfera społeczna (demografia, bezrobocie, 

mieszkalnictwo, bezpieczeństwo, zdrowie, pomoc społeczna, 

oświata). Analiza SWOT. Prognozy rozwoju powiatu, cele 

strategiczne, zadania, system wdrażania i monitorowania 

strategii. 

2007 (dane do 

końca 2006 r.) 

Strategia rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 
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SUBREGION SIEDLECKI 

8. Siedlce i powiat siedlecki 

 

Tabela 8a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Siedlcach i powiecie siedleckim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Urząd Miejski w 

Siedlcach 
http://www.siedlce.pl/  

Skwer Niepodległości 2 

08-110 Siedlce 

centrala tel. +48 025 643 07 00 

fax. +48 025 644 67 49 

info@um.siedlce.pl 

Wydział polityki 

społecznej (rozmowa 

osobista) – Leszek 

Borkowski, pok. 54, 025 

6430761, 

wps@um.siedlce.pl; 

Wydział edukacji 
we@um.siedlce.pl – 

Sławomir Kurpiewski 025 

6430788 (rozmowa 

telefoniczna + e-maile) 

slawomir.kurpiewski@um.

siedlce.pl  

1. Informacja od p. Sławomira Kurpiewskiego nt. projektu „Rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku 

pracy” (Materiał w wersji elektronicznej) 

2. Podstawowe uwarunkowania tworzenia sieci szkół ponadgimnazjalnych 

w Mieście Siedlce (Materiał w wersji elektronicznej; z 2001 r. – nieaktualny?) 

3. Informacja o innych projektach edukacyjnych (Materiał w wersji 

elektronicznej (treść e-maila)) 

4. Strategia rozwoju miasta Siedlce do roku 2015 (Materiał w wersji 

elektronicznej) 

5. Raport o stanie miasta (Materiał w wersji elektronicznej – 

http://www.siedlce.pl/um/um_raport.php) – zwł. części: I, VIII, X, XI, XIV: 

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.powiatsiedlecki.pl/  

ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, 

tel. (25) 644 72 16, fax. (25) 633 95 

15 

 6. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego (2005-2013) (Materiał w 

wersji elektronicznej) 

PUP ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21 

08-110 Siedlce 

centrala (025) 644-61-22 

sekretariat (025) 632-76-15 

fax (025) 633-57-47 

wasi@praca.gov.pl 

sekretariat@praca.siedlce.pl 

http://www.praca.siedlce.pl/ 

Wszystkie i b. 

szczegółowe i 

kompetentne informacje 

uzyskane od: Beata 

Demiańczuk, pok. 104, 

Tel. 0-25 644-61-22 w. 

204 
 

7. http://www.praca.siedlce.pl/analizy.php – sprawozdania (Materiały w 

wersji elektronicznej): 

a. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w roku 2008 

b. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w roku 2007 

c. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w roku 2006 

d. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w roku 2005 

e. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w roku 2004 

8. http://www.praca.siedlce.pl/bezrobotni_wedlug_gmin.php (Materiał w 

wersji elektronicznej – mapa na stronie www) 

PCPR http://www.pcprsiedlce.pl/  Rozmowa telefoniczna i Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) działalnością w badanym 

http://www.siedlce.pl/
mailto:info@um.siedlce.pl
mailto:wps@um.siedlce.pl
mailto:we@um.siedlce.pl
mailto:slawomir.kurpiewski@um.siedlce.pl
mailto:slawomir.kurpiewski@um.siedlce.pl
http://www.siedlce.pl/um/um_raport.php
http://www.powiatsiedlecki.pl/
mailto:wasi@praca.gov.pl
mailto:sekretariat@praca.siedlce.pl
http://www.praca.siedlce.pl/
http://www.praca.siedlce.pl/analizy.php
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/bezrobotni_wedlug_gmin.php
http://www.pcprsiedlce.pl/


 

23 

 

ul. Piłsudskiego 40 

08-110 Siedlce 

Tel./fax: 0-25 644 81 72 

pcprsiedlce@wp.pl 

osobista. okresie (2004-2009) podmiot nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował 

lub agregował innych danych, nie zajmował się działaniami wykraczającymi poza 

standardową sprawozdawczość. 

MOPR http://www.mopr.siedlce.pl  

08 – 110 Siedlce, ul. Sienkiewicza 

32 

tel./fax (025) 632 33 25 lub (025) 

632 57 04 

sekretariat@mopr.siedlce.pl  

Rozmowa telefoniczna i 

osobista. 

Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) działalnością w badanym 

okresie (2004-2009) podmiot nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował 

lub agregował innych danych, nie zajmował się działaniami wykraczającymi poza 

standardową sprawozdawczość. 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie 

Delegatura w 

Siedlcach 

08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 38 

tel. (025) 632-60-00, fax (025) 644-

24-00 

http://www.kosiedlce.eu/  

sekretariat@kosiedlce.eu, 

delegatura.siedlce@kuratorium.wa

w.pl 

Rozmowa telefoniczna i 

osobista. 

Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) działalnością w badanym 

okresie (2004-2009) podmiot nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował 

lub agregował innych danych, nie zajmował się działaniami wykraczającymi poza 

standardową sprawozdawczość. 

 

Tabela 8b. Opis danych z podmiotów w powiecie siedleckim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1. 

Urząd Miejski - Informacja od p. 

Sławomira Kurpiewskiego 

(Wydział Edukacji UM) nt. 

projektu „Rozwój szkolnictwa 

zawodowego w Siedlcach w 

dostosowaniu do potrzeb rynku 

pracy” 

Informacja na temat projektu, który ma być realizowany w 

Siedlcach. Jest to projekt badawczy, którego celem jest 

„dostarczenie wiedzy instytucjom szkoleniowym oraz 

młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej 

sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i 

struktury miejsc pracy na rynku oraz oczekiwań 

pracodawców wobec przyszłych pracowników”. 

Planowane Projekt badawczy 
Materiał w wersji 

elektronicznej 

2. 

Urząd Miejski - Podstawowe 

uwarunkowania tworzenia sieci 

szkół ponadgimnazjalnych w 

Mieście Siedlce 

Dokument na podstawie którego miasto przygotowywało się do 

reformy systemu oświaty. 

2001 (niektóre 

informacje 

nadal aktualne) 

Opracowanie 

wewnętrzne Urzędu 

Miasta na potrzeby 

reformy 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

3. 
Urząd Miejski - Informacja o 

innych projektach edukacyjnych 

Nieformalna informacja (e-mail) na temat projektów 

edukacyjnych prowadzonych obecnie w Siedlcach: 

- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w 

dostosowaniu do potrzeb rynku pracy; 

-  Już wiem kim będę - doradztwo zawodowe dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych; 

2009 

Notatka – 

informacja 

nieformalna 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

mailto:pcprsiedlce@wp.pl
http://www.mopr.siedlce.pl/
mailto:sekretariat@mopr.siedlce.pl
http://www.kosiedlce.eu/
mailto:sekretariat@kosiedlce.eu?subject=WITAM...
mailto:delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl?subject=WITAM...
mailto:delegatura.siedlce@kuratorium.waw.pl?subject=WITAM...
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- Lepszy w zawodzie. 

4. 

Urząd Miejski - Strategia rozwoju 

miasta Siedlce do roku 2015 

(Uchwała Nr XXI/229/2007 Rady 

Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 

2007 roku w sprawie uchwalenia 

Strategii Rozwoju Siedlec do roku 

2015.) 

Synteza uwarunkowań, wyniki analizy SWOT (słabych i 

mocnych stron, szans i zagrożeń), wizja i misja rozwoju, 

zestawienie celów strategicznych, celów operacyjnych i 

działań, system wdrożenia i monitorowania strategii.  

2007 
Strategia rozwoju 

miasta 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

5. 
Urząd Miejski - Raport o stanie 

miasta 

Diagnoza miasta Siedlce: podstawowe dane (powierzchnia, demografia, 

zatrudnienie, bezrobocie), działalność gospodarcza, handel i usługi 

(przedsiębiorcy, handel i usługi), oświata (system szkolnictwa), szkolnictwo 

wyższe, pomoc społeczna (publiczne jednostki organizacyjne, funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych pomocy społecznej). 

Dane do 2001 r. Diagnoza miasta 
Materiał w wersji 

elektronicznej 

6. 

Starostwo powiatowe - Plan 

Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Siedleckiego (2005-2013) 

Sytuacja społeczna i gospodarcza powiatu (położenie, historia, 

bezrobocie, pomoc społeczna gospodarka i rolnictwo, kultura, 

oświata i sport, infrastruktura, inwestycje współpraca 

zagraniczna). Diagnoza – analiza SWOT. Postulowane kierunki 

rozwoju, plan finansowy, system wdrażania planu. 

2005 
Strategia rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

7. 

PUP - 

Działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w roku 2004 

Działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w roku 2005 

Działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w roku 2006 

Działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w roku 2007 

Działalność Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w roku 2008 

Ogólna charakterystyka powiatu, stan i struktura bezrobocia, 

realizacja programów rynku pracy, wykorzystanie środków 

Funduszu Pracy i środków budżetowych, administracja i 

kontrola. (Raporty za poszczególne lata pisane wg tego samego 

schematu) 

2004-2008 

Sprawozdanie z 

działalności PUP 

(dla starostwa 

powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

8. PUP – bezrobotni według gmin 
Mapa na stronie internetowej PUP 

(http://www.praca.siedlce.pl/bezrobotni_wedlug_gmin.php) 

2009 (dane 

bieżące) 

Statystyka 

bezrobocia w ujęciu 

przestrzennym 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

 

http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/statystyka/analiza2008.pdf
http://www.praca.siedlce.pl/bezrobotni_wedlug_gmin.php
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9. Powiat łosicki 

Tabela 9a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie łosickim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.losice.pl/  

ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice 

Tel/fax 083 359 03 34 - sekretariat 

powiat@losice.pl 

Rozmowa telefoniczna i 

osobista. 

1. Plan rozwoju lokalnego powiatu łosickiego 

http://www.losice.pl/doc/planrozwojupowiatu.pdf  

Załącznik do Uchwały Nr XVII/99/04 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 

sierpnia 2004 r. 

PUP http://www.puplosice.pl/  

ul. Narutowicza 6 

08-200 Łosice 

Tel.: (083) 357 33 30, (083) 359 04 

46, (083) 359 08 59 

walo@praca.gov.pl 

Niezwykle pomocna p. 

dyrektor PUP Elżbieta 

Roszczak 

Dodatkowy kontakt 

(można powoływać się na 

IPS UW – absolwenci 

studiów podyplomowych 

IPS UW): 

Szupiluk Agnieszka - 

agnieszkaszupiluk@wp.pl  

Klimiuk Katarzyna - 

kasia_klimiuk@wp.pl  

Steciuk Anna - 

anna.steciuk@interia.pl  

2. Uzyskano informację, że Łosice były przedmiotem badań, których wyniki 

zostały zawarte w następujących opracowaniach: 

- Góra Marek, Sztanderska Urszula, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku 

pracy, Przewodnik, MPiPS, Warszawa 2006. 

- Liwiński Jacek, Sztanderska Urszula, Raport Końcowy: Analiza sytuacji na 

wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania 

lokalnego rynku pracy w Polsce, MPiPS, Warszawa 2006. 

3. Sprawozdanie z działalności PUP w Łosicach w 2008 r. (Materiał w 

wersji elektronicznej) 

4. Informacja o projektach realizowanych przez PUP ze środków EFS. 

(Materiał w wersji elektronicznej) 

 

PCPR ul. Narutowicza 6 (zmiana siedziby) 

08-200 Łosice 

Tel. (0-83) 359 05 51 

pcprlosice@wp.pl 

Rozmowa telefoniczna i 

osobista. 

Uzyskano informację, że poza statutową („ustawową”) działalnością w badanym 

okresie (2004-2009) podmiot nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował 

lub agregował innych danych, nie zajmował się działaniami wykraczającymi poza 

standardową sprawozdawczość. 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie 

Delegatura w 

Siedlcach 

jak wyżej Rozmowa telefoniczna i 

osobista. 

jak wyżej 

 
Tabela 9b. Opis danych z podmiotów w powiecie łosickim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 
Starostwo powiatowe - Plan 

rozwoju lokalnego powiatu 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu (w tym 

rynek pracy i bezrobocie), analiza SWOT, plan finansowy, 
2004 Plan rozwoju powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

http://www.losice.pl/
mailto:powiat@losice.pl
http://www.losice.pl/doc/planrozwojupowiatu.pdf
http://www.puplosice.pl/
mailto:walo@praca.gov.pl
mailto:agnieszkaszupiluk@wp.pl
mailto:kasia_klimiuk@wp.pl
mailto:anna.steciuk@interia.pl
mailto:pcprlosice@wp.pl
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łosickiego (Załącznik do 

Uchwały Nr XVII/99/04 Rady 

Powiatu Łosickiego z dnia 16 

sierpnia 2004 r.) 

system wdrażania i monitorowania planu. 

2. 

PUP - Uzyskano informację, 

że Łosice były przedmiotem 

badań, których wyniki 

zostały zawarte w 

następujących 

opracowaniach książkowych: 

- Góra Marek, Sztanderska Urszula, Wprowadzenie do 

analizy lokalnego rynku pracy, Przewodnik, MPiPS, 

Warszawa 2006. 

- Liwiński Jacek, Sztanderska Urszula, Raport 

Końcowy: Analiza sytuacji na wybranych powiatowych 

rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania 

lokalnego rynku pracy w Polsce, MPiPS, Warszawa 

2006. (UWAGA: ten materiał może pokrywać się z 

raportem dot. ośrodków akademickich!) 

   

3. 

PUP - Sprawozdanie z 

działalności PUP w Łosicach 

w 2008 r. 

Standardowe sprawozdanie PUP: poziom i struktura 

bezrobocia, usługi i instrumenty rynku pracy, realizowane 

programy. 

2008 

Sprawozdanie z 

działalności PUP (dla 

starostwa 

powiatowego – 

powiatowej rady 

zatrudnienia) 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

4. 

PUP - Informacja o projektach 

realizowanych przez PUP ze 

środków EFS 

Zestawienie projektów realizowanych przez PUP Łosice ze 

środków EFS. Projekty dotyczące aktywizacji zawodowej 

oraz przeciwdziałaniu bezrobociu skierowane do klientów 

PUP (w tym grup szczególnego ryzyka i młodzieży). Brak 

projektów badawczych. 

2004-2008 

Zestawienie 

realizowanych 

projektów 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

 

10. Powiat sokołowski 

Tabela 10a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie sokołowskim 
INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.pup.sokolowpodl.pl/  

ul. Oleksiaka Wichury 3 

08-300 Sokołów Podlaski 

sekretariat: (0-25) 781 71 30, (0-25) 787 22 

04; fax: (0-25) 781 71 49 

 1. Statystki bezrobocia wg gmin powiatu (strona internetowa PUP). 

http://www.pup.sokolowpodl.pl/
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sekretariat@pup.sokolowpodl.pl, 

rynekpracy@pup.sokolowpodl.pl, 

efs@pup.sokolowpodl.pl, 

posrednictwo@pup.sokolowpodl.pl, 

statystyka@pup.sokolowpodl.pl 

Starostwo 

Powiatowe 

http://www.powiat-sokolowski.pl/  

ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski 

tel. (025) 781-74-00, fax (025) 781-74-50 

sekretariat@powiat-sokolowski.pl 

integracja@powiat-sokolowski.pl  

 2. Strategia Rozwoju Powiatu Sokołowskiego na lata 2005 – 2015 

(Materiał w wersji elektronicznej) 

 

Tabela 10b. Opis danych z podmiotów w powiecie sokołowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 
PUP - Statystki bezrobocia wg 

gmin 

Statystyki bezrobocia wg gmin (na witrynie internetowej 

PUP: http://www.pup.sokolowpodl.pl/) 

Bieżące 

dane stat. 
Statystyki przestrzenne 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

2. 

Starostwo powiatowe - Strategia 

Rozwoju Powiatu 

Sokołowskiego na lata 2005 – 

2015 

Charakterystyka powiatu (z podziałem na gminy), raport o 

zadaniach i stanie powiatu (w tym: gospodarka, 

infrastruktura techniczna,  infrastruktura społeczna: oświata, 

pomoc społeczna, zdrowie, kultura, turystyka). Analiza 

SWOT, założenia programu, cele i działania oraz 

monitoring strategii. 

2005 
Strategia rozwoju 

powiatu 

Materiał w wersji 

elektronicznej 

 

mailto:sekretariat@pup.sokolowpodl.pl
mailto:rynekpracy@pup.sokolowpodl.pl
mailto:efs@pup.sokolowpodl.pl
mailto:posrednictwo@pup.sokolowpodl.pl
mailto:statystyka@pup.sokolowpodl.pl
http://www.powiat-sokolowski.pl/
mailto:sekretariat@powiat-sokolowski.pl
mailto:integracja@powiat-sokolowski.pl
http://www.pup.sokolowpodl.pl/
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11.  

SUBREGION CIECHANOWSKI 

12. Ciechanów i powiat ciechanowski 

Tabela 11a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Ciechanowie i powiecie ciechanowskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESO

WE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

Ul. 17 stycznia 7 

06-400 Ciechanów 

Centrala: tel. (023) 672 

34 85 

 

Wydział 

Organizacyjny, 

Tadeusz Nowicki: tel. 

(023) 672 37 61 

 

Wydział Rozwoju i 

Promocji, kierownik 

Zbigniew Ptasiewicz: 

tel. (023) 673 26 02 

 

e-mail: 
starostwo@ciechanow.pl  
WWW.ciechanow.powiat.pl  

W rozmowie telefonicznej (sekretariat) poinformowano, że 

Starostwo Powiatowe nie posiada pożądanych informacji, badań, 

analiz, a „jeżeli ktoś to ma”, to jest to PUP, który jest jednostką 

podległą i „przekazuje dane w razie potrzeby”. 

 

W rozmowie telefonicznej (Wydział Organizacyjny) 

poinformowano, że osobą, która może posiadać informacje jest p. 

Tadeusz Nowicki, ale przebywa na urlopie do 3 sierpnia (rozmowa 

została przeprowadzona w dn. 27.07.09, po 3.08 informacje 

uzyskane w Wydziale Organizacyjnym zostały potwierdzone). Jak 

stwierdził pracownik Starostwa Powiatowego: „…Poza tym tego 

się u nas nie robi.” Z udzielonej informacji wynika, że dyrektor 

PUP prezentuje dane dotyczące rynku pracy na posiedzeniach Rady 

Powiatu, które są dostępne w protokołach z posiedzeń i w PUP. W 

Starostwie Powiatowym analiz rynku pracy nie ma. 

 

W rozmowie telefonicznej dr Zbigniew Ptasiewicz, kierownik 

Wydziału Rozwoju i Promocji stwierdził, że: „Starostwo jest 

podmiotem twórczym.”, ponieważ opracowuje strategie i programy 

operacyjne. Jest beneficjentem wsparcia finansowego w ramach 

WM - WWW.mazovia.pl. Natomiast analizy dotyczące rynku pracy, 

analizy bieżące, syntezy kwartalne opracowuje PUP. Tak wynika z 

procedur ustawowych - ust. z 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki 

rozwoju. Według dr. S. Ptasiewicza: „Po raz pierwszy samorząd 

lokalny został zobowiązany do sporządzania strategii rozwoju.” We 

1. „Strategia rozwoju powiatu ciechanowskiego do 

roku 2020” 

 

2. „Plan rozwoju lokalnego powiatu ciechanowskiego 

na lata 2004-2013” 

mailto:starostwo@ciechanow.pl
http://www.ciechanow.powiat.pl/
http://www.mazovia.pl/
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wspomnianej ustawie zostały zawarte przepisy konkretyzujące 

ogólne przepisy ust. o samorządzie powiatowym. 

Urząd Miejski w 

Ciechanowie 

Wydział Promocji 

Miasta: Tel. (023) 674 

93 02 

W bezpośredniej rozmowie pracownik Wydziału Promocji Miasta 

poinformowała, że jednostka nie posiada żadnych informacji na 

temat badań rynku pracy i takich badań ani analiz nie prowadzi. 

Kierownik jednostki nieobecna (29.07.09). 

- 

PUP Ul. Sygietyńskiego 11 

06-401 Ciechanów 

Tel. (023) 672 38 44 

Fax (023) 674 36 62 

e-mail: sekretariat@pup-

ciechanow.pl  
www.pup-ciechanow.pl 
 

Agnieszka 

Drozdowska, p.o. dyr. 

PUP w Ciechanowie 

 

Arkadiusz Chojnowski, 

Zastępca Dyrektora ds. 

Instrumentów Rynku 

Pracy: tel. (023) 672 38 

44 w. 69 

W rozmowach telefonicznych z pracownikami PUP uzyskano 

informacje, że poza statutową („ustawową”) działalnością, w 

badanym okresie 2005 -2009 podmiot nie prowadził dodatkowych 

badań, nie akumulował lub agregował innych danych, nie zajmował 

się działaniami wykraczającymi poza standardową 

sprawozdawczość. 

 

Agnieszka Drozdowska (p.o. dyr. PUP) przekazała sprawę i 

poleciła kontakt z Arkadiuszem Chojnowskim, który w odpowiedzi 

na pismo przygotował i przekazał „Wykaz opracowań i analiz 

sporządzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie w 

latach 2005-2009”. 

Podczas wizyty członków zespołu badawczego w PUP A. 

Chojnowski i inni pracownicy przekazali część materiałów 

źródłowych enumerowanych w przekazanym wykazie (źródła 

zostały zawarte w niniejszym zestawieniu). Jak poinformowano w 

PUP, na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są głównie 

rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych (zostały ujęte w 

przekazanym wykazie, nie zostały ujęte w zestawieniu źródeł 

niniejszej tabeli). 

3. „Stan i struktura bezrobocia w mieście Ciechanów i 

powiecie ciechanowskim na koniec 2004 roku” 

 

4. „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 

podziale na gminy za 10 miesięcy 2005 roku  

z uwzględnieniem sytuacji finansowej zarówno 

Funduszu Pracy jak i budżetu” 

 

5. „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

powiatu ciechanowskiego w 2005 roku na tle 

regionalnego rynku pracy Mazowsza” 

 

6. „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 

gminach powiatu ciechanowskiego oraz działania w 

zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy za I kwartał 2006 roku” 

 

7. „Pozyskiwanie środków na walkę z bezrobociem i 

ich wykorzystanie do tworzenia nowych miejsc pracy” 

(2006) 

 

8. „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

powiatu ciechanowskiego w 2005 roku” 

 

9. „Stan i struktura bezrobocia w mieście Ciechanów i 

powiecie ciechanowskim za lata 2003-2006” 

 

10. „Plan przedsięwzięć na rok 2006 w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu 

ciechanowskiego” 

 

11. „Stan i struktura bezrobocia w gminie Ojrzeń za 

okres 01.01 – 31.08.2006 roku” 

mailto:sekretariat@pup-ciechanow.pl
mailto:sekretariat@pup-ciechanow.pl
http://www.pup-ciechanow.pl/
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12. „Bezrobocie i efekty podejmowanych działań za I 

półrocze 2006 roku i analiza wykorzystania środków 

Funduszu Pracy oraz innych środków pomocowych” 

 

13. „Bezrobocie i efekty podejmowanych działań za 

10 miesięcy 2006 roku i  analiza wykorzystania 

środków Funduszu Pracy oraz innych środków 

pomocowych.” 

 

14. „Analiza bezrobocia oraz ofert pracy według 

zawodów i specjalności w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Ciechanowie” (2006) 

 

15. „Działania w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2006 roku.” 

 

16. „Stan i struktura bezrobocia w mieście Ciechanów 

i powiecie ciechanowskim w 2006 roku” 

 

17. „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

powiatu ciechanowskiego w 2006 roku” 

 

18. „Pozyskiwanie środków na łagodzenie skutków 

bezrobocia i ich wykorzystanie do tworzenia nowych 

miejsc pracy” (2007) 

 

19. „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 

gminach powiatu ciechanowskiego oraz działania w 

zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy za I kwartał 2007 roku” 

 

20. „Informacja z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Ciechanowie w 2006 roku i I kwartale 2007 

roku w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia” 

 

21. „Informacja o lokalnym rynku pracy powiatu 

ciechanowskiego za 2007 rok” 
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22. „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 

gminach powiatu ciechanowskiego za I kwartał 2008 

roku” 

 

23. „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na 

lokalnym rynku pracy za I półrocze 2008 r.” 

 

24. „Informacja z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Ciechanowie za 2007 rok” 

 

25. „Informacja z działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Ciechanowie za 2008 rok” 

 

26. „Przewidywane przyjęcia i zwolnienia 

pracowników według form własności oraz w podziale 

na poszczególne gminy w okresie od 31.10.2006 do 

31.10.2007 r.” 

 

27. „Charakterystyka zakładów pracy objętych 

badaniem ankietowym – stan na dzień 31.10.2006.” 

PCPR ul. 17 stycznia 7 

06-400 Ciechanów 

Tel. (023) 672 46 24 

Czynne: pon. 9-17, wt-

pt 8-16 

 

Anna Otachowska 

(sekretariat), tel. (023) 

672 52 16 

 

 

Anna Otachowska (sekretariat) w rozmowie telefonicznej, a 

następnie bezpośrednio podczas wizyty członków zespołu 

badawczego informowała, że jednostka nie prowadzi odrębnych 

badań w ogólnym zakresie dotyczących rynku pracy. Analizowano 

sytuację osób niepełnosprawnych, ale od ubiegłego roku kwestie 

związane z rehabilitacją zawodową pozostają w kompetencji PUP i 

„…tam odsyłamy”, „…nas to zasadniczo nie dotyczy.” Poleciła 

kontakt z Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy 

Towarzystwie Walki z Kalectwem.  

28. „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych” 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie. 

Delegatura w 

Ciechanowie 

(obszar działania 

delegatury 

obejmuje także 

ul. 17 stycznia 49 

(budynek bursy, I 

piętro) 

06-400 Ciechanów 

tel. (023) 672 44 71 

Fax (023) 672 40 19 
WWW.delegatura.ciechanow

.mko@mazowieckie.pl  

Agata Pawłowska (z-ca dyrektora) poinformowała kompetentnie w 

rozmowie telefonicznej, że w delegaturze kuratorium oświaty w 

Ciechanowie gromadzone są CV nauczycieli i gdy dyrektorzy szkół 

zgłaszają zapotrzebowanie, wówczas dokonuje się wyboru 

kandydatów do zatrudnienia. Arkusze organizacyjne szkół nie są 

już składane do kuratorium. Teraz kwestie te pozostają w gestii 

dyrektorów, a kuratorium wyłącznie zachowuje kontrolę. 

Pani Agata Pawłowska przygotowała i przekazała bezpośrednio 

29. „Ankieta dla kuratoriów oświaty” 

 

30. „Diagnoza potrzeb doskonalenia zawodowego 

nauczycieli kształcenia zawodowego 2008” 

 

31. „Problemy kształcenia zawodowego na terenie 

działania Delegatury w Ciechanowie Kuratorium 

Oświaty w Warszawie” 

http://WWW.delegatura.ciechanow.mko@mazowieckie.pl/
http://WWW.delegatura.ciechanow.mko@mazowieckie.pl/
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powiaty: mławski, 

płoński i 

żuromiński) 

 

z-ca dyrektora Agata 

Pawłowska, tel. (023) 

672 41 11 

podczas wizyty członków zespołu badawczego, materiały źródłowe 

(o realizacji porozumienia Ministra Edukacji z pracodawcami, a 

także materiały od p. wizytator Olewińskiej). Sugerowała również, 

że dane o analizy są dostępne w Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

 

32. „Informator o formach doskonalenia nauczycieli” 

Pozarządowe 

organizacje 

społeczne 

Delegatura Urzędu 

Marszałka 

Województwa 

Mazowieckiego 

Centrala, tel. (023) 

673 07 00 (-01) 

Delegat ds. organizacji 

pozarządowych, 

Agnieszka Kordowska: 

tel. (023) 673 07 17 

e-mail: 
a.kordowska@mazovia.pl  
(obszar działalności 

delegatury obejmuje 

także powiaty: 

mławski, płoński i 

żuromiński) 

 

Fundacja Gospodarcza 

im. Karola 

Marcinkowskiego w 

Ciechanowie 

ul. Małgorzatka 8 

06-400 Ciechanów 

Tel. (023) 672 33 71 

Tel. (023) 672 57 41 

e-mail: 
fundgosp@ci.onet.pl  
WWW.fg.org.pl 
 

Ośrodek Informacji dla 

Osób 

Niepełnosprawnych 

przy Polskim 

Towarzystwie na Rzecz 

Podjęto próbę identyfikacji organizacji pozarządowych 

realizujących badania rynku pracy za poprzez kontakt z Delegaturą 

Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Delegat ds. 

organizacji pozarządowych p. Agnieszka Kordowska podjęła 

współpracę w zakresie identyfikacji organizacji realizujących 

badania dotyczące lokalnych rynków pracy w subregionie 

ciechanowskim (działania delegatury obejmują także powiaty 

mławski, płoński i żuromiński). We wstępnej rozmowie 

zadeklarowała kontakt do dn. 31.07. W umówionym terminie 

przekazała telefonicznie informacje, z których wynika, że 

działające na terenie subregionu organizacje pozarządowe nie 

realizują badań dotyczących rynku pracy. Poleciła kontakt z 

Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w 

Ciechanowie. 

Agnieszka Kordowska zaprosiła przedstawicieli zespołu 

badawczego IPS UW do udziału w zebraniu dla wszystkich 

organizacji pozarządowych z powiatu ciechanowskiego. Spotkanie 

odbędzie się 17 września (po terminie tworzenia nieniejszego 

raportu) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. 

Narutowicza w Ciechanowie. A. Kordowska poprowadzi tam 

szkolenie dla lokalnych NGOs. 

 

W rozmowie telefonicznej p. Tomasz Kraskowski – dyrektor 

Fundacji Gospodarczej im. Karola Marcinkowskiego stwierdził, że 

poza statutową działalnością, w badanym okresie 2005 -2009 

organizacja nie prowadziła żadnych badań rynku pracy. Na pytanie, 

czy wedle jego wiedzy na północnym Mazowszu w ostatnich latach 

jakiekolwiek organizacje pozarządowe prowadziły badania 

dotyczące rynku pracy, odpowiedział: „Nie, nie sądzę. To 

wątpliwe.” 

 

W bezpośredniej rozmowie przeprowadzonej w trakcie wizyty w 

Ośrodku Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy 

Towarzystwie na rzecz Walki z Kalectwem w Ciechanowie, 

uzyskano informacje, że organizacja w badanym okresie 2005-2009 

33. „Informator dla osób niepełnosprawnych – powiat 

ciechanowski 2008” 

mailto:a.kordowska@mazovia.pl
mailto:fundgosp@ci.onet.pl
http://www.fg.org.pl/
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Walki z Kalectwem w 

Ciechanowie 

ul. 17 stycznia 7 (p. 

328) 

06-400 Ciechanów 

e-mail: 
oidon.ciechanow@wp.pl  
Czynne: pon 9-17 wt-

czw 9-16 pt 8-16:30 

nie prowadziła żadnych badań ani nie agregowała, nie 

akumulowała danych związanych z rynkiem pracy lub rehabilitacją 

zawodową (poza bieżącą ewidencją i ogólnymi informacjami, które 

częściowo wykorzystano do wydania informatora). 

 

Tabela 11b. Opis danych z podmiotów w Ciechanowie i powiecie ciechanowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

„Strategia rozwoju powiatu 

ciechanowskiego do roku 2020” 

(październik 2007, projekt) 

- uwarunkowania prawne i organizacyjne oraz główne zasady 

prowadzenia polityki rozwoju powiatu ciechanowskiego 

- diagnoza stanu środowiska oraz sytuacji gospodarczej i 

społecznej powiatu 

- działalność samorządów lokalnych: powiatowego i 

gminnych w zakresie programowania rozwoju 

- płaszczyzny współpracy międzypowiatowej z samorządami 

sąsiednich powiatów 

- współdziałanie z samorządem województwa mazowieckiego 

- bilans strategiczny powiatu 

- cele i priorytety rozwoju powiatu 

- instrumenty realizacji strategii 

- zewnętrzne instrumenty wsparcia realizacji strategii 

- monitorowanie realizacji strategii 

2007 Strategia 
Starostwo Powiatowe, strona 

WWW 

2. 

„Plan rozwoju lokalnego powiatu 

ciechanowskiego na lata 2004-2013” 

(październik 2004) 

- aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze 

objętym wdrażaniem planu 

- gospodarka (główni pracodawcy, struktura, trendy, struktura 

podstawowych branż na terenie powiatu, zatrudnienie w 

poszczególnych sektorach gospodarki, identyfikacja 

problemów) 

- sfera społeczna (sytuacja demograficzna i społeczna, 

warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom 

bezpieczeństwa, określenie grup społecznych wymagających 

wsparcia, rynek pracy, identyfikacja problemów 

- działania mające na celu poprawę sytuacji na danym 

2004 Strategia 
Starostwo Powiatowe, strona 

WWW 

mailto:oidon.ciechanow@wp.pl
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obszarze 

- realizacja zadań i projektów 

- oczekiwane wskaźniki planu rozwoju lokalnego 

- plan finansowy na lata 2004-2006 

- system wdrażania, monitorowania, oceny i komunikacji 

3. 

„Stan i struktura bezrobocia w mieście 

Ciechanów i powiecie ciechanowskim na 

koniec 2004 roku” (marzec 2005) 

- 2004 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

4. 

5. „Informacja o stanie i strukturze 

bezrobocia w podziale na gminy za 10 

miesięcy 2005 roku  

z uwzględnieniem sytuacji finansowej 

zarówno Funduszu Pracy jak i budżetu” 

(listopad 2005) 

- 2005 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

5. 

„Informacja o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy powiatu ciechanowskiego w 2005 

roku na tle regionalnego rynku pracy 

Mazowsza” (luty 2006) 

- bezrobocie w powiecie ciechanowskim na tle województwa 

mazowieckiego w 2005 roku 

- usługi i instrumenty rynku pracy 

- wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu za okres 1.01-31.12.2001 

2005 
Sprawozdan

ie 
PUP, strona WWW 

6. 

„Informacja o stanie i strukturze 

bezrobocia w gminach powiatu 

ciechanowskiego oraz działania w 

zakresie promocji zatrudnienia i 

aktywizacji lokalnego rynku pracy za I 

kwartał 2006 roku” (maj 2006) 

- poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego 

- płynność bezrobocia (napływ i odpływ) 

- osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

- struktura bezrobotnych 

- pośrednictwo pracy 

- doradztwo zawodowe 

- szkolenia 

- prace interwencyjne 

- roboty publiczne 

- prace społecznie użyteczne 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

- staże i przygotowanie zawodowe 

Styczeń – 

marzec 

2006 

Sprawozdan

ie 
PUP, strona WWW 

7. 

„Pozyskiwanie środków na walkę z 

bezrobociem i ich wykorzystanie do 

tworzenia nowych miejsc pracy” (maj 

2006) 

- giełdy pracy 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

- prace interwencyjne i roboty publiczne 

- szkolenie 

2005 
Sprawozdan

ie 
PUP 
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- poradnictwo zawodowe 

- dotacje 

8. 

„Informacja o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy powiatu ciechanowskiego w 2005 

roku” (czerwiec 2006) 

- bezrobocie w powiecie ciechanowskim 

- usługi i instrumenty rynku pracy 

- wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu za okres 1.01-31.12.2005 

2005 
Sprawozdan

ie 
PUP 

9. 

„Stan i struktura bezrobocia w mieście 

Ciechanów i powiecie ciechanowskim za 

lata 2003-2006” (czerwiec 2006) 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu za okres 1.01-31.12.2004 

2003-2006 
Sprawozdan

ie 
PUP, strona WWW 

10. 

„Plan przedsięwzięć na rok 2006 w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu na 

terenie powiatu ciechanowskiego” 

(czerwiec 2006) 

- Fundusz Praccy 

- programy realizowane z EFS 

- pośrednictwo pracy 

- poradnictwo zawodowe 

2006 
Sprawozdan

ie 
PUP 

11. 

„Stan i struktura bezrobocia w gminie 

Ojrzeń za okres 01.01 – 31.08.2006 roku” 

(wrzesień 2006) 

- 
1.01-

31.08.2006 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

12. 

„Bezrobocie i efekty podejmowanych 

działań za I półrocze 2006 roku i analiza 

wykorzystania środków Funduszu Pracy 

oraz innych środków pomocowych” 

(wrzesień 2006) 

- 

Styczeń – 

czerwiec 

2006 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

13. 

„Bezrobocie i efekty podejmowanych 

działań za 10 miesięcy 2006 roku i  

analiza wykorzystania środków Funduszu 

Pracy oraz innych środków 

pomocowych” (listopad 2006) 

- 2006 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

14. 

„Analiza bezrobocia oraz ofert pracy 

według zawodów i specjalności w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Ciechanowie” (grudzień 2006) 

- analiza ofert pracy według zawodów i specjalności 

- analiza podaży pracy według zawodów i specjalności 
2006 Analiza PUP 

15. 

„Działania w zakresie promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy w 2006 roku” (styczeń 2007) 

- pośrednictwo pracy 

- doradztwo zawodowe 

- szkolenia 

- prace interwencyjne 

- roboty publiczne 

2006 
Sprawozdan

ie 
PUP 
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- prace społecznie użyteczne 

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

oraz refundacja kosztów 

- staże i przygotowanie zawodowe 

16. 

„Stan i struktura bezrobocia w mieście 

Ciechanów i powiecie ciechanowskim w 

2006 roku” (luty 2007) 

- 2006 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

17. 

„Informacja o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy powiatu ciechanowskiego w 2006 

roku” (luty 2007) 

- bezrobocie w powiecie ciechanowskim w 2006 r. 

- usługi i instrumenty rynku pracy 

- analiza wykorzystania środków finansowych Funduszu 

Pracy oraz innych środków pomocowych będących w 

dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na 

realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 

dzień 31.12.2006 r. 

2006 
Sprawozdan

ie 
PUP 

18. 

„Pozyskiwanie środków na łagodzenie 

skutków bezrobocia i ich wykorzystanie 

do tworzenia nowych miejsc pracy” (maj 

2007) 

- 2007 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

19. 

„Informacja o stanie i strukturze 

bezrobocia w gminach powiatu 

ciechanowskiego oraz działania w 

zakresie promocji zatrudnienia i 

aktywizacji lokalnego rynku pracy za I 

kwartał 2007 roku” (maj 2007) 

- 

Styczeń – 

marzec 

2007 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

20. 

„Informacja z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2006 

roku i I kwartale 2007 roku w zakresie 

łagodzenia skutków bezrobocia” (maj 

2007) 

- 

Styczeń 

2006 – 

marzec 

2007 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

21. 

„Informacja o lokalnym rynku pracy 

powiatu ciechanowskiego za 2007 rok” 

(luty 2009) 

- 2007 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 
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22. 

„Informacja o stanie i strukturze 

bezrobocia w gminach powiatu 

ciechanowskiego za I kwartał 2008 roku” 

(maj 2008) 

- 

Styczeń – 

marzec 

2008 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

23. 

„Informacja o stanie i strukturze 

bezrobocia na lokalnym rynku pracy za I 

półrocze 2008 r.” (wrzesień 2008) 

- 

Styczeń – 

czerwiec 

2008 

Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

24. 

„Informacja z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Ciechanowie za 2007 

rok” (marzec 2008) 

- 2007 
Sprawozdan

ie 

PUP (dokument zawarty w 

wykazie opracowań i analiz, nie 

został przekazany zespołowi 

badawczemu ani nie jest 

umieszczony na stronie WWW) 

25. 

„Informacja z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Ciechanowie  za 2008 

rok” (marzec 2009) 

- bezrobocie w powiecie ciechanowskim w 2001 roku 

- realizacja usług rynku pracy w 2008 roku 

- realizacja instrumentów rynku pracy w 2008 roku 

- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2008 

roku 

- projekty współfinansowane z EFS, realizowane przez PUP 

w 2008 roku 

- analiza wykorzystania środków finansowych w 2008 roku 

- decyzje i postanowienia wydane w 2008 roku 

2008 
Sprawozdan

ie 
PUP 

26. 

„Przewidywane przyjęcia i zwolnienia 

pracowników według form własności 

oraz w podziale na poszczególne gminy 

w okresie od 31.10.2006 do 31.10.2007 

r.” 

- bilans przyjęć i zwolnień 

- wskaźnik płynności kadr 

Listopad 

2006 – 

październik 

2007 

Zestawienie 

statystyczne 
PUP, strona WWW 

27. 

„Charakterystyka zakładów pracy 

objętych badaniem ankietowym – stan na 

dzień 31.10.2006.” 

- liczba zakładów pracy 

- liczba zatrudnionych 

(wg sektorów, w podziale na gminy, branże itd.) 

2006 
Zestawienie 

statystyczne 
PUP, strona WWW 

28. 

„Powiatowa strategia rozwiązywania 

problemów społecznych” (załącznik do 

uchwały Rady Powiatu nr II/66/527/06 w 

sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, której część stanowi 

- ogólna charakterystyka powiatu ciechanowskiego z 

uwzględnieniem sytuacji demograficznej, 

niepełnosprawności, bezrobocia oraz pomocy społecznej 

- diagnoza problemów społecznych w powiecie 

ciechanowskim (charakterystyka klientów pomocy 

społecznej, najważniejsze problemy, zadania powiatu z 

2006 Strategia PCPR, strona internetowa 
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program promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy) 

obszaru pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych, kadra pomocy 

społecznej w powiecie ciechanowskim, organizacje 

pozarządowe) 

- strategia rozwiązywania problemów społecznych w 

powiecie ciechanowskim (wizja i główne cele strategiczne, 

działania podejmowane w powiecie w latach 2006-2016 w 

celu rozwiązywania problemów, łagodzenia skutków 

poszczególnych problemów) 

29. 
„Ankieta dla kuratoriów oświaty” (lipiec 

2009) 

Cel: zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji 

porozumień zawartych pomiędzy Ministrem Edukacji 

Narodowej i Sportu, a organizacjami pracodawców, 

samorządami i organizacjami pozarządowymi oraz ich 

wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w 

szczególności kształcenia praktycznego. 

2008 

Badanie 

kwestionari

uszowe 

Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

30. 

„Diagnoza potrzeb doskonalenia 

zawodowego nauczycieli kształcenia 

zawodowego 2008” 

Narzędzie badawcze: arkusz wywiadu z pracodawcą – 

organizatorem praktyk zawodowych praktycznej nauki 

zawodu. 

2008 

Badanie 

kwestionari

uszowe 

Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

31. 

„Problemy kształcenia zawodowego na 

terenie działania Delegatury w 

Ciechanowie Kuratorium Oświaty w 

Warszawie.” 

Przeszłe i obecne problemy związane z kształceniem 

zawodowym na terenie działania Delegatury w Ciechanowie 

Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

- Raport 

Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

32. 

„Informator o formach doskonalenia 

nauczycieli” (Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie) 

Informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Styczeń – 

czerwiec 

2009 

Informator 

Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie 

33. 

„Informator dla osób niepełnosprawnych 

– powiat ciechanowski 2008” (wyd. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie, 2008) 

- osoba niepełnosprawna (definicje) 

- prawa i ulgi osób niepełnosprawnych 

- pomoc ze środków finansowych PFRON 

- rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 

powiecie ciechanowskim 

- uprawnienia niepełnosprawnego pracownika 

- prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę 

niepełnosprawną, a obowiązki wobec ZUS 

- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w powiecie 

ciechanowskim 

- programy celowe PFRON 

- urzędy i placówki działające na rzecz osób 

2008 Informator 

Ośrodek Informacji dla Osób 

Niepełnosprawnych przy 

Towarzystwie na rzecz Walki z 

Kalectwem w Ciechanowie, 

PCPR 
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niepełnosprawnych na terenie powiatu 

- organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie powiatu 

 

13. Mława i powiat mławski 

Tabela 12a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Mławie i powiecie mławskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. Reymonta 6 

06-500 Mława 

Tel. (023) 654 34 09 

Fax (023) 655 26 22 

e-mail: 
starostwo@powiatmlawski.pl  
www.powiatmlawski.pl  
 

Wykonano kwerendę źródeł dostępnych na stronie WWW. 1. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Mławskiego na lata 2004-2013” (17.02.2006) 

 

2. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Mławskiego na lata 2004-2013” (13.08.2007) 

 

3. „Aktualizacja Programu Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Mławskiego na lata 

2007-2013” (13.08.2007) 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Mławie 

ul. Piłsudskiego 43 

06-500 Mława 

Tel. (023) 654 52 85 

Fax (023) 654 52 86 

e-mail: waml@praca.gov.pl 
www.pup.mlawa.samorzady.pl  
czynne: 8-16 

dyr. Barbara Pliszek 

Ilona Sychocka 

e-mail: isychocka@wp.pl  

W rozmowie telefonicznej dn. 18.08.2009 r. p. dyr. Barbara Piliszek 

poinformowała, że Urząd „cały czas tworzy różne analizy”. PUP otrzymał 

pochwałę od Powiatowej Rady Zatrudnienia. Powstała analiza 

porównawcza za okres czerwiec 2008 – czerwiec 2009. PUP wykonywał 

analizy do projektów. PUP tworzy także odrębne programy. Dyr. B. 

Piliszek prosiłao przesłanie oficjalnego pisma z prośbą o przekazanie 

danych. Zapowiedziała przekazanie tej sprawy innej osobie w Urzędzie ze 

względu na przewidywaną nieobecność jej osoby. Pismo zostało przesłane 

dn. 19.08.2009 r. 

Odpowiedź na pismo została przesłana do członków zespołu badawczego 

przez p. Ilonę Sychocką (PUP) w dniu 11.09.2009 r. W załączeniu 

przekazano analizy rynku pracy ujęte w rubryce źródeł niniejszej tabeli.  

4. „Informacja o rynku pracy w powiecie 

mławskim i na terenie miasta Mławy na 

koniec czerwca 2008 i 2009 roku” 

 

5. „Informacja o lokalnym rynku pracy. Stan 

na dzień 28.05.2009” 

 

Tabela 12b. Opis danych z podmiotów w Mławie i powiecie mławskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. „Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu - rozwój przedsiębiorczości, , infrastruktury i zasobów 2004 – 2006 Strategia Starostwo 

mailto:starostwo@powiatmlawski.pl
http://www.powiatmlawski.pl/
mailto:waml@praca.gov.pl
http://www.pup.mlawa.samorzady.pl/
mailto:isychocka@wp.pl
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Mławskiego na lata 2004-2013” (tekst jednolity 

na dzień 17.02.2006, dotyczy uchwały nr 

XVII/112/2004 Rady Powiatu Mławskiego z dn. 

30.06.2004 oraz późn. Zm.) 

ludzkich 

- rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich 

- rozwój oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji 

Powiatowe, strona 

WWW 

2. 

„Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Mławskiego na lata 2004-2013” (załącznik do 

uchwały nr IX/54/2007 Rady Powiatu 

Mławskiego z dn. 13.08.2007) 

- rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury i zasobów 

ludzkich 

- rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich 

- rozwój oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji 

2004 – 2007 Strategia 

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

3. 

„Aktualizacja Programu Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Mławskiego na lata 2007-

2013”(załącznik do uchwały nr IX/55/2007 Rady 

Powiatu Mławskiego z dn. 13.08.2007, wersja 

PRL PM 01.2009) 

- sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu 

- cele priorytetowe polegające na poprawie sytuacji na 

obszarze powiatu 

2007 Strategia 

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

4. 

„Informacja o rynku pracy w powiecie mławskim 

i na terenie miasta Mławy na koniec czerwca 2008 

i 2009 roku” 

- stopa bezrobocia według powiatów 

- działalność PUP w Mławie na rzecz ograniczania 

bezrobocia w powiecie mławskim 

- pośrednictwo pracy 

2008 – 2009 Analiza PUP 

5. 

„Informacja o lokalnym rynku pracy. Stan na 

dzień 28.05.2009” (sporządzili: P. Guzicki, A. 

Marek) 

- bezrobocie w powiecie mławskim 

- tendencje na rynku pracy 

- limity środków Funduszu Pracy na aktywizację 

bezrobotnych 

- sytuacja lokalnych przedsiębiorstw, zakładów pracy 

2009 analiza PUP 

 

 

14. Płońsk i powiat płoński 

Tabela 13a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Płońsku i powiecie płońskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. Płocka 39 

09-100 Płońsk 

Tel. (023) 662 38 69, 

Wykonano kwerendę internetową zasobów strony WWW Starostwa Powiatowego. 1. „Lokalny Plan Rozwoju 

Powiatu Płońskiego na lata 

2004-2013.” 
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(023) 662 93 02, (023) 

661 72 00 

e-mail: urząd@powiat-

plonsk.pl  
WWW.powiat-plonski.pl 

 

2. „Strategia Rozwoju 

Powiatu Płońskiego” 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Płońsku 

ul. Wolności 12 

09-100 Płońsk 

Tel. (023) 662 37 56 

e-mail: wapo@praca.gov.pl  

e-mail: 
secretariat@pupplonsk.org.pl  
www.pupplonsk.org.pl 
 

Marcin Gortat 

Tel. (023) 662 48 94 

e-mail: 
posrednictwo@pupplonsk.org.pl  

Dyrektor Teresa Banasiak nieobecna w Urzędzie, ale w sekretariacie polecono przesłanie 

konkretyzacji prośby o udzielenie informacji na podane w rozmowie telefonicznej adresy 

poczty elektronicznej. 

W odpowiedzi na przesłane zapytanie, w piśmie z dn. 25.08.2009 r. PUP w Płońsku w 

osobie z-cy dyr. Eugeniusza Demianiuka poinformował, że dane statystyczne dotyczące 

rynku pracy oraz wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych są 

zamieszczane na stronie internetowej: „W ramach badań własnych prowadzimy 

monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. […] Innych badań Urząd nie 

realizuje.” 

Pismo drogą elektroniczną przekazał Marcin Gortat. 

Na stronie WWW PUP jako „opracowania własne” w zakładce „statystyki” znajdują się 

raporty i rankingi zawodów deficytowych i nadwyżkowych, natomiast jako 

„sprawozdania statystyczne” są tam umieszczane sprawozdania o rynku pracy (MIPS-01). 

- 

 

Tabela 13b. Opis danych z podmiotów w Płońsku i powiecie płońskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

„Lokalny Plan Rozwoju Powiatu 

Płońskiego na lata 2004-2013.” 

(załącznik nr 1 do uchwały nr 

XIX/112/2004 Rady Powiatu 

Płońskiego z dn. 28.04.2004) 

- uwarunkowania społeczno-gospodarcze powiatu płońskiego 

- cele strategiczne 

- zwiększanie konkurencyjności powiatu na szczeblu regionalnym, krajowym i 

europejskim 

- poprawa warunków życia mieszkańców powiatu 

- podnoszenie znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno-

gospodarczy 

- ograniczenie niedostosowania społecznego 

- projekty inwestycyjne 

- plan finansowy powiatu płońskiego na lata 2003-2006 

- ocena zgodności lokalnego planu rozwoju powiatu płońskiego z innymi dokumentami 

strategicznymi 

- kontrola strategiczna realizacji lokalnego planu rozwoju powiatu płońskiego 

2004 Strategia 

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

2. 
„Strategia Rozwoju Powiatu 

Płońskiego” (źródło internetowe: 
http://www.powiat-

- opis sytuacji istniejącej 

- uwarunkowania rozwoju (analiza SWOT) 

- cele strategii 

- Strategia 

strona WWW 

Starostwa 

Powiatowego 

mailto:urz�d@powiat-plonsk.pl
mailto:urz�d@powiat-plonsk.pl
http://www.powiat-plonski.pl/
mailto:wapo@praca.gov.pl
mailto:secretariat@pupplonsk.org.pl
http://www.pupplonsk.org.pl/
mailto:posrednictwo@pupplonsk.org.pl
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=44&lang
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plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt

=pokaz&id=44&lang= (19.07.2009) 

 

 

15. Żuromin i powiat żuromiński 

Tabela 14a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Żurominie i powiecie żuromińskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

Pl. Piłsudskiego 4 

09-300 Żuromin 

Tel. (023) 657 35 25 

e-mail: formularz na 

stronie WWW 
WWW.zuromin-powiat.pl  

W rozmowie telefonicznej poinformowano, że dane przekazuje PUP, a 

„co jakiś czas” na posiedzeniach Rady Powiatu jest przedstawiana 

informacja nt. rynku pracy. 

W toku bezpośredniej rozmowy przeprowadzonej podczas wizyty w 

urzędzie pracownik urzędu potwierdziła, że Starostwo Powiatowe w 

badanym okresie 2004-2009 nie prowadziło dodatkowych badań, nie 

akumulowało ani nie agregowało innych danych, poza zbieraniem 

danych przekazywanych przez PUP i działalnością statutową 

(„ustawową”). 

Na stronie internetowej (BIP) jest dostępna strategia rozwoju powiatu. 

Wstępnie zaistniał problem uzyskania podstawowych informacji ze 

względu na „sezon urlopowy”. 

1. „Strategiczny plan rozwoju powiatu 

żuromińskiego do roku 2013” 

 

2. „Plan rozwoju lokalnego powiatu 

żuromińskiego na lata 2007-2013” 

PUP ul. Lidzbarska 27A 

09-300 Żuromin 

Tel. (023) 657 31 63 

e-mail: wazu@praca.gov.pl 
www.pupzuromin.pl   
 

Joanna Hajdas 

Jak poinformowała w rozmowach telefonicznej i bezpośredniej 

podczas wizyty członków zespołu badawczego w Urzędzie p. Joanna 

Hajdas, PUP w Żurominie realizuje wiele badań lokalnego rynku 

pracy. Przygotowała i przekazała informacje statystyczne i wyniki 

prowadzonych analiz w  wersji czarnodrukowej. 

Na stronie internetowej jako „statystyka” znajdująsię sprawozdania 

statystyczne o rynku pracy (MPIPS-01). 

3. „Warsztaty lokalnego ożywienia 

gospodarczego w powiecie żuromińskim” 

 

4. „Raport z przeprowadzonej ankiety na temat 

osób bezrobotnych 45+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie” 

 

5. „Podsumowanie projektu pt. Granice Wiedzy 

Granicami Twojego Świata współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach działania 1.1. Rozwój i 

modernizacja instrumennntttów rynku pracy 

schemat A) Rozwój oferty usług instytucji rynku 

pracy” 

http://www.zuromin-powiat.pl/
mailto:wazu@praca.gov.pl
http://www.pupzuromin.pl/
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6. „Efektywność przyznanym bezrobotnych 

bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej w latach 2005-2007” 

 

7. „Analiza ankiet dla osób niepełnosprawnych” 

 

8. „Analiza ankiet przeprowadzonych wśród 

kobiet zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żurominie” 

 

9. „Analiza ankiet anonimowych 

przeprowadzonych w miesiącu październiiiku 

2005 roku wśród klientów PUP w Żurominie” 

 

10. „Ewaluacja projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Żurominie w ramach działania 1.5a pt. Masz 

szansę na nowy start zawodowy” 

 

11. „Podsumowanie zrealizowanego projektu pt. 

„Kobieto – czas uwierzyć w siebie” 

 

12. „Informacja o zadaniach realizowanych przez 

PUP w Żurominie w latach 2002-2006” 

 

13. „Podsumowanie realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w 

latach 2006 – 2008.” 

PCPR ul. Lidzbarska 27 

09-300 Żuromin 

Tel. (023) 657 09 05 

Tel./fax (023) 657 35 15 

e-mail: 
pcprzuromin@xl.wp.pl  

Wstępnie zaistniały trudności w połączeniu telefonicznym z jednostką. 

Przez wiele dni właściwy nr tel. nie odpowiadał. 

W rozmowie telefonicznej i bezpośredniej pracownik jednostki 

poinformowała, że PCPR prowadzi wyłącznie działalność „ustawową”, 

a rynkiem pracy zajmuje się PUP (znajdujący się w tym samym 

budynku). W PCPR jest poradnictwo specjalistyczne, przypadki 

problemów psychologicznych, uzależnień itp. Mieszkańcy powiatu 

- 

mailto:pcprzuromin@xl.wp.pl
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mają bezpłatny dostęp do pomocy, żadnej informacji nie ma. 

Pozarządowe 

organizacje 

społeczne 

Stowarzyszenie Praca, 

Rozwój, Edukacja 

ul. Wyzwolenia 59 

tel. 0 502 118 404 

tel. 0 502 749 089 

 

Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Nadkrzańskich 

Pl. Piłsudskiego 4 

Tel. (023) 657 47 00 

 

Stowarzyszenie 

Informacja – integracja 

Ul. Szpitalna 97/123C/29 

Piotr Węgrzyn 

0 609 511 442 

Z władzami powiatu współpracują organizacje pozarządowe, które nie 

prowadzą badań dotyczących rynku pracy. Informacje o lokalnych 

organizacjach są dostępne na stronie internetowej. W powiecie 

żuromińskim nie ma Delegatury Urzędu Marszałka Województwa, 

którego przedstawiciel zajmuje się organizacjami pozarządowymi. 

Powiat żuromiński jest objęty działaniem przedstawiciela ds. 

organizacji pozarządowych Delegatury Urzędu Marszałka 

Województwa w Ciechanowie. 

 

Na stronie internetowej powiatu żuromińskiego jest dostępna lista 

organizacji działających na terenie  powiatu. Wyselekcjonowano 

organizacje, których główne pola aktywności mogą determinować 

prowadzenie badań w zakresie rynku pracy lub znajomość innych 

podmiotów pozarządowych realizujących takie zadania we własnym 

zakresie. Z uzyskanych informacji wynika, że organizacje działające 

na terenie powiatu żuromińskiego nie prowadzą badań i nie tworzą 

analiz dotyczących lokalnego rynku pracy. 

- 

 

Tabela 14b. Opis danych z podmiotów w Żurominie i powiecie żuromińskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

„Strategiczny plan rozwoju powiatu 

żuromińskiego do roku 2013” (załącznik do 

uchwały nr VIII/75/2007 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dn. 29 czerwca 2007 r.) 

- charakterystyka powiatu 

- zasoby środowiska przyrodniczego 

- ochrona środowiska 

- bezrobocie 

- ochrona zdrowia i opieka społeczna 

- edukacja i wychowanie 

- wartości kulturowe 

- turystyka 

- uwarunkowania gospodarcze 

- komunikacja 

- najistotniejsze sfery funkcjonowania powiatu żuromińskiego / obszary 

strategiczne 

- analiza SWOT 

- misja rozwoju powiatu żuromińskiego 

- kierunki strategiczne rozwoju powiatu 

- cele w poszczególnych kierunkach strategii 

2007 Strategia 

Strona 

WWW 

Starostwa 

Powiatowego 
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- zgodność rozwoju strategii powiatu żuromińskiego z dokumentami 

wyższego rzędu 

2. 

„Plan rozwoju lokalnego powiatu 

żuromińskiego na lata 2007-2013” (załącznik 

do uchwały nr VIII/76/2007 Rady Powiatu 

Żuromińskiego z dn. 29 czerwca 2007 r.) 

- obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

- ogólna charakterystyka powiatu żuromińskiego 

- kierunki rozwoju powiatu i związane z tym zadania służące poprawie 

sytuacji w powiecie żuromińskim oraz realizacja zadań i projektów na 

lata 2007-2013 

- powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie 

powiatu 

- oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu 

- plan finansowy 

- system wdrażania 

- sposoby monitorowania, oceny komunikacji społecznej 

2007 Strategia 

Strona 

WWW 

Starostwa 

Powiatowego 

3. 

„Warsztaty lokalnego ożywienia 

gospodarczego w powiecie żuromińskim” 

(Program Partnerstwa Lokalnego „Lokalne 

ożywienie gospodarcze”) 

Cykl 5 warsztatów: 

- klimat rozwoju gospodarczego ziemi żuromińskiej 

- żuromińska beczka (schemat rozwoju gospodarczego) 

Efekty pracy grup warsztatowych: 

- warsztat A (dostęp do kapitału, czynnik - środowisko gospodarcze, 

czynnik - infrastruktura, czynnik - zasoby ludzkie, czynnik - jakość 

życia) 

- warsztat B (zasada – uszczelnianie przecieków, zasada – wsparcie 

istniejących firm, czynnik - zachęcanie do tworzenia nowych firm, 

czynnik - rekrutacja nowych potrzebnych firm) 

- warsztat C (analiza potencjalnych projektów) 

- warsztat C Prim (dopracowanie projektów) 

- warsztat D (wybór projektów) 

2006-2007 Sprawozdanie PUP 

4. 

„Raport z przeprowadzonej ankiety na temat 

osób bezrobotnych 45+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie” 

- wyniki z przeprowadzonej ankiety 

- struktura respondentów wg płci 

- struktura respondentów wg zamieszkania 

- struktura respondentów wg wykształcenia 

- staż pracy respondentów 

- struktura respondentów wg okresu zarejestrowania w tutejszym 

Urzędzie Pracy 

- cele rejestracji w Urzędzie Pracy 

- utrudnienia respondentów w podjęciu pracy 

- podsumowanie 

- wzór kwestionariusza ankiety 

Żuromin, luty 

2009 
Raport PUP 

5. „Podsumowanie projektu pt. Granice Wiedzy Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego podnoszenia 2007 Sprawozdanie PUP 
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Granicami Twojego Świata 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach działania 1.1. Rozwój i modernizacja 

instrumentów rynku pracy schemat A) 

Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy” 

(projekt realizowany w partnerstwie z PUP w 

Mławie) 

kwalifikacji pracowników powiatowych urzędów pracy: 

- szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

- nauka języka angielskiego 

6. 

„Efektywność przyznanych bezrobotnym 

jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej w latach 2005-

2007” (materiał na posiedzenie Powiatowej 

Rady Zatrudnienia w dniu 16.06.2009 r.) 

Informacja na temat przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Czerwiec 

2009 
Sprawozdanie PUP 

7. 
„Analiza ankiet dla osób 

niepełnosprawnych” 

Określenie metod i sposobów poszukiwania pracy przez osoby 

niepełnosprawne oraz określenie znaczenia pracy zawodowej w ich 

życiu. Badanie przeprowadzone w grupie 30 respondentów. Dokument 

zawiera wzór kwestionariusza ankiety. 

Kwiecień-maj 

2007 
Raport PUP 

8. 

„Analiza ankiet przeprowadzonych wśród 

kobiet zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żurominie” (Żuromin 

2005) 

- udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w latach 

2001-2005 

- kobiety zarejestrowane w PUP w Żurominie w latach 2000-2005 wg 

wieku i czasu pozostawania bez pracy 

- kobiety zarejestrowane w PUP w Żurominie w latach 2000-2005 wg 

wykształcenia 

- kobiety zarejestrowane w PUP w Żurominie w latach 2000-2005 wg 

stażu pracy 

- analiza badań ankietowych 

- wykształcenie kobiet 

- sposób utraty pracy przed zarejestrowaniem 

- okres zarejestrowania w PUP w Żurominie 

- w jaki sposób poszukuję pracy? 

- co najbardziej utrudnia znalezienie pracy? 

- jaka praca odpowiadałaby najbardziej? 

- na czyją pomoc może liczyć w pokonywaniu życiowych trudności? 

- podsumowanie 

2000-2005 Raport PUP 

9. 

„Analiza ankiet anonimowych 

przeprowadzonych w miesiącu październiku 

2005 roku wśród klientów PUP w 

Żurominie” 

- płeć, wykształcenie, wiek 

- jak często odwiedza Pan(i) Urząd Pracy? 

- najczęstszym powodem Pana(i) wizyty jest? 

- jak ocenia Pan(i) obsługę interesantów? 

2005 Raport PUP 
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- czy informacje przekazywane są w jasny i zrozumiały sposób? 

- czy urzędnik poświęca Panu(i) wystarczającą ilość czasu? 

- czy wychodząc z urzędu czuje się Pan(i) usatysfakcjonowany(a)? 

- z jakiej usługi ostatnio Pan(i) korzystał(a)? 

- podsumowanie 

10. 

„Ewaluacja projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 

ramach działania 1.5a pt. Masz szansę na 

nowy start zawodowy” – oprac. Joanna 

Hajdas 

- rozmiary i struktura bezrobocia na terenie powitau żuromińskiego w 

latach 2002-2007 

- działania PUP w Żurominie na rzecz osób bezrobotnych, 

wykluczonych społecznie i o obniżonej zdolności do pracy 

- ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród beneficjentów 

ostatecznych biorących udział w projekcie 

2002 - 2007 Sprawozdanie PUP 

11. 
„Podsumowanie zrealizowanego projektu pt. 

„Kobieto – czas uwierzyć w siebie” 

- integracja i reintegracja zawodowa kobiet (wspieranie równości szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy) 

- charakterystyka grupy docelowej 

- promocja projektu 

- zrealizowane działania 

- rezultaty projektu 

- praca niesubsydiowana 

- stereotypy pracowników kobiet 

Czerwiec 

2006 – 

styczeń 2008 

Sprawozdanie PUP 

12. 

„Informacja o zadaniach realizowanych 

przez PUP w Żurominie w latach 2002-

2006” 

- dynamika wskaźników bezrobocia w powiecie 

- zmiany struktury grupy bezrobotnych 

- wpływ bezrobocia na rozwój społeczny 

- kwalifikacje w grupie bezrobotnych 

- kluby pracy 

- pozyskiwanie środków finansowych 

- model partnerstwa lokalnego 

- działalność PUP 

2002 – 2006 Sprawozdanie PUP 

13. 

„Podsumowanie realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2006 – 

2008” 

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

- wspieranie młodzieży na rynku pracy 

- przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia (wspieranie 

osób bezrobotnych) 

- integracja i reintegracja zawodowa kobiet (wspieranie równości szans 

kobiet i mężczyzn na rynku pracy) 

- rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy (rozwój oferty 

instytucji rynku pracy) 

2006 – 2008 Sprawozdanie PUP 
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SUBREGION PŁOCKI 

16. Gostynin i powiat gostyniński 

Tabela 15a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Gostyninie i powiecie gostynińskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. Dmowskiego 13 

09-500 Gostynin 

Tel. (024) 235 79 81 

Fax (024) 235 79 85 

e-mail: 
starosta@gostynin.powiat.pl  
WWW.gostynin.powiat.pl  

Wykonano kwerendę źródeł dostępnych na stronie WWW. 1. „Strategia rozwoju gospodarczego i 

społecznego powiatu gostynińskiego 

na lata 2000-2006” 

 

2. „Inwestycje priorytetowe w 

zakresie drogownictwa i ekologii 

(inwestycje proekologiczne) na terenie 

powiatu gostynińskiego)” 

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Gostyninie 

ul. Płocka 66/68 

09-500 Gostynin 

Tel. (024) 235 48 33 

Tel. (024) 235 39 51 

e-mail: wago@praca.gov.pl  
WWW.pup-gostynin.pl  
 

Izabela Balcerzak 

Kierownik Działu 

Organizacyjno-

Administracyjnego: tel. 

(024) 269 71 57 

e-mail: izab@pup-gostynin.pl 

 

W rozmowie telefonicznej p. Izabela Balcerzak poinformowała, że na stronie 

internetowej zamieszczane są skrócone informacje oraz dane dotyczące 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W przypadkach, gdy 

instytucje zewnętrzne zwracają się o informacje do PUP, wówczas informacje te 

są przetwarzane i przekazywane oraz umieszczane w teczkach. Nie są 

zamieszczane na stronie WWW. Poprosiła o przesłanie pisma drogą 

elektroniczną. Pismo zostało wysłane 19.08.2009 r. Odpowiedź z PUP w 

Gostyninie od p. Izabeli Balcerzak została nadesłana drogą elektroniczną dn. 

31.08.2009 r. W piśmie poinformowano, że: „W Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Gostyninie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzane są sprawozdania: 

1. MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy 

2. załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według czasu 

pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 

3. załącznik nr 2 do MPiPS-01 – bezrobotni według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy 

4. załącznik nr 3 do MPiPS-01 – bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i 

specjalności 

5. załącznik nr 4 do MPiPS-01 – poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i 

poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

3. „Informacja Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Gostyninie o realizacji zadań 

regulaminowych w 2008 roku.” 

mailto:starosta@gostynin.powiat.pl
http://www.gostynin.powiat.pl/
mailto:wago@praca.gov.pl
http://www.pup-gostynin.pl/
mailto:izab@pup-gostynin.pl


 

49 

 

6. załącznik nr 5 do MPiPS-01 – bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu 

pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 

7. załącznik nr 6 do MPiPS-01 – aktywne programy rynku pracy 

8. załącznik nr 7 do MPiPS-01 – bezrobotni według gmin 

9. MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy…” 

Pani Izabela Balcerzak w załączeniu do powyżej cytowanego pisma przekazała 

drogą elektroniczną dokumenty: „MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy” 

(wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 7), „MPiPS-02 – sprawozdanie o 

przychodach i wydatkach z Funduszu Pracy za miesiąc lipiec 2009”, „MPiPS-07 

– sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych, bezrobotnych lub poszukujących 

pracy nie pozostających w zatrudnieniu” (2009), zestawienia tabelaryczne 

wyników obligatoryjnego monitoringu prowadzonego przez PUP oraz informację 

regulaminową dyrektora PUP o realizacji zadań w 2008 r. (ujęta w zestawieniu 

źródeł niniejszej tabeli). 

 

Tabela 15b. Opis danych z podmiotów w Gostyninie i powiecie gostynińskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 
„Strategia gospodarcza i społeczna rozwoju powiatu 

gostynińskiego na lata 2000-2006” (Gostynin, 2000) 

- sfera strategiczna-społeczna 

- sfera strategiczna-ekonomiczna 

- sfera strategiczna-funkcjonalna 

- programy realizacyjne strategii rozwoju 

powiatu gostynińskiego 

2000 Strategia 
Starostwo Powiatowe, 

strona WWW 

2. 

„Inwestycje priorytetowe w zakresie drogownictwa i 

ekologii (inwestycje proekologiczne) na terenie powiatu 

gostynińskiego)” (załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu 

nr XXV/146/2001 z dn. 30.03.2001 - uzupełnienie 

„Strategii rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu 

gostynińskiego na lata 2000-2006”) 

- inwestycje drogowe 

- inwestycje proekologiczne 

 

2001 
Zestawienie 

statystyczne 

Strona Starostwa 

Powiatowego, strona 

WWW 

3. 

„Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych w 2008 

roku.” (Gostynin 2009) 

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w 

Gostyninie 

- realizacja zadań w zakresie promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

oraz aktywizacji zawodowej 

- gospodarowanie finansami 

- opis wykonania poszczególnych zadań 

regulaminowych 

2008 Sprawozdanie PUP 
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17. Płock i powiat płocki 

Tabela 16a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Płocku i powiecie płockim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

Sekretariat starosty: Tel. (024) 

267 68 00 

Fax (024) 267 68 48 

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl  
www.powiat.plock.pl  
 

z-ca dyr. Wydziału Edukacji, 

Kultury i Promocji Elżbieta 

Subotowicz (Wydział 

Edukacji, Kultury i Promocji, 

tel. (024) 267 67 37 

W rozmowie telefonicznej z-ca dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji poinformowała, 

że jedynym dokumentem właściwym z punktu widzenia prowadzonych badań dostępnym na 

stronie WWW Starostwa Powiatowego może być „Strategia rozwoju powiatu płockiego na 

lata 2004-2015”.  Dane dotyczące zatrudnienia, rynku pracy są poza gestią Urzędu. Odesłała 

w tym zakresie do PUP: „PUP jest naszą jednostką. W PUP p. dyr. Iwona Sierocka wszystko 

ma.” 

1. „Strategia 

rozwoju powiatu 

płockiego do 2015 

roku” 

 

2. „Ocena stopnia 

realizacji strategii 

rozwoju powiatu do 

2015 roku” 

 

3. „Plan rozwoju 

lokalnego powiatu 

płockiego na lata 

2004-2015.” 

Urząd Miejski w 

Płocku 

Stary Rynek 1 

09-400 Płock 

e-mail: formularz na stronie 

WWW 
WWW.ump.pl  

Poza statutową („ustawową”) działalnością, w badanym okresie 2005-2009, podmiot nie 

prowadził dodatkowych badań, nie akumulował lub agregował danych dotyczących rynku 

pracy. 

- 

MUP ul. 3 maja 16 

09-402 Płock 

(budynek w kolorze 

pomarańczowym) 

e-mail: wamuppl@praca.gov.pl 
www.mup.bip.ump.pl  
 

stanowisko ds. statystyki i 

analiz, Nina Obrębska (I 

piętro, p. 118): tel. (024) 367 

18 63 

Miejski Urząd Pracy został powołany uchwałą nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dn. 

30.10.2007 r. i obejmuje teren miasta Płocka. W MUP dostępne są wyłącznie dane od dn. 

1.01.2008 r. w związku z podziałem powiatu. 

 

W odpowiedzi na pismo w sprawie pozyskania informacji dot. badań rynku pracy 

prowadzonych przez MUP, p. Nina Obrębska listownie udzieliła informacji, że: „…dane 

statystyczne dotyczące osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka oraz ogólnej sytuacji na 

krajowym rynku pracy można znaleźć w Internecie…”. Dane znajdują się w kilku serwisach 

WWW i obejmują następujące obszary: organizacja i struktura MUP w Płocku oraz wybrane 

informacje statystyczne na temat bezrobocia w mieście Płocku; projekty współfinansowane ze 

środków UE realizowane przez MUP; oferty pracy i programy na rzecz bezrobotnych w 

- 

mailto:starostwo@powiat.plock.pl
http://www.powiat.plock.pl/
http://www.ump.pl/
mailto:wamuppl@praca.gov.pl
http://www.mup.bip.ump.pl/
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Płocku; PUP w Płocku; WUP w Warszawie; publiczne służby zatrudnienia; GUS – statystyki 

regionalne. 

 

Nina Obrębska w bezpośredniej rozmowie poinformowała, że dane statystyczne na stronie 

WWW są publikowane częściowo w wersji „okrojonej”. Wszystkie dane są przesyłane do 

WUP. Przygotowała i przekazała listownie dane dostępne w MUP (w wersji elektronicznej): 

- wyniki obligatoryjnego monitoringu prowadzonego przez jednostkę za 2008 i 2009 r. 

- sprawozdania MPiPS-01 i MPiPS-07 za 2008 r. 

- sprawozdania MPiPS-01 (wraz z załącznikami nr 2 i 3) za 2009 r. 

Przesłane dokumenty nie zostały ujęte w niniejszym zestawieniu źródeł.  

PUP ul. Kostrogaj 1 

09-400 Płock 

Tel. (024) 267 46 30 

Fax (024) 267 46 31 

e-mail: wapl@praca.gov.pl  
www.pupplock.pl  
 

dyr. Iwona Sierocka 

 

osoba merytoryczna w 

zakresie danych 

statystycznych: Dorota 

Bielińska 

tel. (024) 267 46 36 

fax (024) 267 46 31 

e-mail: 
Dorota.bielinska@pupplock.pl 
www.pupplock.pl  

Powiatowy Urząd Pracy, w związku z podziałem powiatu w 2007 r., od dn. 1.01.2008 r. jest 

jednostką właściwą dla powiatu płockiego ziemskiego. 

 

Po wstępnych ustaleniach dotyczących komunikacji w zakresie przekazywania danych, 

dyrektor Iwona Sierocka wyznaczyła osobę merytoryczną p. Dorotę Bielińską. 

 

Dorota Bielińska stwierdziła, że w PUP w Płocku, podobnie, jak w większości innych 

jednostek, dostępne są głównie dane sprawozdawcze. Zajmuje się statystykami w swojej 

jednostce (do 2007 roku dla obydwu dzisiejszych powiatów łącznie). Stwierdziła, że: 

„…pracy jest dużo i w zasadzie nie starcza czasu, by wykonywać dodatkowe badania, 

analizy.” Poinformowała, że na prośbę / zlecenie ministerstwa, w powiecie prowadzono 

badania związane z edukacją zawodową. Rozpoczęte i prowadzone badania odwołano. Dane 

dla obydwu powiatów łącznie są dostępne w PUP (do 2007 r.). Na stronie internetowej są 

tylko dane od 2008 r., ponieważ nie publikowano danych, które obejmują też MUP. 

 

Dorota Bielińska drogą elektroniczną (3.08.09) przekazała listę sprawozdań i opracowań 

realizowanych przez PUP w Płocku: 

1. MPiPS-01 - sprawozdanie o rynku pracy, przekazywane w cyklu miesięcznym 

2. załącznik 1 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według czasu pozostawania bez 

pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy, przekazywany w cyklu kwartalnym 

3. załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według rodzaju działalności 

ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, przekazywane w cyklu półrocznym 

4. załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i 

specjalności, przekazywany w cyklu półrocznym 

5. załącznik 4 do sprawozdania MPiPS-01 – poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, 

pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż 

i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, przekazywany w cyklu rocznym 

6. załącznik 5 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni zamieszkali na wsi według czasu 

pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu, przekazywany w cyklu 

4. „Sprawozdanie z 

działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy w 

Płocku za rok 2007” 

 

5. „Sprawozdanie z 

działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy w 

Płocku za rok 2008” 

mailto:wapl@praca.gov.pl
http://www.pupplock.pl/
mailto:Dorota.bielinska@pupplock.pl
http://www.pupplock.pl/
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rocznym 

7. załącznik 6 do sprawozdania MPiPS-01 – aktywne programy rynku pracy, przekazywany w 

cyklu rocznym 

8. załącznik 7 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według gmin, przekazywany w cyklu 

rocznym 

9. MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, przekazywane w 

cyklu miesięcznym 

10. MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy, przekazywane w 

cyklu rocznym 

11. MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących 

pracy nie pozostających w zatrudnieniu 

12. monitoring z realizacji usługi instrumentów rynku pracy, przekazywany w cyklu 

miesięcznym 

 

W trakcie wizyty członków zespołu badawczego w PUP, Dorota Bielińska przekazała: 

1. sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy za lata 2005-2009 w 

wersji czarnodrukowej 

2. sprawozdania MPiPS-01, MPiPS-07 wraz z załącznikami oraz wyniki obligatoryjnego 

monitoringu prowadzonego przez PUP za lata 2005-2009 (w wersji elektronicznej) 

3. sprawozdania z działalności PUP za lata 2007-2008 (wersji elektronicznej) 

Spośród powyżej wymienionych dokumentów przekazanych przez D. Bielińską, w 

zestawieniu źródeł niniejszej tabeli uwzględniono wyłącznie wymienione w pkt. 3. 

PCPR ul. Bielska 59 

09-400 Płock 

tel. (024) 262 80 81 

e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl  
WWW.pcpr.plock.org.pl  
 

Stanisław Wojtiuk (z-ca 

dyrektora) 

Stanisław Wojtiuk (z-ca dyrektora) w rozmowie telefonicznej i w bezpośredniej 

poinformował, że jednostka w badanym okresie 2005-2009 nie prowadziła dodatkowych 

badań, nie agregowała ani nie akumulowała innych danych związanych z rynkiem pracy. 

Poinformował, że takie działania nie leżą w kompetencji PCPR, a jedynym dokumentem 

mogącym zawierać jakiekolwiek informacje istotne z punktu widzenia prowadzonych badań, 

jest „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Lata 2008-2013.” 

Wstępnie zaistniały trudności w umówieniu spotkania bezpośredniego ze względu na „napięte 

terminy” (cyt. S. Wojtiuk) pracy jednostek powiatowych. 

6. „Powiatowa 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych. Lata 

2008-2013” 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie. 

Delegatura w 

Płocku (obszar 

działania 

delegatury 

obejmuje także 

powiaty: 

ul. Kościuszki 20 

09-402 Płock 

Tel. (024) 262 64 50 

Fax (024) 262 71 59 

e-mail: 
delegatura.plock@kuratorium.waw.pl  
WWW.kuratoriumplock.pl 
 

W piśmie z dn. 24.08.09 nadesłanym pocztą elektroniczną Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Delegatura w Płocku w osobie p. Bożenny Jędrzejewskiej ponformowało, że: „…nie 

prowadziło badań dotyczących mazowieckiego rynku pracy.” W piśmie poinformowano, że 

pracownicy jednostki jedynie uczestniczyli w różnych spotkaniach, naradach i konferencjach 

dotyczących tego zagadnienia. W piśmie poinformowano również, że jednostka dysponuje 

danymi dotyczącymi zawodów w szkołach zawodowych, a także profili kształcenia w liceach 

profilowanych z rejonu własnego działania. 

 

W rozmowie telefonicznej i bezpośredniej, podczas wizyty członków zespołu badawczego w 

- 

mailto:pcpr@pcpr.plock.pl
http://www.pcpr.plock.org.pl/
mailto:delegatura.plock@kuratorium.waw.pl
http://www.kuratoriumplock.pl/
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gostyniński i 

sierpecki) 

Płocku, pracownicy jednostki informowali, że dawniej odbywały się spotkania pracowników 

jednostki z przedstawicielami Urzędu Pracy, ale odkąd w 1999 roku „wszystko przeszło do 

starostw”, już tak nie jest. Kiedyś dyrektor szkoły zawodowej występował do kuratorium o 

zgodę na otwarcie kierunku kształcenia. Po wejściu w życie zmian w ust. o systemie oświaty, 

dyrektor już nie występuje. Wcześniej zgodę w tej kwestii wydawała właśnie delegatura. 

Wniosek dyrektora obejmował informacje z PUP, że będzie nabór i absolwenci znajdą pracę. 

Pracownicy poinformowali, że: „Nie mamy takich analiz” 

Pozarządowe 

organizacje 

społeczne 

Delegatura Urzędu Marszałka 

Województwa 

Mazowieckiego 

Sekretariat: tel. (024) 262 93 

41 

Barbara Chrzanowska 

(przedstawicielka delegatury 

ds. organizacji 

pozarządowych), tel. (024) 

267 32 83 

e-mail: b.chrzanowska@mazovia.pl  

Obszar działalności delegatury 

obejmuje także powiaty: 

gostyniński i sierpecki. 

 

Centrum ds. Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi przy Urzędzie 

Miejskim w Płocku (baza 

danych lokalnych organizacji 

społecznych): 
http://bip.ump.pl/?do=mapa_org 
 

Samorządowe Stowarzyszenie 

Rozwoju Mazowsza 

Tel. (024) 262 30 48 

fax (024) 267 68 48 

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl  

Podjęto działanie na rzecz identyfikacji pozarządowych organizacji społecznych, które na 

obszarze subregionu płockiego realizują badania dotyczące rynku pracy, poprzez kontakt z 

przedstawicielem Delegatury Urzędu Marszałka Województwa, w którego gestii leży 

współpraca z organizacjami pozarządowymi. P. Barbara Chrzanowska podjęła współpracę. Po 

nawiązaniu wstępnego kontaktu i ogólnym rozpoznaniu sytuacji, w kolejnej rozmowie 

telefonicznej stwierdziła, że nie posiada informacji na temat żadnej organizacji pozarządowej, 

która na obszarze powiatów subregionu płockiego w badanym okresie 2005-2009 realizowała 

badania dotyczące rynku pracy. A na terenie powiatu płockiego główne pola aktywności 

lokalnych organizacji społecznych, to „…kultura, turystyka i zabytki.” 

 

Internetowa baza danych Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 

Miejskiego w Płocku zawiera 322 podmioty, w tym 38 w kategorii „technika, nauka, 

gospodarka, ochrona środowiska”, 32 w kategorii „pomoc społeczna” oraz 30 w kategorii 

zawierającej podmioty klasyfikowane jako „inne”. Przegląd aktywności 100 organizacji 

należących do wybranych kategorii potencjalnie zawierających podmioty prowadzące 

działalność w obszarze rynku pracy przyniósł wynik negatywny – nie zidentyfikowano 

podmiotów realizujących badania dotyczące rynku pracy. 

 

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że Samorządowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza poza statutową działalnością, w badanym okresie 2005-

2009 nie realizowało badań w obszarze rynku pracy. 

- 

 

Tabela 16b. Opis danych z podmiotów w Płocku i powiecie płockim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres Rodzaj  Dostępność  

mailto:b.chrzanowska@mazovia.pl
http://bip.ump.pl/?do=mapa_org
mailto:starostwo@powiat.plock.pl
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badania 

1. 
„Strategia rozwoju powiatu płockiego 

do 2015 roku” (czerwiec 2001) 

- założenia ogólne i metodyczne 

- ogólna charakterystyka powiatu 

- uwarunkowania rozwoju powiatu 

- misja i wizja rozwoju powiatu 

- strategiczne cele i kierunki rozwoju powiatu (wielofunkcyjny rozwój 

terenów wiejskich, korzystne przemiany struktury agrarnej, nowe miejsca 

pracy na wsi w sektorze okołorolniczym, turystyka; podniesienie jakości 

świadczonych usług publicznych, ochrona miejsc pracy, bezpieczeństwo, 

edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna; poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju 

zrównoważonego; integracja społeczeństwa-więzi) 

- źródła finansowania strategii 

- zarządzanie strategią 

2001 Strategia 

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

2. 

„Ocena stopnia realizacji strategii 

rozwoju powiatu do 2015 roku i 

wnioski dotyczące jej wdrażania” 

(materiał na Sesję Rady Powiatu w 

Płocku w dniu 28 czerwca 2006 roku) 

- wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich 

- podniesienie jakości świadczonych usług publicznych 

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów 

zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego 

- integracja społeczeństwa-więzi 

2001-

2006 
Analiza 

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

3. 

„Plan rozwoju lokalnego powiatu 

płockiego na lata 2004-2015” (Zarząd 

Powiatu w Płocku, 2004) 

- społeczno-gospodarcze uwarunkowania powiatu płockiego 

- obszary działania planu rozwoju lokalnego (wielofunkcyjny rozwój 

terenów wiejskich, podniesienie jakości świadczonych usług publicznych, 

tworzenie warunków do poprawy obsługi mieszkańców w zakresie 

bezpieczeństwa) 

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów) 

- planowane projekty do realizacji w latach 2004-2006 

- plan finansowy na lata 2004-2006 

- zgodność planu rozwoju lokalnego z podstawowymi dokumentami 

strategicznymi rozwoju 

- implementacja, monitorowanie i promocja planu rozwoju lokalnego 

2004 Strategia  

Starostwo 

Powiatowe, strona 

WWW 

4. 

„Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

za rok 2007” 

- informacje dotyczące rynku pracy i kwestii zatrudnienia 

- funkcjonowanie urzędu 
2007 Sprawozdanie PUP 

5. 

„Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 

za rok 2008” 

- informacje dotyczące rynku pracy i kwestii zatrudnienia 

- funkcjonowanie urzędu 
2008 Sprawozdanie PUP 

6. 
„Powiatowa Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Lata 2008-

- charakterystyka powiatu płockiego 

- diagnoza problemów społecznych w powiecie płockim 
2008 Strategia PCPR 
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2013.” (projekt, załącznik do uchwały 

Rady Powiatu w Płocku z dn. 17 

grudnia 2008 r.) 

- strategia rozwiązywania problemów społecznych 

18. Sierpc i powiat sierpecki 

Tabela 17a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Sierpcu i powiecie sierpeckim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

Powiatowe 

Ul. Świętokrzyska 2A 

09-200 Sierpc 

Tel. (024) 275 91 00 

e-mail: 
starosta@powiat.sierpc.pl  
WWW.powiat.sierpc.pll   
 

Wydział Oświaty, 

Rozwoju i Spraw 

Społecznych, kierownik 

Zbigniew Czajkowski: 

tel. (024) 275 91 23-25 

W rozmowie telefonicznej p. Zbigniew Czajkowski, kierownik Wydziału 

Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych poinformował, że poza statutową 

(„ustawową”) działalnością, w badanym okresie 2005-2009 podmiot nie 

prowadził dodatkowych badań, nie akumulował lub agregował innych danych. 

Strategia rozwoju powiatu jest dostępna w PUP, strategia walki z bezrobociem 

także jest dostępna w PUP, a strategia rozwiązywania problemów społecznych 

jest dostępna w PCPR. Z. Czajkowski stwierdził, że w Starostwie Powiatowym 

nie ma żadnych innych informacji poza tymi, które są dostępne w PUP: 

„Własnych badań nie prowadzimy. Co z tego, że ja Panu przedrukuję, skopiuję, 

skoro to wszystko są dane z Powiatowego Urzędu Pracy.”  

- 

Urząd Miejski w 

Sierpcu 

ul. Piastowska 11A 

09-200 Sierpc 

Tel. (024) 275 86 28 

Fax (024) 275 86 33 

e-mail: info@sierpc.pl 
www.sierpc.um.gov.pl   

Podczas wizyty członków zespołu badawczego w Sierpcu pozyskano informację, 

że Urząd nie posiada własnych badań dotyczących rynku pracy, a w okresie 

2005-2009 nie akumulował ani nie agregował danych w zakresie badań rynku 

pracy. 

- 

PUP ul. Witosa 2 

09-200 Sierpc 

Tel./fax (024) 275 42 12; 

(024) 275 41 12; tel. 

(024) 275 46 56 

e-mail: wase@praca.gov.pl  
www.pupsierpc.bip.org.pl  
 

Bożenna Krzemińska (z-

ca dyrektora PUP) 

W rozmowie telefonicznej poinformowano, że w pewnym zakresie dane 

dotyczące rynku pracy znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej [znajdują się tam przede wszystkim zestawienia wyników 

monitoringu zawodów deficytowych, w statystyce rynku pracy – lokalnej 

znajdują się „opracowania własne”: informacja sygnalna – bezrobocie w 

powiecie sierpeckim, przyp.] Według informacji udzielonej w PUP: w BIP 

publikowane są tylko zestawienia roczne. Zestawień półrocznych się nie 

publikuje. Jak poinformowała przy tym pracownik PUP: „Obawiam się, że 

innych nie prowadzimy”. Według informacji udzielonych podczas wizyty 

członków zespołu badawczego, PUP w Sierpcu nie wydaje publikacji. Część 

danych jest zamieszczanych na stronie WWW. Nie wszystkie dane są 

publikowane, ponieważ „byłoby ich zbyt wiele”. Osoba, która zajmuje się 

1. „Program promocji zatrudnienia 

oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy na lata 2005-2008” 

 

2. „Bezrobocie w powiecie sierpeckim 

w 2004 r. (informacja sygnalna)” 

 

3. „Informacja sygnalna. Bezrobocie 

w powiecie sierpeckim (wg stanu na 

31 grudnia 2005 r.)” 

 

4. „Informacja sygnalna. Bezrobocie 

mailto:starosta@powiat.sierpc.pl
http://www.powiat.sierpc.pll/
mailto:info@sierpc.pl
http://www.sierpc.um.gov.pl/
mailto:wase@praca.gov.pl
http://www.pupsierpc.bip.org.pl/
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statystykami jest na urlopie. 

Jest generowana informacja sygnalna do Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

związków zawodowych, ZUS, Urzędu Skarbowego. 

Zostało umówione spotkanie bezpośrednie z z-cą dyr. Bożenną Krzemińską. 

Członkom zespołu badawczego przekazano materiał źródłowy w wersji 

czarnodrukowej: 

1. miesięczne zestawienia statystyczne obejmujące porównanie sytuacji na rynku 

pracy w powiecie sierpeckim (2006/2007, 2008/2009) 

2. monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie sierpeckim w 

2005 roku (marzec 2006) 

3. informacja o realizowanych projektach / programach w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Sierpcu 

4. „Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008” 

Spośród powyżej wymienionych dokumentów, w zestawieniu źródeł niniejszej 

tabeli ujęto wyłącznie wymieniony w pkt. 4 (patrz obok pkt. 7). 

w powiecie sierpeckim (wg stanu na 

31.12.2006 r.)” 

 

5. „Informacja sygnalna. Bezrobocie 

w powiecie sierpeckim (wg stanu na 

koniec roku 2007)” 

 

6. „Informacja sygnalna. Bezrobocie 

w powiecie sierpeckim (wg stanu na 

31.12.2008 r.)” 

 

7. „Sprawozdanie z realizacji 

programu promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na 

lata 2005-2008.” 

PCPR ul. Świętokrzyska 2A 

09-200 Sierpc 

Tel. (024) 275 76 60 

e-mail: Pcpr.sierpc@wp.eu  
WWW.pcprsierpc.bip.org.pl  
 

Kier. Agnieszka 

Gorczyca 

W bezpośredniej rozmowie podczas wizyty członków zespołu badawczego w 

PCPR poinformowano, że podmiot poza statutową („ustawową”) działalnością w 

badanym okresie 2005-2009 nie prowadził dodatkowych badań, nie akumulował, 

nie agregował danych dotyczących rynku pracy. Zdeklarowano przekazanie 

dokumentów sprawozdawczych PCPR. Dokumenty zostały przekazane przez p. 

Renatę Wierzbicką drogą elektroniczną i zawierały zestawienia tabelaryczne: 

„Liczba wydanych orzeczeń wg przyczyn niepełnosprawności, stopni 

niepełnosprawności, wieku i płci, wykształcenia i zatrudnienia.” (2005-2009). 

Dokumenty te nie zostały ujęte w zestawieniu źródeł niniejszej tabeli. Nie 

mieszczą się w zakresie tematycznym niniejszego opracowania. 

- 

Pozarządowe 

organizacje 

społeczne 

Delegatura Urzędu 

Marszałka Województwa 

Mazowieckiego (patrz: 

Płock i powiat płocki) 

Podjęto próbę identyfikacji organizacji pozarządowych realizujących badania 

rynku pracy poprzez kontakt z Delegaturą Urzędu Marszałka Województwa 

Mazowieckiego znajdującą się w Płocku. Uzyskano informacje, z których 

wynika, że działające na terenie powiatu sierpeckiego organizacje pozarządowe 

nie realizują badań własnych dotyczących rynku pracy. 

- 

 

Tabela 17b. Opis danych z podmiotów w Sierpcu i powiecie sierpeckim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

„Program promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-

2008” (oprac. PUP w Sierpcu, grudzień 2004) 

- sytuacja na lokalnym rynku pracy 

- działania na rzecz wspierania zatrudnienia 

- instrumenty aktywizacji rynku pracy 

2004 – 2005 Strategia PUP 

mailto:Pcpr.sierpc@wp.eu
http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/
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2. 
„Bezrobocie w powiecie sierpeckim w 2004 r. 

(informacja sygnalna)” 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- środki Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

2004 Raport 
Strona WWW Powiatowego 

Urzędu Pracy 

3. 
„Informacja sygnalna. Bezrobocie w powiecie 

sierpeckim (wg stanu na 31 grudnia 2005 r.)” 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- środki Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

2005 Raport 
Strona WWW Powiatowego 

Urzędu Pracy 

4. 
„Informacja sygnalna. Bezrobocie w powiecie 

sierpeckim (wg stanu na 31.12.2006 r.)” 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- środki Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

2006 Raport 
Strona WWW Powiatowego 

Urzędu Pracy 

5. 
„Informacja sygnalna. Bezrobocie w powiecie 

sierpeckim (wg stanu na koniec roku 2007)” 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- środki Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

2007 Raport 
Strona WWW Powiatowego 

Urzędu Pracy 

6. 
„Informacja sygnalna. Bezrobocie w powiecie 

sierpeckim (wg stanu na 31.12.2008 r.)” 

- poziom i struktura bezrobocia 

- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

- realizowane projekty / programy w Powiatowym 

Urzędzie Pracy 

- środki Funduszu Pracy na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu 

2008 Raport 
Strona WWW Powiatowego 

Urzędu Pracy 

7. 

„Sprawozdanie z realizacji programu promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy na lata 2005-2008.” (styczeń 2009) 

- sytuacja na lokalnym rynku pracy 

- formy / instrumenty aktywizacji rynku pracy 

- beneficjenci programów aktywizujących 

- wydatki na działania aktywizujące rynek pracy 

2005 – 2008 Sprawozdanie PUP 
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SUBREGION WARSZAWSKI 

19. Powiat garwoliński 

Tabela 18a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie garwolińskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo http://www.garwolin-starostwo.pl 

(025) 684 3010 

starosta: Grzegorz Woźniak 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego (sierpień 

2004) – dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pup.garwolin.pl 

(025) 682 36 80 

dyrektor: Waldemar Zaręba 

Nie przeprowadzano w ostatnim 

okresie żadnych badań 

lokalnego rynku pracy. 

2. Sprawozdanie z Działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Garwolinie za 2005 rok – dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

Organizacje 

pozarządowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego 

http://www.wspolnota.garwolin.pl 

(025) 682 15 85 

prezes: Urszula Zadrożna 

Mimo tego, że stowarzyszenie 

prowadziło liczne projekty 

związane z rynkiem pracy nie 

prowadziło jego badań. 

 

 

Tabela 18b. Opis danych z podmiotów w powiecie garwolińskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

garwolińskiego do 2014, Garwolin, 

2004 

Dokument zawiera informacje na temat historii powiatu, 

jego podziału administracyjnego, położenia geograficznego, 

ludności, infrastruktury, ochrony środowiska, lokalnej 

gospodarki, lokalnego rynku pracy itp. Dokument 

prezentuje diagnozuje zarówno stan obecny powiatu 

garwolińskiego, jak też przedstawia plan jego rozwoju. 

2004-2014 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Garwolinie, Garwolin, 2006 

Dokument prezentuje działania podejmowane przez PUP w 

2005 roku. Sprawozdanie zawiera informacje na temat 

struktury bezrobocia, funkcjonowania pośrednictwa pracy, 

poradnictwa zawodowego oraz wykorzystywania 

aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

2005 
Sprawozdanie z 

działalności PUP 
Wersja elektroniczna 

http://www.garwolin-starostwo.pl/
http://www.pup.garwolin.pl/
http://www.wspolnota.garwolin.pl/
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20. Powiat grodziski 

Tabela 19a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie grodziskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo http://www.powiat-grodziski.pl 

(022) 724 18 33 

starosta: Marek Wierzbicki 

sekretarz: Joanna Damaziak 

 Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego (listopad 

2007) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pupgm.internetdsl.pl 

(022) 755 55 86 

dyrektor: Hanna Wilamowska 

Nie udało się uzyskać 

informacji na temat 

prowadzonych badań. 

 

 

Tabela 19b. Opis danych z podmiotów w powiecie grodziskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

grodzkiego na lata 2004-2013, 

Grodzisk Mazowiecki, 2007 

Strategia zawiera informacje na temat położenia 

geograficznego powiatu, jego charakterystyki 

demograficznej, kondycji lokalnej gospodarki, głównych 

kwestii społecznych, środowiska naturalnego oraz 

administracji. 

W dokumencie przeprowadzono również analizę SWOT 

powiatu grodziskiego, jak też wyznaczono główne kierunki 

działań instytucji samorządowych. W strategii zawarte są 

propozycje mierników służących do weryfikacji założonych 

celów. 

2004-2013 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

 

 

21. Powiat grójecki 

Tabela 20a Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie grójeckim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo www: http://www.grojec.pl 

tel. (0-48) 665-11-00 

Wszystkie diagnozy lokalnego 

rynku pracy są zawarte w 

1. Strategia rozwoju lokalnego powiatu grójeckiego na lata 

2004 – 2020 (opracowana przez Regionalne Biuro 

http://www.powiat-grodziski.pl/
http://www.pupgm.internetdsl.pl/
http://www.grojec.pl/
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starosta: Janusz Różycki 

sekretarz: Anna Matyjas 

strategii. Obecnie starostwo 

koncentruje się na kwestiach 

związanych z ochroną 

środowiska. 

Realizacji Programów Ekologicznych) - dostępna wersja 

elektroniczna 

PUP (0-48) 664-80 30 

dyrektor: Marzena Skoczek 

Dyrektor PUP stwierdziła, że 

kiedyś jej urząd planował 

przeprowadzić badania 

lokalnego rynku pracy, ale 

nigdy nie zostały one 

zrealizowane. Pracownicy 

PUP współtworzyli strategie 

tworzone przez władze 

starostwa. 

Diagnozy lokalnego rynku pracy tworzone w oparciu o standardową 

statystykę rynku pracy. 

Organizacje 

pozarządowe 

Znaczna liczba projektów związanych z 

rynkiem pracy była realizowana przez 

Fundację Kooperacja prowadzoną przez 

Andrzej Wasiaka (048 664 37 90). 

Prezes fundacji stwierdził, że 

nie prowadził żadnych badań 

rynku lokalnego, ponieważ 

realizowane przez niego 

projekty miały czysto 

praktyczny wymiar, a poza 

tym nie ma potrzeby 

prowadzenia tego typu badań 

w powiecie mającym bardzo 

niską stopę bezrobocia. 

 

 

Tabela 20b. Opis danych z podmiotów w powiecie grójeckim 

L.p. 
Podmiot i 

dokument  
Zakres problemowy informacji  

Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju 

powiatu grójeckiego 

na lata 2004-2020 

W dokumencie zawarte są informacje dotyczące położenia geograficznego 

powiatu, jego struktury administracyjnej oraz dane dotyczące zamieszkującej 

powiat ludności. Strategia opisuje również zasoby środowiska naturalnego 

powiatu, główne kwestie społeczne oraz sytuację gospodarczą regionu. 

Dokument też zajmuje się dokładnym omówieniem funkcjonowania lokalnych 

instytucji administracji publicznej. 

Każda część strategii zakończona jest krótką analizą ABC wskazującą główne 

atuty omawianego obszaru, główne bariery, jakie pojawiają się w tym obszarze 

oraz ciekawe zjawiska. 

Znaczną część strategii zajmuje plan rozwoju powiatu podzielony na 

poszczególne obszary problemowe. 

2004-2020 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 
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22. Powiat legionowski 

Tabela 21a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie legionowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-legionowski.pl 

(022) 764 04 19 

starosta: Jan Grabiec 

 

Wszelkie diagnozy lokalnego rynku 

pracy są zawarte w strategiach i 

planach. 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego 

do 2015 roku (marzec 2002) – dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Legionowskiego na lata 2007-2013 (2007)- 

dostępna jest wersja elektroniczna 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Legionowskiego do 2015 

roku (wrzesień 2004) - dostępna jest wersja 

elektroniczna 

PUP http://www.puplegionowo.pl/ 

(022) 764 03 07 

dyrektor: Anna Aksamit 

Dyrektor jest nastawiona sceptycznie 

do badań lokalnego rynku pracy. 

Uważa, że tego typu badania nie 

przekładają się na praktyczne 

działania. 

Opracowania tworzone w oparciu o standardowe 

statystyki. 

Organizacje 

pozarządowe 

Żadna organizacja pozarządowa nie prowadziła w 

ostatnim okresie czasu badań lokalnego rynku 

pracy, w tym podajże największa Partnerstwo 

Zalewu Zegrzyńskiego. 

  

 

Tabela 21b. Opis danych z podmiotów w powiecie legionowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

legionowskiego do 2015 roku, 

Legionowo, 2002 

Strategia zawiera diagnozę położenia geograficznego 

powiatu, omówienie struktury demograficznej lokalnej 

ludności, opis infrastruktury technicznej i społecznej, 

diagnozę stanu środowiska naturalnego oraz opis kondycji 

lokalnej gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. 

Dokument zawiera również plan rozwoju powiatu wraz ze 

wskaźnikami mającymi służyć do monitorowania realizacji 

tego planu. W dokumencie tym znajduje się również zapis 

prac nad samą strategią 

2002-2015 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  Plan rozwoju lokalnego powiatu Dokument zawiera omówienie bieżącej sytuacji społeczno- 2007-2013 Plan rozwoju Wersja elektroniczna 

http://www.powiat-legionowski.pl/
http://www.puplegionowo.pl/
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legionowskiego na lata 2007-2013, 

Legionowo, 2007 

gospodarczej powiatu w obrębie środowiska naturalnego, 

stanu ludności oraz infrastruktury technicznej. Przedstawia 

również główne cele i kierunki działania władz 

powiatowych, oczekiwane efekty działania oraz określa 

sposób monitorowania realizacji planu 

lokalnego 

3.  

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych powiatu leninowskiego 

do 2015 roku, Legionowo, 2004 

Dokument zawiera opis sytuacji demograficznej powiatu 

oraz opis jego zasobów instytucjonalnych, jak też ich roli w 

rozwiązywaniu problemów z zakresu pomocy społecznej. 

Strategia zawiera również diagnozę głównych problemów 

społecznych występujących w powiecie  

2004-2015 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja elektroczniczna 

 

 

23. Powiat miński 

Tabela 22a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie mińskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiatminski.pl 

(025) 759-87-00 

starosta: Jan Tarczyński 

sekretarz:  Danuta Strejczyk 

 

Wszystkie diagnozy lokalnego rynku pracy są 

zawarte w strategiach i planach. Powstały one przy 

współpracy PUP. 

1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego 

na lata 2004-2006 (lipiec 2004) - dostępna jest 

wersja elektroniczna 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego 

na lata 2007-2013 (czerwiec 2007) - dostępna 

jest wersja elektroniczna 

Oczekiwanie na nadesłanie Strategii Rozwoju Powiatu 

Mińskiego 

PUP http://praca.powiatminski.pl 

(025) 758 28 54 

dyrektor: Grażyna Borowiec 

PUP realizował liczne projekty EFS, jednakże w 

ramach żadnego z nich nie były przeprowadzone 

badania lokalnego rynku pracy. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim za rok 

2008 - dostępna jest wersja elektroniczna 

 

Tabela 22b. Opis danych z podmiotów w powiecie mińskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

mińskiego na lata 2004-2006, Mińsk 

Mazowiecki, 2004 

Dokument zawiera charakterystykę powiatu ze względu na 

położenie geograficzne, środowisko naturalne, dziedzictwo 

kulturowe, strukturę administracyjną oraz strukturę 

2004-2006 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

http://www.powiatminski.pl/
http://praca.powiatminski.pl/
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demograficzną. Plan omawia również stan infrastruktury 

technicznej powiatu oraz opisuje funkcjonowanie głównych 

instytucji posiadających użyteczność społeczną. W 

dokumencie znajduje się również diagnoza stanu 

gospodarki powiatu. 

W zasadniczej swojej części plan określa główne działania 

władz samorządowych mających na celu poprawę sytuacji 

powiatu, określa wymagane wskaźniki osiągnięć oraz 

przedstawia zarysy finansowania wszystkich działań. 

2.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

mińskiego na lata 2007-2013, Mińsk 

Mazowiecki, 2007 

Dokument zawiera zwięzłą charakterystykę powiatu w 

wymiarze geograficznym, przyrodniczym, historycznym, 

społecznym i gospodarczym; wskazuje główne działania, 

jakie mają podjąć władze samorządowe; prezentuje 

planowane inwestycje; określa sposoby finansowania 

zamierzonych celów oraz prezentuje wskaźniki mające 

służyć monitorowaniu założonych działań. 

2007-2013 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

3.  

Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mińsku Mazowieckim za rok 2008, 

Mińsk Mazowiecki, 2009 

Dokument omawia poziom bezrobocia w powiecie i jego 

zmiany. W sprawozdaniu zostaje także omówiona struktura 

populacji bezrobotnych oraz ich poszczególne kategorie. 

Omówione jest także prowadzone prze urząd pośrednictwo 

pracy oraz wydatki poniesione z Funduszu Pracy. 

2008 
Sprawozdanie z 

działalności PUP 
Wersja elektroniczna 

 

 

24. Powiat nowodworski 

Tabela 23a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie nowodworskim 

INSTYTUCJA DANE 

TELEADRESOWE 

KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.nowodworski.pl/ 

(022) 775 36 79 

starosta: Krzysztof Kapusta 

sekretarz: Beata Duch-

Kosiorek 

Pracownicy PUP są wskazywani jako najbardziej 

kompetentni w sprawach rynku pracy. 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego (kwiecień 

2002) - dostępna jest wersja elektroniczna 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodworskiego na 

lata 2007-2013 (listopad  2007) - dostępna jest wersja 

elektroniczna 

3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w powiecie nowodworskim na lata 2007-

http://www.nowodworski.pl/
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2012 (październik 2007) - dostępna jest wersja 

elektroniczna 

PUP wano@praca.gov.pl 

(022) 775 92 42 

dyrektor: Jadwiga Popielska 

PUP nie prowadził badań bezpośrednio nakierowanych 

na diagnozę lokalnego rynku pracy, ale przeprowadził 

badania dotyczące nastawienia bezrobotnych do 

kwestii własnej edukacji. Dyrektor PUP widzi znaczną 

potrzebę prowadzenia badań na lokalnych rynkach 

pracy 

4. Subiektywne bariery edukacyjne. Badanie czynników 

blokujących „inwestycje edukacyjne” bezrobotnych 

(raport z badań sporządzony przez dr Pawła 

Kuczyńskiego) - dostępna jest wersja elektroniczna 

5. Sytuacji  zatrudnieniowej kobiet po 50 roku życia 

 

Tabela 23b. Opis danych z podmiotów w powiecie nowodworskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

nowodworskiego, Nowy Dwór 

Mazowiecki, 2002 

Pierwsza cześć strategii to raport na temat stanu powiatu. 

Raport ten zawiera informacje na temat środowiska 

przyrodniczego, cech demograficznych powiatu, kondycji 

lokalnego rynku pracy, ochrony środowiska, infrastruktury 

społecznej i technicznej oraz funkcjonowania organów 

administracji publicznej. Drugą część strategii stanowi opis 

priorytetowych celów, jakie powinny zostać osiągnięte w 

powiecie. Ostatnia zaś część to analiza sposobów, za pomocą 

których cele te mają być zrealizowane. 

od 2002 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  
Plan rozwoju lokalnego powiatu 

nowodworskiego na lata 2007-2013 

Dokument zawiera diagnozę środowiska fizycznego powiatu 

oraz środowiska naturalnego, diagnozę sfery społecznej 

powiatu oraz sfery gospodarczej, jak też w dokumencie tym 

zawarte są analizy finansowej wydolności powiatu. Na tle tej 

diagnozy dokonana jest prezentacja wyzwań, przed którymi 

stoi powiat, przeprowadzona jest syntetyczna prezentacja 

dotychczas uchwalonych dokumentów strategicznych oraz 

określone są przyszłe kierunki działania mające służyć 

rozwojowi powiatu. 

2017-2013 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

3.  

Kuczyński Paweł, Subiektywne 

bariery edukacyjne. Badanie 

czynników blokujących „inwestycje 

edukacyjne” bezrobotnych, 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowy 

Dworze Mazowieckim, 2006 

 

Celem badania jest zdiagnozowanie przeszkód, jakie stoją 

przed bezrobotnymi w podjęciu działań mających 

doprowadzić do podwyższenia własnych kwalifikacji i 

umiejętności. Autorom badania chodziło o uchwycenie w 

pierwszym rzędzie przeszkód natury subiektywnej, takich jak 

brak zaufania do instytucji, czy też bariery osobowościowe. 

2006 

Badania przy 

wykorzystaniu 

wywiadu 

kwestionariuszowego 

Wersja elektroniczna 

mailto:wano@praca.gov.pl
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4.  

Prus Małgorzata, Kusio Katarzyna, 

Raport z badań, Powiatowy Urząd 

Pracy w Nowym Dworze Maz. 

Celem badania było rozpoznanie aktualnej sytuacji, potrzeb i 

oczekiwań kobiet, które ukończyły 50 rok życia. Diagnoza ta 

miała ułatwić dostosowania form pomocy oferowanych 

przez Urząd Pracy do faktycznie występujących potrzeb. 

 

2008(?) Badanie ankietowe Wersja elektroniczna 

 

 

25. Powiat otwocki 

Tabela 24a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie otwockim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-otwocki.pl 

(022) 779 32 95 

starosta: Krzysztof Baczarski 

Problem ze skontaktowaniem  się z 

powodu urlopów (mimo starań ze strony 

starostwa) z osobami odpowiedzialnymi za 

kwestie społeczne. Przekazywanie sprawy 

do PUP.  

1. Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 

otwockiego na lata 2004-2015 (lipiec 2004) - 

dostępna jest wersja elektroniczna. 

2. Audyt zrównoważonego rozwoju powiatu 

otwockiego. (Audyt został przeprowadzony w 2003 

roku przez Fundację Terra Humana) - dostępna jest 

wersja elektroniczna.. 

PUP http://www.pup.powiat-otwocki.pl 

(022) 779 51 75 

dyrektor: Danuta Wolska 

PUP nie prowadził badań lokalnego rynku 

pracy, ani jego dyrektor nie przypomina 

sobie aby w ostatnim okresie jakakolwiek 

instytucja prowadziła tego typu badania. 

Na tle innych PUP-ów otwocki posiada na swojej stronie 

internetowej bardzo szeroki zestaw statystyk dotyczących 

lokalnego rynku pracy.  

 

Tabela 24b. Opis danych z podmiotów w powiecie otwockim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia zrównoważonego rozwoju 

powiatu otwockiego na lata 2004-

2015, Otwock, 2004 

Dokument określa główne kierunki działania gmin powiatu 

otwockiego, jak też samego powiatu. W strategii 

wyróżnione są w szczególności te działania, które 

wymagają współpracy wielu partnerów instytucjonalnych. 

2004-2015 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju 

Wersja elektroniczna 

2.  
Audyt zrównoważonego rozwoju 

powiatu otwockiego 

Dokument zawiera opis metodologii dokonanego audytu 

oraz analizę stanu środowiska naturalnego powiatu, jego 

mieszkańców, jego gospodarki oraz jego instytucji. W 

dokumencie znajduje się również opis słaby i mocnych 

2003 Audyt strategii Wersja elektroniczna 

http://www.powiat-otwocki.pl/
http://www.pup.powiat-otwocki.pl/
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stron powiatu. 

26. Powiat piaseczyński 

Tabela 25a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie piaseczyńskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.piaseczno.pl/ 

(022) 757 20 51 

starosta:  Jan Dąbek 

 1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego. 

Diagnoza (2002/2003) – dokument sporządzony przez Instytut 

Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie- dostępna 

jest wersja elektroniczna. 

2. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego 

(grudzień 2003) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

3. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Piaseczyńskiego na lata 2005-

2008 (marzec 2005) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Piaseczyńskim na lata 2005-2015 (wrzesień 2005) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

PUP http://www.puppiaseczno.com/ 

(022) 779 51 75 

zastępca dyrektora: Krystyna 

Zwolińska 

Urząd najprawdopodobniej nie 

przeprowadzał, ani nie 

uczestniczył w badaniach 

dotyczących lokalnego rynku 

pracy. 

Oczekiwanie na ewentualne materiały dotyczące badań poświęconych 

lokalnemu rynkowi pracy. 

 

Tabela 25b. Opis danych z podmiotów w powiecie piaseczyńskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia zrównoważonego rozwoju 

powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza, 

Warszawa 2002/2003 

Dokument zawiera diagnozę następujących wymiarów 

funkcjonowania powiatu piaseczyńskiego: środowiska 

naturalnego, środowiska społecznego, działalności 

gospodarczej, użytkowania terenów, infrastruktury 

społecznej, infrastruktury technicznej, komunikacji oraz 

gospodarki finansowej. Diagnoza zawiera również analizę 

polityki Rady Powiatu. 

2002-2003 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju 

Wersja elektroniczna 

2.  

Strategia zrównoważonego rozwoju 

powiatu piaseczyńskiego. Strategia i 

program działania, Piaseczno 2003 

W strategii zaprezentowane są wyniki analizy SWOT 

mającej na celu określenie możliwych kierunków rozwoju 

powiatu. Dokument zawiera również dwie prognozy zmian 

mogących zajść w powiecie do 2015 – pesymistyczna i 

2003-2015 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju 

Wersja elektroniczna 

http://www.piaseczno.pl/
http://www.puppiaseczno.com/
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optymistyczną. W strategii zostaje dokonana identyfikacja 

najważniejszych problemów powiatu oraz zostaje 

zaprezentowany plan działań do 2015 roku. 

3.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

piaseczyńskiego na lata 2005-2008 

oraz w perspektywie do roku 2014, 

Piaseczno, 2005 

W dokumencie zawarta jest wielowymiarowa analiza 

obecnego stanu powiatu piaseczyńskiego. Dokument 

zawiera również omówienie podstawowych celów rozwoju 

powiatu w obrębie modernizacji infrastruktury 

komunikacyjnej, edukacyjnej oraz w obszarze obsługi 

obywateli. Pan rozwoju zawiera również propozycje źródeł 

finansowania prognozowanych w dokumencie działań jak i 

sposoby oceny ich realizacji. 

2005-2008 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

4.  

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych w powiecie 

piaseczyńskim na lata 2005-2015, 

Piaseczno, 2005 

Strategia zawiera charakterystyki geograficzną i 

demograficzną powiatu piaseczyńskiego. Znajduje się w 

niej także diagnoza najważniejszych problemów 

społecznych, do których zostały zaliczone: bezrobocie, 

bezdomność, ubóstwo, uzależnienia, dysfunkcja rodzin i 

niepełnosprawność. Dokument na podstawie tych analiz 

określa główne kierunki rozwoju polityki społecznej na 

poziomie powiatu. 

2005-2015 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja elektroniczna 

 

 

27. Powiat pruszkowski 

Tabela 26a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie pruszkowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat.pruszkow.pl 

(022) 738 14 00 

starosta: Elżbieta Smolińska 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do 2025 roku (maj 

2005) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Pruszkowskiego na lata 

2005-2008- dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://www.puppruszkow.go3.pl/ 

(022) 758 60 58 

dyrektor: Robert Radziwona 

Kierownik Działu ds. Aktywizacji i 

Pośrednictwa: Elżbieta Dąbrowska  

Urząd przeprowadził pół roku temu 

badania dotyczące lokalnego rynku 

pracy.  

3. Sprawozdania z działalności PUP od 2001 do 2006 roku 

4. Sprawozdanie z działalności PUP za 2008 rok 

 

Z powodu urlopu jednego z pracowników nie udało się uzyskać dostępu 

do materiałów z badań. 

http://www.powiat.pruszkow.pl/
http://www.puppruszkow.go3.pl/
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Tabela 26b. Opis danych z podmiotów w powiecie pruszkowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

pruszkowskiego do 2025, Pruszków, 

2005 

Dokument prezentuje diagnozę stanu powiatu w obrębie 

środowiska naturalnego, kultury, demografii, infrastruktury 

technicznej, infrastruktury społecznej, ochrony środowiska 

oraz gospodarki w tym rynku pracy. W strategii znajdują się 

analizy wskazujące na zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła 

rozwoju powiatu. Analizy te są dokonane przy 

wykorzystaniu techniki SWOT. W dokumencie znajduje się 

również plan działań nakierowanego na rozwój powiatu 

oraz podane są wskaźniki za pomocą których należy 

mierzyć realizację tego planu. 

205-2025 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Wieloletni Plan Inwestycyjny 

Powiatu Pruszkowskiego na lata 

2005-2008, Pruszków, 2006 

Plan określa długofalowe inwestycje, które mają być 

przeprowadzone na terenie powiatu. Określa ich cel, 

przewidywany przebieg oraz koszt i planowane źródła 

finansowania. 

2005-2008 Plan inwestycyjny Wersja elektroniczna 

3.-

4. 

Sprawozdania z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w 

Pruszkowie za lata 2001-2006 oraz 

2008. 

W dokumentach znajdują się informację na temat stopy 

bezrobocia i liczebności osób bezrobotnych wraz z opisem 

zmian w czasie wartości tych wskaźników. W 

sprawozdaniach znajdują się też informacje na temat 

struktury osób bezrobotnych oraz dane na temat ich 

poszczególnych grup. W dokumentach są również 

informacje na temat działań podejmowanych przez PUP 

oraz wydatkach dokonanych przez urząd z Funduszu Pracy. 

2000-2005, 

2007 

Sprawozdania 

PUP 
Wersja elektroniczna 

 

 

28. Powiat pułtuski 

Tabela 27a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie pułtuskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo http://starostwopultusk.org.pl  1. Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego. 

http://starostwopultusk.org.pl/
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powiatowe (023) 692 12 66 

 

starosta: Andrzej Dolecki 

sekretarz: Małgorzata Pajewska 

Raport o stanie powiatu. Opis ilościowy 

(czerwiec-grudzień 2007) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego. 

Analiza stanu powiatu. Ocena jakościowa 

(czerwiec-grudzień 2007) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

3. Strategia Rozwoju Powiatu Pułtuskiego. 

Strategia Rozwoju Powiatu 2007-2020 

(czerwiec-grudzień 2007) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pup.pultusk.pl 

(023) 692 68 55 

dyrektor: Witold Chrzanowski 

  

 

Tabela 27b. Opis danych z podmiotów w powiecie pułtuskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

pułtuskiego. Zeszyt I. Raport o stanie 

powiatu pułtuskiego. Opis ilościowy, 

Pułtusk, 2007 

Dokument zawiera w większości dane statystyczne 

opisujące stan środowiska naturalnego powiatu pułtuskiego, 

cechy demograficzne lokalnej społeczności, kondycję rynku 

pracy, systemu edukacyjnego, ośrodków rekreacyjnych, 

instytucji kulturowych, służy zdrowia, pomocy społecznej, 

mieszkalnictwa oraz dane opisujące stan całej gospodarki. 

2006 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Strategia rozwoju powiatu 

pułtuskiego. Zeszyt II. Analiza stanu 

powiatu. Ocena jakościowa, Pułtusk, 

2007 

Zawarta w dokumencie analiza jakościowa stanu powiatu 

opiera się na konsultacjach z przedstawicielami gmin 

wchodzących w skład powiatu. Konsultacje dotyczyły 

trzech obszarów: warunków życia mieszkańców, zasobów 

powiatu oraz życia gospodarczego. 

2006 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

3.  

Strategia rozwoju powiatu 

pułtuskiego. Zeszyt III. Strategia 

rozwoju powiatu 2007-2020, Pułtusk 

2007 

W tej części strategii znajduje się omówienie właściwego 

planu działań mających zmierzać do rozwoju powiatu 

pułtuskiego. Oprócz enumeracji poszczególnych 

planowanych działań dokument zawiera informacje na 

temat sposobu realizacji tych działań, jak też sposobu ich 

oceny. 

2007-2020 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

 

 

http://www.pup.pultusk.pl/
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29. Powiat sochaczewski 

Tabela 28a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie sochaczewskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat.esochaczew.pl 

(046) 864-18-40 

starosta: Tadeusz Koryś 

sekretarz: Zofia Romanowska 

główny specjalista ds. polityki społecznej i 

zdrowotnej: Zbigniew Madej 

Obecnie kwestie związane z rynkiem 

pracy nie podlegają kompetencją p. 

Madeja. Wszystkie sprawy związane z 

rynkiem pracy są w kompetencji PUP.  

1. Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego 

na lata 2008-2013 (stworzona przy współpracy 

z Inwest Consulting S.A.) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu 

Sochaczewskiego 2008-2013 (stworzony przy 

współpracy z Inwest Consulting S.A.) - 

dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pup.esochaczew.pl 

(046) 862-24-24 

zastępca dyrektora: Ewa Budziałek (w. 146) 

Urząd nie realizował badań lokalnego 

rynku pracy. 

 

 

Tabela 28b. Opis danych z podmiotów w powiecie sochaczewskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  
Strategia rozwoju powiatu 

sochaczewskiego na lata 2008-2013 

W oparciu o diagnozę poszczególnych wymiarów 

funkcjonowania powiatu (gospodarczego, społecznego i 

przyrodniczego) dokonano analizy SWOT, która 

doprowadziła do powstania założeń strategii rozwoju 

powiatu. Oprócz wyznaczenia celów działania instytucji 

samorządowych dokonano również określenia sposobów 

realizacji tych celów, jak też sposobu weryfikacji ich 

pełnego osiągnięcia. 

2008-2013 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  
Wieloletni plan inwestycyjny powiatu 

sochaczewskiego na lata 2008-2013 

Plan inwestycyjny jest poświęcony dwóm zagadnieniom: 

prognozowaniu wydolności finansowej powiatu oraz 

planowanym inwestycjom infrastrukturalnym na terenie 

Sochaczewa i okolic. 

2018-2013 
Wieloletni plan 

inwestycyjny  
Wersja elektroniczna 

 

 

http://www.powiat.esochaczew.pl/
http://www.pup.esochaczew.pl/
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30. Powiat warszawski-zachodni 

Tabela 29a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie warszawskim-zachodnim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.pwz.pl 

(0-22) 733 - 72 - 10 

starosta: Jan Żychliński 

sekretarz: Justyna Rytel-Kuc 

Sprawy rynku pracy znajdują się w 

kompetencji Urzędu Pracy. 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego do 2015 roku- dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszawskiego 

Zachodnie do 2013- dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

PUP (022) 725 41 44 

dyrektor: Anna Raszkiewicz 

Urząd Pracy nie prowadził ani nie 

uczestniczył w ostatnim czasie w 

żadnych badaniach lokalnego rynku 

pracy. 

 

 

Tabela 29b. Opis danych z podmiotów w powiecie warszawskim-zachodnim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

warszawskiego zachodniego do 2015 

roku,  

Dokument składa się z części poświęconej diagnozie stanu 

powiatu warszawskiego zachodniego oraz z właściwej 

strategii. W pierwszej części została dokonana analiza 

środowiska naturalnego powiatu, jego infrastruktury 

technicznej i społecznej, gospodarki lokalnej oraz 

dochodów i wydatków władz powiatu. W drugiej części 

został dokonany wybór priorytetowych działań mających 

służyć rozwojowi powiatu, jak też wskazano sposoby 

realizacji tychże działań.  

do 20015 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

warszawskiego zachodniego do 2013 

roku, Warszawa, 2004 

Plan zawiera wielowymiarową diagnozę kondycji powiatu 

w chwili powstawania dokumentu, zawarte w nim są 

również wytyczne dotyczące najistotniejszych działań 

mających poprawić kondycję powiatu. Plan rozwoju 

lokalnego prezentuje też możliwe sposoby finansowania 

projektowanych przedsięwzięć. 

2004-2013 
Plan rozwoju 

lokalnego  
Wersja elektroniczna 

 

 

http://www.pwz.pl/
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31. Powiat węgrowski 

Tabela 30a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie węgrowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiatwegrowski.pl 

tel. (025) 792 28 43 

starosta: Krzysztof Fedorczyk 

sekretarz powiatu: Marzena Gromek 

rzecznik: Hanna Zenik 

 

Sekretarz powiatu była na urlopie. Rzecznik powiatu 

udzieliła pełnej informacji na temat dostępnych 

materiałów. 

1. Strategia rozwoju powiatu 

węgrowskiego na lata 2007-2015 

(Załącznik nr 1 do Uchwały Rady 

Powiatu w Węgrowie Nr XIII/98/2007 

z dnia 28 grudnia 2007 roku) – 

dostępna wersja elektroniczna 

2. Plan rozwoju lokalnego dla powiatu  

węgrowskiego na lata 2008-2015 

(Załącznik nr 1 do Uchwały nr 

XVII/147/08 Rady Powiatu w 

Węgrowie z dnia 27 czerwca 2008 

roku) – dostępna wersja elektroniczna 

 

PUP http://www.praca.wegrow.com.pl/ 

tel. (0-25) 792-25-42 

dyrektor: Anna Wieczorek 

Dyrektor powiatu przed rozpoczęciem kierowania PUP-em 

współuczestniczyła w tworzeniu strategii rozwoju powiatu. 

Widzi dużą konieczność prowadzenia badań lokalnych 

rynków pracy. Przeszkodę w przeprowadzeniu takich 

badań widzi w niemożliwości wydelegowania 

odpowiednich pracowników.  

We wszystkich swoich analizach pracownicy 

PUP opierają się na standardowych 

statystykach tworzonych na potrzeby GUS-u.  

PCPR http://www.pcpr.wegrow.pl/ 

tel. (025) 792 49 07 

dyrektor: Sylwia Domżała 

Rozmowa z dyrektor. PCPR nie prowadził żadnych badań na temat 

lokalnego rynku pracy. 

Urząd Miasta http://www.wegrow.com.pl 

burmistrz: Jarosław Grenda 

Bogdan Doliński - Sekretarz Miasta i Naczelnik Wydziału 

Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich. Udzielił 

wyczerpujących informacji. Stwierdził, że Urząd Miasta 

nie prowadził badań bezpośrednio związanych z rynkiem 

pracy, ale temat ten był poruszany w badaniach 

poświęconych strategii rozwoju turystyki. 

 

Osobą, która była odpowiedzialna za tworzenie 

poszczególnych strategii była wice-burmistrz Maria Koc. 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Węgrowa na lata 

2008-2015 (konsultacja merytoryczna 

i redakcja Adrian Guranowski) – 

dostępna wersja elektroniczna 

2. Strategia rozwoju i promocji turystyki 

w Węgrowie i gminie Liw 

(październik 2007) – dostępna wersja 

elektroniczna 

Organizacje 

pozarządowe 

Żadna z większych organizacji 

pozarządowych działających na terenie 

Kontakt z organizacjami pozarządowymi oraz opinie 

pracowników samorządowych. 

 

http://www.powiatwegrowski.pl/
http://www.praca.wegrow.com.pl/
http://www.pcpr.wegrow.pl/
http://www.wegrow.com.pl/
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powiatu węgrowskiego, ani w samym 

mieście Węgrowie nie prowadziła w 

ostatnim czasie badań nawet pośrednio 

związanych z rynkiem pracy. 

 

Tabela 30b. Opis danych z podmiotów w powiecie węgrowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

węgrowskiego na lata 2007-

2015, Węgrów, 2007 

W części poświęconej diagnozie stanu powiatu węgrowskiego dokument zawiera 

informacje na temat środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej, gospodarki, 

oświaty, kultury i funkcjonowania instytucji publicznych. Strategia zawiera również 

analizę finansów powiatu. Odrębną część dokumentu stanowi analiza SWOT 

kończąca się wskazaniem głównych działań jakie mają zostać podjęte na rzecz 

rozwoju powiatu węgrowskiego. 

2007-

2015 

Strategia 

rozwoju 

powiatu 

Wersja 

elektroniczna 

2.  

Plan rozwoju lokalnego dla 

powiatu węgrowskiego na 

lata 2008-2015, Węgrów, 

2008 

Dokument w części diagnostycznej zawiera omówienie położenia geograficznego 

powiatu, jego sytuacji demograficznej, kondycji lokalnej gospodarki oraz 

prezentację infrastruktury technicznej powiatu. Plan rozwoju określa również 

główne kierunki rozwoju powiatu. Są to pobudzenie gospodarki, walka z 

bezrobociem, rozwój infrastruktury technicznej, ochrona środowiska, turystyka, 

stymulacja środowiska społecznego i zwiększenie efektywności działania 

administracji publicznej. 

2008-

2015 

Plan rozwoju 

lokalnego 

Wersja 

elektroniczna 

3.  

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

Miasta Węgrowa na lata 

2008-20015 

Dokument ten nie jest sporządzony przez władze powiatowe, lecz władze 

samorządowe miasta Węgrowa należącego do powiatu węgrowskiego. W części 

diagnostycznej została dokonana analiza sytuacji społecznej miasta w oparciu o dane 

zastane. Dane te dotyczyły stanu i struktury ludności miasta, funkcjonowania 

pomocy społecznej oraz kwestii związanych z bezrobociem. Drugą cześć diagnozy 

stanowiły wyniki warsztatów przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli 

instytucji zajmujących się rozmaitymi kwestiami i problemami społecznymi. 

Informacje uzyskane z badań i analizy danych zastanych posłużyły do 

przeprowadzenia analizy SWOT służącej wypracowaniu głównych kierunków 

działań jakie ma podjąć miasto dla złagodzenia występujących w nim problemów 

społecznych. 

2008-

2015 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja 

elektroniczna 

4.  

Strategia rozwoju i promocji 

turystyki w Węgrowie i 

gminie Liw, Warszawa-

Węgrów, 2007 

Pierwsza część dokumentu poświęcona jest analizie potencjału turystycznego 

powiatu. Dokonana jest diagnoza walorów kulturowych, historycznych i 

przyrodniczych tego regionu Mazowsza. Dalszą część planu stanowią proponowane 

działania mające na celu uwypuklenie unikalnych walorów turystycznych powiatu 

oraz działania mające prowadzić do promowania tychże walorów.  

2007 

Strategia 

rozwoju 

turystyki 

Wersja 

elektroniczna 
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32. Powiat wołomiński 

Tabela 31a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie wołomińskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-wolominski.pl 

(0-22) 787 43 01 

starosta: Maciej Urbanowski 

sekretarz: Aneta Piotrowska 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku. 

2. Plan Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2006-2013 

(marzec 2008) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Wołomińskiego – powiatowa strategia integracji i polityki 

społecznej (opracowanie dr Anna Olech, dr Tomasz 

Kaźmierczak) (2003 rok) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Wołomińskiego na lata 2008-2015- dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

PUP http://www.pup.wolomin.pl 

(022) 725 41 44 

dyrektor: Anna Raszkiewicz 

Urząd nie prowadził, ani nie 

współuczestniczył w żadnym 

badaniu lokalnego rynku pracy. 

Pracownicy Urzędu nie słyszeli 

także o żadnych badaniach 

poświęconych temu tematowi. 

5. – 12. Sprawozdania z działalności PUP z lat 2001-2008- dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

 

Tabela 31b. Opis danych z podmiotów w powiecie wołomińskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

wołomińskiego do 2015 roku, 

Wołomin, 2003 

Dokument zawiera omówienie głównych problemów 

powiatu wołomińskiego oraz jego atutów dokonane przy 

wykonaniu analizy SWOT. W dalszej części strategii 

zawarta jest wizja rozwoju powiatu do 2015 roku, która 

przełożona jest na zbiór celów, które mają zostać osiągnięte 

w wyznaczonym okresie czasu. Dokument zawiera również 

wskaźniki za pomocą których należy oceniać skuteczność 

wdrażania w życie strategii. 

2003-2015 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

wołomińskiego na lata 2006-2013, 

Wołomin, 2008 

W części diagnostycznej plan zawiera analizę środowiska 

naturalnego powiatu, analizę struktury ludności 

zamieszkującej powiat oraz analizę kształtu infrastruktury 

społecznej i technicznej. Na postawie tak dokonanej 

diagnozy plan wskazuje główne kierunki rozwoju powiatu: 

2006-2013 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

http://www.powiat-wolominski.pl/
http://www.pup.wolomin.pl/
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rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, rozbudowę 

infrastruktury przeznaczonej na cele społeczne oraz 

rozbudowę infrastruktury informatycznej. Dokument 

określa również źródła finansowania planu rozwoju 

lokalnego. 

3.  

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych powiatu wołomińskiego 

– powiatowa strategia integracji i 

polityki społecznej, Wołomin 2003 

Dokument opisuje obowiązki samorządu powiatowego w 

obrębie pomocy społecznej, dokonuje charakterystyki 

społecznej powiatu, określa warunki zaspokajania potrzeb 

społecznych przez mieszkańców powiatu oraz wskazuje 

działania, które powinny zostać podjęte dla poprawy 

warunków społecznych w powiecie. 

2003 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja elektroniczna 

4.  

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych powiatu wołomińskiego 

na lata 2008-2015 

Strategia zawiera analizę sytuacji społecznej powiatu, 

instytucjonalne rozwiązania mogące być potencjalne użyte 

przy rozwiązywaniu problemowych sytuacji, oraz analizę 

SWOT prowadzącą do wypracowania podstawowych 

założeń polityki rozwiązywania problemów społecznych w 

powiecie wołomińskim. 

2008-2015 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja elektroniczna 

5.-

12. 

Sprawozdania z działalności PUP z 

lat 2001-2008 

Sprawozdania zawierają informacje na temat struktury 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanie i 

strukturze bezrobocia, aktywnych formach przeciwdziałania 

bezrobociu oraz analizę środków finansowych 

przeznaczonych na działania podejmowane przez PUP. 

2001-2008 

Sprawozdanie z 

działalności 

Powiatowego 

Urzędu Pracy 

 

 

 

33. Powiat wyszkowski 

Tabela 32a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie wyszkowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-wyszkowski.pl 

(029) 743 59 35 

starosta: Bogdan Pągowski 

sekretarz: Zdzisław Bocian 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Wyszkowskiego do roku 2015 roku- dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pup.wyszkow.of.pl 
(029) 742 61 66 

dyrektor: Grażyna Polak 

Trudności z uzyskaniem 

informacji. 

 

http://www.powiat-wyszkowski.pl/
http://www.pup.wyszkow.of.pl/
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Tabela 32b. Opis danych z podmiotów w powiecie wyszkowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia zrównoważonego rozwoju 

powiatu wyszkowskiego do roku 

2015, Wyszków, 2007 

Strategia zawiera wielowymiarową diagnozę stanu powiatu 

wyszkowskiego, określa zestaw celów, które powinny być 

osiągnięte w najbliższej przyszłości, wyznacza sposoby ich 

realizacji jak też sposoby monitorowania ich osiągania. 

2007-2015 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

 

34. Powiat żyrardowski 

Tabela 33a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie żyrardowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-zyrardowski.pl 

(046) 855-37-17 

starosta: Wojciech Szustakiewicz 

sekretarz: Sebastian Litewnicki (w. 39) 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego 

(luty 2005) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Żyrardowskiego (luty 2005) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

 

PUP http://www.pup-zyrardow.pl 

(046) 855 38 12 

dyrektor: Jan Maciejski (w. 265) 

Brak informacji na temat 

jakichkolwiek badań. 

W oparciu o gromadzone standardowo statystyki są 

przeprowadzone analizy lokalnego rynku pracy w latach 

2004-2005. 

 

Tabela 33b. Opis danych z podmiotów w powiecie żyrardowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

żyrardowskiego, Żyrardów, 

2005 

W strategii znajduje się analiza sytuacji demograficznej, gospodarczej, społecznej, 

środowiskowej powiatu, jak też analiza działających na terenie powiatu instytucji publicznych. 

Diagnozy te stanowią podstawę dla analiz SWOT prowadzącej do stworzenia kierunkowych 

celów rozwoju powiatu żyrardowskiego. Dokument zawiera także wytyczne dotyczące 

przyszłych ewaluacji realizacji całej strategii. 

2005-

2014 

Strategia 

rozwoju 

powiatu 

Wersja 

elektroniczna 

2.  

Plan rozwoju lokalnego 

powiatu żyrardowskiego, 

Żyrardów, 2005. 

Dokument przedstawia ogólną wizję rozwoju powiatu, jej przełożenie na szczegółowe cele oraz 

konkretne zadania. W dokumencie zawarte są też wytyczne określające sposób ewaluacji planu 

rozwoju powiatu.  

od 2005 

Plan 

rozwoju 

lokalnego 

Wersja 

elektroniczna 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/
http://www.pup-zyrardow.pl/
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SUBREGION OSTROŁĘCKI 

35. Powiat makowski 

Tabela 34a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie makowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-makowski.pl 

(029) 717 36 60 

starosta: Zbigniew Deptuła 

sekretarz: Jan Pilcicki 

 1. Plan Rozwoju Powiatu Makowskiego na lata 2007-

2013 (luty 2007) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pupmakow.eur.pl 

(029) 717 27 82 

dyrektor: Elżbieta Michalska 

kierownik Działu Rynku Pracy: Izabella Gołota (w. 33) 

Nie były prowadzone badania 

lokalnego rynku pracy w 

ostatnich 5 latach. 

 

 

Tabela 34b. Opis danych z podmiotów w powiecie makowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Plan rozwoju lokalnego powiatu 

makowskiego na lata 2007-2013, 

Maków Mazowiecki, 2007 

Dokument zawiera analizę wymiaru gospodarczego i 

społecznego funkcjonowania powiatu, wyznacza 

podstawowe zadania mające służyć rozwojowi lokalnej 

społeczności, jak też wyznacza zasady monitorowania 

zaplanowanych działań. 

2007-2013 
Plan rozwoju 

lokalnego 
Wersja elektroniczna 

 

 

36. Ostrołęka 

Tabela 35a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Ostrołęce 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Urząd Miasta http://www.ostroleka.p 

(29) 764 68 11 

 1. Diagnoza stanu miasta (opracowana przez dr 

Aleksandrę Nowakowską i dr Krzysztofa 

http://www.powiat-makowski.pl/
http://www.pupmakow.eur.pl/
http://www.ostroleka.p/
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prezydent: Jan Kotowski 

sekretarz miasta: Mariusz Prusaczek (w. 300) 

Matusiaka) (lipiec 2000) - dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

2. Strategia Rozwoju Miasta Ostrołęki 2000-2010 

(październik 2000) - dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

3. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju 

Miasta Ostrołęki do roku 2010 (listopad 2003) 

- dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP ten sam co dla powiatu ostrołęckiego 

 

Tabela 35b. Opis danych z podmiotów w Ostrołęce 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju miasta 

Ostrołęki. Diagnoza stanu 

miasta, Ostrołęka, 2001 

Dokument zawiera omówienie położenia geograficznego miasta, jego 

historii, sytuacji demograficznej, gospodarki w tym omówienie lokalnego 

rynku pracy. W strategii mieści się również diagnoza turystycznych 

walorów miasta, infrastruktury technicznej i społecznej oraz opis sytuacji 

finansowej instytucji samorządowych. Drugą cześć dokumentu stanowi 

analiza SWOT stanowiąca podstawę dla wskazania głównych kierunków 

działań zmierzających do poprawy sytuacji miasta. 

od 2001 
Strategia 

rozwoju miasta 
Wersja elektroniczna 

2.  

Strategia rozwoju miasta 

Ostrołęki 2000-2010, 

Ostrołęka 2000 

Dokument zawiera opis trzech obszarów strategicznych i powiązanych z 

nimi działań mających służyć rozwojowi miasta. Pierwszym obszarem jest 

poprawa jakości życia w mieście, drugim obszarem jest dynamizacja 

rozwoju gospodarczego, trzecim zaś kreowanie tożsamości miasta. 

2000-2010 
Strategia 

rozwoju miasta 
Wersja elektroniczna 

3.  

Raport o stanie realizacji 

strategii rozwoju miasta 

Ostrołęki, Ostrołęka, 2003 

Raport zawiera sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju miasta 

opierające się na analizie zmian społeczno-gospodarczych jakie zaszły od 

czasu uchwalenia badanego dokumentu. 

1998-2003 

Raport o stanie 

realizacji 

strategii 

rozwoju miasta 

Wersja elektroniczna 
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37. Powiat ostrołęcki 

Tabela 36a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie ostrołęckim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.bip.powiat.ostroleka.pl 

(029) 760 43 83 

starosta: Stanisław Kubeł 

 1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego- 

dostępna jest wersja elektroniczna. 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów z Zakresu 

Pomocy Społecznej w Powiecie Ostrołęckim na lata 

2007-2013 (grudzień 2007) - dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

3. Program Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych i Zapobiegania Wykluczeniu 

Społecznemu w Powiecie Ostrołęckim na lata 

200402008 (kwiecień 2004) - dostępna jest wersja 

elektroniczna. 

PUP http://pup-ostroleka.samorzady.pl 

(029) 760 43 83 

zastępca dyrektora: Emilia Łapicka (w. 207) 

Urząd nie przeprowadzał 

samodzielnie ani nie uczestniczył 

w ostatnim okresie w badaniach 

lokalnego rynku pracy. 

 

 

Tabela 36b. Opis danych z podmiotów w powiecie ostrołęckim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  
Plan rozwoju lokalnego powiatu 

ostrołęckiego 

Dokument zawiera omówienie sytuacji środowiskowej, 

demograficznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i 

społecznej powiatu. W strategii określone są ponad to 

zadania mające poprawić sytuację powiatu, opisane są 

planowane wskaźniki osiągnięć, jak też podane są źródła 

finansowania wyznaczonych działań. 

2004-2006 
Strategia rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

2.  

Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych z zakresu pomocy 

społecznej w powiecie ostrołęckim na 

lata 2007-2013, Ostrołęka, 2007 

Dokument opisuje strukturę demograficzną ludności 

powiatu, warunki życia jego mieszkańców, główne 

instytucje działające w obszarze pomocy jak i opieki 

społecznej. W dokumencie wskazane są też główne 

problemy społeczne powiatu, do których należą ubóstwo, 

bezdomność, bezrobocie, problemy funkcjonowania rodzin 

oraz uzależnienia. Strategia określa także działania, jakie 

powinny być podjęte dla złagodzenia występujących w 

2007-2013 

Strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

Wersja elektroniczna 

http://www.bip.powiat.ostroleka.pl/
http://pup-ostroleka.samorzady.pl/


 

80 

 

powiecie problemów społecznych/ 

3.  

Program wyrównywania szans i 

zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu w powiecie ostrołęckim 

na lata 2004-2008, Ostrołęka, 2004 

Strategia zawiera diagnozę problemów społecznych 

dotykających osoby niepełnosprawne w powiecie 

ostrołęckim. Należą do nich edukacja, bezrobocie, 

przeszkody architektoniczne, transport, poradnictwo oraz 

opieka zdrowia. Dokument zawiera opis podjętych i 

podejmowanych działań mających na celu zniwelowanie 

tych problemów spotykających osoby niepełnosprawne. 

2004-2008 

Program 

wyrównywania 

szans 

Wersja elektroniczna 

 

 

38. Powiat ostrowski 

Tabela 37a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie ostrowskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiatostrowmaz.pl 

(029) 645 71 01 

starosta: Zbigniew Kamiński 

sekretarz: Jolanta Ugniewska  

 1.-3. Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego. Diagnoza 1-3 -      

dostępna jest wersja elektroniczna. 

4. Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego w latach 2004-2015 

(marzec 2004) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

5. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Ostrowskiego na lata 

2004-2008 (marzec 2006) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

6. Samorządowa Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Ostrowskiego w latach 2004-2008 

(czerwiec 2004) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

PUP http://pup.ostrow.mazowiecki.sisco.info 

(029) 745 33 93 

dyrektor: Barbara Grabowska 

Urząd przeprowadzał w latach 

2004-2005 dwa badania 

lokalnego rynku pracy. 

Nie udało się uzyskać materiałów z przeprowadzenia tych dwóch badań. 

 

Tabela 37b. Opis danych z podmiotów w powiecie ostrowskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

-3. 

Strategia rozwoju powiatu 

ostrowskiego. Diagnoza 1-3 

Dokumenty zawierają diagnozę położenia geograficznego powiatu, jego 

historii, sytuacji społecznej, sytuacji gospodarczej, infrastruktury 

społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, polityki 

2004-

2015 

Strategia rozwoju 

powiatu 

Wersja 

elektroniczna 

http://www.powiatostrowmaz.pl/
http://pup.ostrow.mazowiecki.sisco.info/
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społecznej oraz infrastruktury technicznej. 

4.  

Strategia rozwoju powiatu 

ostrowskiego na lata 2004-2015, 

Ostrów Mazowiecka, 2004 

W dokumencie w oparciu o analizę SWOT dokonuje się diagnozy silnych 

i słabych stron powiatu. Na tej podstawie wyznaczane są główne kierunki 

działań mających służyć rozwojowi powiatu. 

2005-

2015 

Strategia rozwoju 

powiatu 

Wersja 

elektroniczna 

5.  

Plan rozwoju lokalnego dla 

powiatu ostrowskiego na lata 

2004-2008, Ostrów Mazowiecka, 

2006 

Plan zawiera diagnozę środowiska geograficznego i przyrodniczego 

powiatu, jego sytuacji demograficznej, stanu infrastruktury technicznej i 

społecznej. Na tej podstawie stworzone są podstawowe cele działań 

mających prowadzić do rozwoju powiatu. 

2004-

2008 
Plan rozwoju lokalnego 

Wersja 

elektroniczna 

6.  

Samorządowa strategia 

rozwiązywania problemów 

społecznych powiatu 

ostrowskiego w latach 2004-2008, 

Ostrów Mazowiecka, 2004 

Dokument zawiera diagnozę sytuacji społecznej powiatu ostrowskiego, 

analizę instytucji zajmujących się pomocą i opieką społeczną oraz określa 

zobowiązania samorządu w tych obszarach. Strategia określa również 

główne cele działań mających prowadzić do złagodzenia głównych 

kwestii społecznych rozwijających się w powiecie, jak też przedstawia 

harmonogram działań mających prowadzić do realizacji tychże celów. 

2004-

2008 

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

Wersja 

elektroniczna 

 

 

39. Powiat przasnyski 

Tabela 38a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w powiecie przasnyskim 

INSTYTUCJA DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

Starostwo 

powiatowe 

http://www.powiat-przasnysz.pl 

(029) 752 22 70 

starosta: Zenon Szczepanowski 

sekretarz: Anna Obidzińska-Wójcik 

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020 (maj 

2008) - dostępna jest wersja elektroniczna. 

2. Plan Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2004-2013 (maj 2004) - 

dostępna jest wersja elektroniczna. 

3. Raport z Wykonania Plan Rozwoju Powiatu za lata 2004-2006 (2007) - 

dostępna jest wersja elektroniczna. 

4. Podsumowanie Dekady Powiatu Przasnyskiego (2008) - dostępna jest 

wersja elektroniczna. 

PUP http://www.pupprzasnysz.pl 

(029) 752 25 11 

dyrektor: Jadwiga Żuber 

Nie prowadzono badań 

lokalnego rynku pracy. 

 

 

 

http://www.powiat-przasnysz.pl/
http://www.pupprzasnysz.pl/
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Tabela 38b. Opis danych z podmiotów w powiecie przasnyskim 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Strategia rozwoju powiatu 

przasnyskiego na lata 2008-2020, 

Przasnysz, 2008 

Dokument zawiera diagnozę powiatu przasnyskiego pod względem 

jego sytuacji gospodarczej, społecznej oraz infrastrukturalnej. 

Diagnoza ta stanowi postawę dla wizji rozwoju powiatu, która jest 

przełożona na pojedyncze cele oraz odpowiadający im zespół 

działań. 

2008-2020 

Strategia 

rozwoju 

powiatu 

Wersja elektroniczna 

2.  

Plan rozwoju powiatu 

przasnyskiego na lata 2004-2013, 

Przasnysz 2004 

Plan zawiera diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu, 

opis jego dziedzictwa kulturowego, jak też działania 

poszczególnych instytucji samorządowych. Diagnoza ta stanowi 

podstawę dla stworzenia zespołu celów mających określać 

priorytetowe kierunki rozwoju całego powiatu. 

2004-2013 
Plan rozwoju 

powiatu 
Wersja elektroniczna 

3.  

Raport z wykonania polanu 

rozwoju powiatu za lata 2004-

2006, Przasnysz, 2004 

Dokument zawiera dokładny zapis działań podjętych przez 

poszczególne instytucje samorządowe, określa ich zgodność 

planem rozwoju powiatu oraz ocenia stopień realizacji 

postawionych przed każdym działaniem zadań. 

2004 

Raport z 

wykonania 

planu rozwoju 

Wersja elektroniczna 

4.  
Podsumowanie dekady powiatu 

przasnyskiego, Przasnysz, 2008 

Dokument przedstawia inicjatywy podejmowane w powiecie 

przasnyskim w latach 1998-2008 w obrębie gospodarki, 

infrastruktury, kultury i spraw społecznych. 

1998-2008 Raport Wersja elektroniczna 
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M.ST. WARSZAWA 

 
Tabela a. Ścieżka dojścia do danych z podmiotów w Warszawie 

INSTYT

UCJA 

DANE TELEADRESOWE KOMUNIKACJA ŹRÓDŁA 

PUP http://www.up.warszawa.pl/ 

1. Urząd Pracy m. st. Warszawy 

ul.Grochowska 171B, 04-111 

Warszawa, 
telefon-centrala: 022 810-42-03, 

022 810-27-06, 022 810-33-32, 

telefon sekretariat: 022 810-58-

45, fax: 022 813-20-32,  

wawa2@praca.gov.pl 

obsługuje osoby z dzielnic: Praga 

Płd., Praga Płn.,Targówek, 

Białołęka, Rembertów, Wawer 

oraz Wesoła. 

 

2. Urząd Pracy m. st. Warszawy  

placówka, ul.Ciołka 10A, 01-402 

Warszawa, 
telefon sekretariat: 022 837-70-

60, fax: 022 837-33-40, 

e-mail: wawa1@praca.gov.pl 

obsługuje osoby z dzielnic: 

Mokotów, Śródmieście, Ochota, 

Wola, Żoliborz, Bemowo, 

Bielany, Ursus, Ursynów, 

Wilanów, Włochy oraz osoby 

niepełnosprawne z wszystkich 

dzielnic. 

Doskonała pomoc i informacje uzyskane od: 

Piotr Kłosowski 

Urząd Pracy m. st. Warszawy, Dział Marketingu 

1 tel. (0-22) 836 83 28 

tel. kom. 693 397 108 

fax (022) 836 41 90 

p.klosowski@up.warszawa.pl  

 

 Badanie Treści Modułowych Ogłoszeń 

Rekrutacyjnych Zapotrzebowanie Pracodawców na 

Zawody i Kwalifikacje Raport z badania + 

Streszczenie wyników badania 

 W 2007 roku na zlecenie Urzędu Pracy m.st. 

Warszawy zostało przygotowane przez Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych opracowanie naukowo-

badawcze warszawskiego rynku pracy. 

Przedmiotem ekspertyzy była analiza popytu i 

podaży na pracę. Badanie przeprowadzono wśród 

warszawskich pracodawców i osób poszukujących 

zatrudnienia w Warszawie. Wyniki ukazały obszar 

branż, zawodów, kwalifikacji zawodowych i 

kompetencji społecznych jakie są poszukiwane i 

pożądane na warszawskim rynku pracy. Wyniki  – 
http://www.up.warszawa.pl/index1.php?grup=ak&n

=62 

Źródło: e-mail (zestawienie z Działu Marketingu): 

1. Projekt badawczy "Kompleksowa i prognostyczna 

informacja  

o warszawskim rynku pracy". 

2. Badanie Opinii Pracodawców i Osób Bezrobotnych o 

stażach, przygotowaniu zawodowym, pracach 

interwencyjnych i robotach publicznych. 

3. Badanie Treści Modułowych Ogłoszeń Rekrutacyjnych. 

Zapotrzebowanie Pracodawców na Zawody i Kwalifikacje. 

Badanie realizowane w 2008r. 

4. Analiza przemian struktury zawodowej w Warszawie, 

http://www.up.warszawa.pl/
mailto:wawa2@praca.gov.pl
mailto:wawa1@praca.gov.pl
mailto:p.klosowski@up.warszawa.pl
http://www.up.warszawa.pl/analiza/badanie_ogl08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/str_ogl08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/statystyka/eks130208.pdf
http://www.up.warszawa.pl/index1.php?grup=ak&n=62
http://www.up.warszawa.pl/index1.php?grup=ak&n=62
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2004 r. 

5.  Analiza popytu i podaży na pracę, 2007 r.  

6. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2005 r. w ramach 

projektu Modelowa współpraca urzędu pracy i organizacji 

pozarządowej. 

7. Zapotrzebowanie na kompetencje - badanie 

przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego w 2005r. 

8. RAPORTY URZĘDU PRACY m. st. WARSZAWY: 

a. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2008 rok.  

b. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2007 rok.  

c. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2006 rok. 

i. - - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I 

półrocze 2006 roku.  

d. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2005 rok. 

i.  - - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I 

półrocze 2005 roku.  

e. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za rok 2004 

i.  - - Warszawski Rynek Pracy w I kwartale 2004 r.  

ii. - - Warszawski Rynek Pracy w I półroczu 2004 r. 

 - - Raport za III kwartał 2004 r. 

PCPR 02 - 517 Warszawa 

ul. Rakowiecka 21  

Telefon: 0-22 646 53 13 
OPS Warszawa - Bemowo 
ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 

Warszawa - Bemowo, tel. 022 533-95-00, 

022 664-70-14, fax 022 665-89-39, 
sekretariat@opsbemowo.waw.pl 

OPS Warszawa - Białołęka 
ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa - 
Białołęka, tel. 022 614-69-45, 676-55-58, 

fax 022 614-70-00, 

sekretariat@opsbialoleka.waw.pl 

OPS Warszawa - Bielany 
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 

Warszawa - Bielany, tel. 022 568-91-00, 
fax 022 864-59-52, 

sekretariat@opsbielany.waw.pl 

MOPS Warszawa - Centrum 
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa - 

Centrum, tel. 0-22 41 20 83 w. 233/232 40 

  

http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2008.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2007.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2006.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rap_pol_06.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rap_pol_06.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2005.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_lipiec2005.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_lipiec2005.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_marzec2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_czerwiec2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_wrzesien2004.pdf
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10 16, fax 41 54 87 

OPS Warszawa - Mokotów 
ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa - 

Mokotów, tel. 022 849-58-88, fax 022 

849-44-68, 
sekretariat@opsmokotow.waw.pl 

OPS Warszawa - Ochota 
ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa - 
Ochota, tel. 022 822-11-24, 824-46-19, fax 

022 817-64-63, 

osrodek@opsochota.waw.pl 

MOPS Warszawa - Praga Południe 
ul. Prochowa 49, 04-388 Warszawa - 

Praga Południe, tel. 022 517-14-90, fax 
022 517-14-89, sekretariat@ops-

pragapoludnie.pl 

OPS Warszawa - Praga Północ 
ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 

Warszawa - Praga Północ, tel. 818-00-43, 

818-85-63, 818-00-00, fax 022 619-34-37, 
818-00-43 w. 25, ops_praga_pln@o2.pl 

Kurator

ium 

Oświaty 

Kuratoriu
m Oświaty 

w 
Warszawie 

podlega 5 

delegatur: 
w 

Ciechanow

ie, 
Ostrołęce, 

Płocku, 

Radomiu i 
Siedlcach). 

http://www.kuratorium.waw.pl/  

Al. Jerozolimskie 32 

00-024 Warszawa  

Tel. centrala 022 551 24 00 

Faks 022 826 64 97 

e-mail: 

kuratorium@kuratorium.waw.pl 

(Rzecznik Prasowy 

tel. (0-22) 551-24-00 w. 5041 

tel. kom. +48 508 269 125  

adres poczty dla dziennikarzy 
rzecznik@kuratorium.waw.pl) 

 

Oddział Strategii i Nadzoru 

Pedagogicznego, kierownik 

Dorota Jastrzębska: tel. (022) 551 

24 23, (022) 551 24 00 wew. 3112 

 

Marek Stefański: tel. (022) 551 24 

00 wew. 3021 

e-mail: 

marek.stefanski@kuratoriu

Doskonały kontakt z: Beata Leszczyńska 022 551-24-00 

wew. 5033 (Al. Jerozolimskie 32, pokój 503 – V piętro), 

maria.leszczynska@kuratorium.waw.pl  

 

Wstępnie nawiązanie kontaktu telefonicznego z kilkoma 

pracownikami przekazującymi sobie wzajemnie sprawę 

możliwości uzyskania informacji na temat badań 

związanych z rynkiem pracy. Skierowano do Oddziału 

Strategii i Nadzoru Pedagogicznego. Dorota Jastrzębska 

(kierownik O. Strategii i Nadzoru Pedagogicznego) 

poinformowała, że dane są gromadzone na poziomie 

wojewódzkim, ale z zachowaniem podziału na delegatury. 

Pani D. Jastrzębska zidentyfikowała badania związane z 

doradztwem zawodowym. Poprosiła o wystosowanie pisma 

do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie pozyskania 

analiz. Pismo zostało wysłane 28.07. W odpowiedzi MKO 

mgr inż. Karol Semik wraz z pismem z dn. 13.08.09 

przekazał dwa opracowania zawierające wyniki badania z lat 

2007-2008 na temat doradztwa zawodowego, wychowania 

do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i realizacji 

zajęć edukacyjnych – podstawy przedsiębiorczości.  

 

9. Ankieta dla Kuratoriów Oświaty (za rok szkolny 

2007/2008) (Materiał w wersji elektronicznej) 

10. Ankieta dla Kuratoriów Oświaty (za rok szkolny 

2008/2009) (Materiał w wersji elektronicznej) 

11. „Informacja o doradztwie zawodowym 

realizowanym w szkołach województwa mazowieckiego” 

12. „Doradztwo zawodowe, wychowanie do aktywnego 

udziału w życiu gospodarczym i realizacja zajęć 

edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości.” 

 

http://www.kuratorium.waw.pl/
mailto:kuratorium@kuratorium.waw.pl
mailto:rzecznik@kuratorium.waw.pl
mailto:marek.stefanski@kuratorium.waw.pl
mailto:maria.leszczynska@kuratorium.waw.pl
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m.waw.pl Dokumenty zostały zebrane i przygotowane do przekazania 

w siedzibie Kuratorium przez p. Marka Stefańskiego. 

 

Jak poinformowano, system informacji oświatowej jest we 

wszystkich kuratoriach. Na terenie województwa jest 

zatrudnionych ponad 100 tys. nauczycieli. Nie tworzy się 

analiz, nie przetwarza się danych. Być może informacja w 

formie statystycznej jest rozproszona w różnych 

dokumentach tworzonych przez kuratorium oświaty. 

Pozarzą

dowe 

organiz

acje 

społeczn

e 

Wspólnota Robocza Związku 

Organizacji Socjalnych 

ul. Nowy Świat 49/314 

00-042 Warszawa 

Tel. (022) 826 52 46, (022) 551 

54 56 

e-mail: wrzos@wrzos.org.pl 

www.wrzos.org.pl  

Kamila Płowiec 

 

Federacja Organizacji Służebnych 

„Mazowia” 

Ul. Emilii Plater 47/47 

00-118 Warszawa 

Tel. (022) 652 22 66 

Tel. kom. 0 695 336 559 

e-mail: 

maziowa@mazowia.engo.pl  

Biuro w okresie letnim czynne w 

godz. 10-14 

Agnieszka Zowczak 

e-mail: 

Agnieszka.z@mazowia.engo.pl  

 

Fundacja TUS 

ul. Jana Pawła Woronicza 29A 

tel. fax (022) 852 01 82 

02-640 Warszawa 

www.tus.org.pl 

Piotr Todys (prezes Zarządu)  

Nawiązano kontakt ze Wspólnotą Roboczą Związku 

Organizacji Socjalnych (WRZOS), do której należy 5 

central ogólnopolskich i 14 związków regionalnych 

organizacji społecznych. Uzyskano informacje, z których 

wynika, że podmiot ani współpracujące z nim instytucje nie 

prowadzą badań i nie tworzą analiz dotyczących rynku 

pracy. Pani Kamila Płowiec poleciła kontakt z Federacją 

Organizacji Służebnych „Mazowia”. 

 

Federacja Organizacji Służebnych „Mazowia” jest 

dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji 

pozarządowych działających na terenie województwa 

mazowieckiego. Skupia 41 organizacji. Pani Agnieszka 

Zowczak przekazała informację o kwerendzie organizacjom 

członkowskim i umieściła na stronie internetowej 

(29.07.2009). Nie uzyskano informacji świadczących o 

realizacji badań lub tworzeniu analiz dotyczących rynku 

pracy przez organizacje członkowskie F.O.S. „Mazowia”. 

 

Informacje na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych 

gromadzi Fundacja TUS (członek Federacji Organizacji 

Służebnych „Mazowia”). Według informacji udzielonych w 

biurze fundacji przez p. Małgorzatę Nowogońską oraz drogą 

elektroniczną przez prezesa Piotra Todysa, Fundacja TUS 

„od wielu lat” pomaga osobom niepełnosprawnym na rynku 

pracy.Jednakże prowadzone badania nie dotyczą tego 

zagadnienia bezpośrednio. Prowadzone badania obejmują: 

dokumenty strategiczne gmin i powiatów województwa 

mazowieckiego, które mogą mieć wpływ na sytuację osób 

niepełnosprawnych, również w kwestii zatrudnienia; 

13. „Niepełnosprawny obywatel, a mazowieckie 

strategie rozwiązywania problemów społecznych” 

 

14. „Efektywność aktywizacji zawodowej i 

pośrednictwa pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na 

terenie województwa mazowieckiego. Diagnoza i 

rozwiązania.” 

 

15. „Wzmocnienie demokratycznych standardów 

działania samorządów lokalnych” 

 

16. „Aktywni obywatele, demokratyczny samorząd” 

mailto:wrzos@wrzos.org.pl
http://www.wrzos.org.pl/
mailto:maziowa@mazowia.engo.pl
mailto:Agnieszka.z@mazowia.engo.pl
http://www.tus.org.pl/
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e-mail: piotr.todys@tus.org.pl  

Małgorzata Nowogońska 

e-mail: 

malgorzata.nowogonska@tus.org.

pl  

efektywność aktywizacji zawodowej oraz pośrednictwa 

pracy na Mazowszu. Piotr Todys przekazał raporty z badań. 

Podobnie, jak inne organizacje działające na rzecz osób 

niepełnosprawnych, baza danych podmiotu zawiera przede 

wszystkim dane osób zgłaszających się na bieżąco w ramach 

realizowanego wsparcia. 

 
Tabela b. Opis danych z podmiotów w Warszawie 

L.p. Podmiot i dokument Zakres problemowy informacji  
Okres 

badania 
Rodzaj  Dostępność  

1. 

PUP - Kompleksowa i prognostyczna 

informacja  

o warszawskim rynku pracy (projekt 

badawczy) 

Badaniem zostało objętych łącznie 2190 respondentów. Celem badania było 

uzyskanie kompleksowej, bieżącej i prognostycznej informacji o warszawskim 

rynku pracy. Projekt badawczy zawierał następujące cele szczegółowe: 

 zdefiniowanie przyczyn pozostawania poza zatrudnieniem osób w wieku 

produkcyjnym aktywnie poszukujących pracy,  

 uzyskanie wiedzy w zakresie kompatybilności ofert pracy z możliwościami 

zasobów pracy istniejącymi na warszawskim rynku pracy,  

 uzyskanie prognoz odnośnie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na 

lokalnym rynku pracy,  

 zwiększenie efektywności i optymalizacja narzędzia badawczego. 

 Badanie umożliwiło poznanie zarówno zapotrzebowania na zawody, 

kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne. Ujawniło ono również deficyty 

w tym zakresie. Została także wygenerowana prognoza popytu i podaży pracy. 

2008-

2009 

Projekt 

badawczy 

(badania 

ankietowe) 

Materiał w 

wersji 

elektronicznej 

i papierowej 

(+link: Raport 

"Kompleksowa 

i 

prognostyczna 

informacja o 

warszawskim 

rynku pracy") 

2. 

PUP - Badanie Opinii Pracodawców i 

Osób Bezrobotnych o stażach, 

przygotowaniu zawodowym, pracach 

interwencyjnych i robotach 

publicznych. 

Badanie realizowane w 2008r. za pomocą kwestionariusza wywiadu, przebadano 

573 respondentów – opinia pracodawców i osób bezrobotnych o stażach, 

przygotowaniu zawodowym, pracach interwencyjnych i robotach publicznych. 

2008 

Badanie 

ankietowe 

(kwestionariusz 

wywiadu) – 

raport z badań 

(cz. I), 

streszczenie i 

rekomendacje 

(cz. II) 

Materiał w 

wersji 

elektronicznej 

(+link: Raport 

z badania + 

Streszczenie i 

rekomendacje) 

 

3. 

PUP – Badanie Treści Modułowych 

Ogłoszeń Rekrutacyjnych. 

Zapotrzebowanie Pracodawców na 

Zawody i Kwalifikacje 

Analiza 13 527 modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych internetowych i 

prasowych z terenu Warszawy i powiatów sąsiadujących 
2008 

Analiza 

ogłoszeń 

rekrutacyjnych 

(raport z 

badania + 

streszczenie) 

Materiał w 

wersji 

elektronicznej 

mailto:piotr.todys@tus.org.pl
mailto:malgorzata.nowogonska@tus.org.pl
mailto:malgorzata.nowogonska@tus.org.pl
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_kompleksowa.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_staz08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_staz08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_staz08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/str_staz08.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/str_staz08.pdf
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4. 
PUP – Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych -  

Na zlecenie UP m.st. Warszawy zostały przygotowane przez Instytut Pracy i 

Spraw Socjalnych opracowania naukowo-badawcze warszawskiego rynku pracy. 

Celem opracowania było określenie możliwych kierunków przemian struktury 

zawodowej w m.st. Warszawa do 2010 roku.  

2004 

Opracowanie 

(przemiany 

struktury 

zawodowej) 

 

5. 

PUP – Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych - Badanie przedsiębiorców 

i podmiotów gospodarczych. Badanie 

osób poszukujących pracy. Wyniki. 

 

Przedmiotem ekspertyzy była analiza popytu i podaży na pracę. Badanie 

przeprowadzono wśród warszawskich pracodawców i osób poszukujących 

zatrudnienia w Warszawie (próba n=618) – sondaż telefoniczny. Celem badania 

było przedstawienie branż, zawodów, kwalifikacji zawodowych i kompetencji 

społecznych jakie są poszukiwane i pożądane na warszawskim rynku pracy. 

2007 

Badanie 

sondażowe 

(analiza popytu 

i podaży na 

pracę) 

Materiał w 

wersji 

elektronicznej 

6. 

PUP – badania w ramach projektu 

„Modelowa współpraca urzędu pracy i 

organizacji pozarządowej” 

Respondentami byli warszawscy pracodawcy (próba n=300) oraz osoby 

bezrobotne (próba n=350). Celem badania było poznanie: 

- preferencji dotyczących rodzaju i formy szkoleń przez osoby bezrobotne, 

- motywacji pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych, szczególnie  

  niepełnosprawnych, 

- oczekiwań i wymagań pracodawców u kandydatów do pracy,  

- opinii przedstawicieli pracodawców odnośnie odpowiednich kierunków   

  szkoleń osób bezrobotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy . 

VI 2005 
Badania 

ankietowe 
 

7.. 

PUP – Fundacja Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego - Zapotrzebowanie na 

kompetencje 

Badanie przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2005 
Badania 

ankietowe 
 

8. 
PUP – okresowe raporty z działalności 

Urzędu Pracy m.st. Warszawy 

a. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2008 rok.  

b. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2007 rok.  

c. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2006 rok. 

iii. - - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I półrocze 2006 roku.  

d. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za 2005 rok. 

iv.  - - Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za I półrocze 2005 roku.  

e. Raport Urzędu Pracy m. st. Warszawy za rok 2004 

v.  - - Warszawski Rynek Pracy w I kwartale 2004 r.  

vi. - - Warszawski Rynek Pracy w I półroczu 2004 r. 

 - - Raport za III kwartał 2004 r. 

2004-

2008 

(raporty 

roczne) 

Sprawozdania 

z działalności 

UP 

Materiały w 

wersji 

elektronicznej 

(w pliku 

najnowszy – za 

2008 r) 

9. 

Kuratorium Oświaty – Ankieta dla 

Kuratoriów Oświaty za rok szkolny 

2008/2009 

Ankieta dotycząca kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009. Jej 

celem było zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień 

zawartych pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a organizacjami 

pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi 

oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności 

kształcenia praktycznego. 

Rok 

szkolny 

2008/2009 

Badania 

ankietowe 

(zestawienie – 

brak raportu) 

Materiały w 

wersji 

elektronicznej 

10. 
Kuratorium Oświaty – Ankieta dla 

Kuratoriów Oświaty za rok szkolny 

Ankieta dotycząca kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2007/2008. Jej 

celem było zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień 

Rok 

szkolny 

Badania 

ankietowe 

Materiały w 

wersji 

http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2008.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2007.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2006.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rap_pol_06.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2005.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport_lipiec2005.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/raport2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_marzec2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_czerwiec2004.pdf
http://www.up.warszawa.pl/analiza/rynek_wrzesien2004.pdf
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2007/2008 zawartych pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a organizacjami 

pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi 

oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności 

kształcenia praktycznego. 

2007/2008 (zestawienie – 

brak raportu) 

elektronicznej 

11. 

„Informacja o doradztwie zawodowym 

realizowanym w szkołach 

województwa mazowieckiego” (luty 

2009) 

Informacja na podstawie: 

- badania ankietowego przeprowadzonego z dyrektorami gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych dotyczącego funkcjonowania systemu doradztwa 

zawodowego w szkołach; 

- raportu „Doradztwo zawodowe, wychowanie do aktywnego udziału w życiu 

gospodarczym i realizacja zajęć edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości” 

sporządzonego w związku z badaniem zrealizowanym w województwie 

mazowieckim w roku szkolnym 2007-2008 

2007 – 

2008 
Raport 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie 

12. 

„Doradztwo zawodowe, wychowanie 

do aktywnego udziału w życiu 

gospodarczym i realizacja zajęć 

edukacyjnych: podstawy 

przedsiębiorczości.” (sierpień 2008) 

Wyniki badania obejmują: 

- realizacja modułu „wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym i 

zajęć edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości” 

- doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

2007 – 

2008 
Raport 

Kuratorium 

Oświaty w 

Warszawie 

13. 

„Niepełnosprawny obywatel, a 

mazowieckie strategie rozwiązywania 

problemów społecznych” (Fundacja 

TUS, Warszawa 2008) 

Raport z badań dotyczących monitorowania strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, analiza prawna konsekwencji grożących samorządom nie 

wywiązującym się z ustawowego obowiązku tworzenia strategii, wytyczne do 

tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Lipiec 

2007 – 

marzec 

2008 

Raport Fundacja TUS 

14. 

„Efektywność aktywizacji zawodowej 

i pośrednictwa pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie 

województwa mazowieckiego. 

Diagnoza i rozwiązania” (Fundacja 

TUS, Warszawa 2006) 

Badanie i diagnoza skuteczności usług aktywizacji zawodowej na rzecz osób 

niepełnosprawnych świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy, kluby pracy, 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu 

województwa mazowieckiego.  

2006 Raport Fundacja TUS 

15. 

„Wzmocnienie demokratycznych 

standardów działania samorządów 

lokalnych” (Fundacja TUS, Warszawa 

2009) 

Badania pozwalające na zdiagnozowanie powiatowych programów działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich powiatach województwa 

mazowieckiego (także lubelskiego): 

- raporty z przeprowadzonych badań 

- prezentacje dobrych praktyk 

- opinia prawna o potencjalnych konsekwencjach nie posiadania uchwalonego 

programu 

Kwiecień 

2008 – 

luty 2009 

Raport Fundacja TUS 

16. 

„Aktywni obywatele, demokratyczny 

samorząd” (Fundacja TUS, Warszawa 

2008) 

Monitoring realizowania ustawowego obowiązku tworzenia strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i ich jakości na terenie gmin i powiatów 

województwa mazowieckiego. 

Luty – 

listopad 

2008 

Raport Fundacja TUS 
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III. ANALIZA DOKUMENTÓW SAMORZĄDÓW 

POWIATOWYCH 

Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane we wstępie niniejszego raportu, 

autorzy rozszerzyli zakres analiz poza pierwotnie określony obszar. Autorzy uznali 

bowiem, że należy sprawdzić, do jakich źródeł odwołują się lokalni decydenci 

dokonując diagnozy powiatowych rynków pracy. Jak to wynika z analiz zawartych w 

dalszej części raportu tylko do pewnego stopnia takim źródłem są samodzielne 

badania prowadzone przez instytucje powiązane z lokalnymi rynkami pracy. W całym 

województwie mazowieckim w ostatnich pięciu latach nie przeprowadzono wiele 

badań rynków pracy, a te, które zostały przeprowadzone nie zapewniają pełnego 

spojrzenia na kwestie zatrudnienia. Autorzy mniejszego raportu chcieli zatem postawić 

pytanie, do jakich wskaźników, jeżeli nie do tych wypracowanych na podstawie 

badań, odwołują się władze samorządowe dokonując diagnozy powiatowych rynków 

pracy. 

Już w fazie przygotowań do realizacji tego fragmentu raportu autorzy założyli, 

jak się okazało słusznie, że gros danych wykorzystywanych przy diagnozowaniu 

lokalnych rynków pracy to dane rutynowo generowane przez Powiatowe Urzędy 

Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy i Główny Urząd Statystyczny. Aby zatem nie 

duplikować pracy innych zespołów badawczych autorzy niniejszego raportu 

postanowili nie oceniać wykorzystywanych wskaźników i nie śledzić metodologii ich 

powstawania. Zdecydowali się za to wykorzystać używane wskaźniki jako probierze 

tego, w jaki sposób instytucje samorządowe patrzą na lokalne rynki pracy: co jest dla 

nich istotne w funkcjonowaniu tych rynków? Na jakie elementy rynku pracy zwracają 

uwagę? Co dla nich znaczny pojęcie - lokalny rynek pracy? 

Postawienie takich pytań wydaje się istotne z perspektywy przyszłego 

funkcjonowania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Uzyskujemy w ten 

sposób wiedzę na temat tego, na jakie elementy rynku pracy zwracają szczególną 

uwagę lokalni politycy, a zatem uzyskujemy wiedzę o tym, na jakiego rodzaju tematy 

badawcze istnieje największe zapotrzebowanie. Analizując oficjalne dokumenty 

dowiadujemy się także jak bardzo schematycznie na zagadnienia rynku pracy patrzą 

lokalni decydenci. Dowiadujemy się czy istnieje konieczność prezentowania bardziej 
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nowatorskich spojrzeń na lokalne rynki pracy. Wreszcie analizując diagnozy tworzone 

na potrzeby powiatowych samorządów możemy zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie 

czy otrzymywany na poziomie poszczególnych powiatów obraz funkcjonowania 

lokalnych rynków pracy jest pełen. Czy w wystarczający sposób zostały wykorzystane 

dane gromadzone w Powiatowych Urzędach Pracy, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i 

w Głównym Urzędzie Statystycznym? Czy przedstawiane w oficjalnych dokumentach 

dane nie wymagają uzupełnia informacjami powstałymi w wyniku samodzielnych 

badań? 

Jako podstawę analiz autorzy wykorzystali trzy rodzaje dokumentów 

tworzonych przez  samorządy powiatowe: strategie rozwoju powiatu, powiatowe 

strategie rozwiązywania problemów społecznych oraz sprawozdania z działalności 

Powiatowych Urzędów Pracy. 
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STRATEGIE ROZWOJU POWIATÓW 

1. Założenia metodologiczne 

Strategia rozwoju powiatu jest dokumentem, który musi zostać sporządzony 

przez władze każdego powiatu. Dokument ten ma nakreślać główne kierunki działania 

władz samorządowych zmierzające do rozwoju powiatu. Elementem prawie każdej 

strategii jest wielowymiarowa diagnoza powiatu pod kątem kwestii społeczno-

gospodarczym. Nieodłącznym zaś elementem takiej diagnozy jest analiza sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. Z tego też powodu wybrane zostały właśnie strategie rozwoju 

powiatu jako jeden z rodzajów dokumentów podlegających naszej analizie.   

Poddane analizie strategie rozwoju pochodzą z większości powiatów 

województwa mazowieckiego. Zbierając materiały do badań autorzy starali się 

uzyskać strategie ze wszystkich mazowieckich powiatów. Ponieważ część zebranych 

strategii nie posiadało rozbudowanej części poświęconej diagnozie stanu powiatu 

musiały być one wyłączone z dalszych analiz. W sumie zostało przeanalizowanych 26 

strategii z 26 powiatów.  

Przeanalizowane strategie powstały w różnych okresach czasu (od 2000 roku 

po 2008 rok) i zawierały plany rozwoju poszczególnych powiatów sięgające niekiedy 

2025 roku. W przypadku każdego powiatu przeanalizowano jedną strategię. 

 Przeanalizowano te części strategii, które były poświęcone diagnozie 

kondycji lokalnego rynku pracy. Dokładną analizą objęto tylko te rozdziały lub 

podrozdziały, które nosiły tytuły: "rynek pracy", "rynek pracy i bezrobocie", 

"bezrobocie". Analizując te części raportów autorzy zaznaczali, jakiego rodzaju 

wskaźniki odnoszące się do rynku pracy zostały w nich użyte. Zwrócono uwagę tylko 

na te wskaźniki, przy których podano przynajmniej jedną wartość liczbową i które 

odnosiły się do obszaru powiatowego rynku pracy. Po przeanalizowaniu wszystkich 

strategii stworzono tabelę zawierającą listę większość wskaźników użytych w 26 

strategiach. 

 



 

93 

 

2. Analiza strategii 

W tabeli nr 1 znajdują się wyniki pracy członków zespołu badawczego. W 

tabeli tej czarnym punktem zaznaczone jest użycie określonego przez wiersz tabeli 

wskaźnika w powiecie określonym przez kolumnę tejże tabeli. W prezentacji 

uwzględniono, dla uzyskania większej przejrzystości, tylko te wskaźniki, które zostały 

użyte przynajmniej w trzech strategiach rozwoju powiatu. Ostatni wiersz tabeli nr 1 

zawiera liczbę wskaźników użytych w każdej z analizowanych strategii. Z kolei tabela 

nr 2 zawiera liczbę strategii, w których zostały wykorzystane poszczególne wskaźniki. 
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Tabela nr 1. Wskaźniki użyte w analizowanych strategiach rozwoju powiatów 

Podstawowe wskaźniki b
ia

ło
b

rz
es

k
i 

ci
ec

h
an

o
w

sk
i 

g
ar

w
o

li
ń

sk
i 

g
ro

d
zi

sk
i 

g
ró

je
ck

i 

k
o

zi
en

ic
k

i 

le
g

io
n

o
w

sk
i 

li
p

sk
i 

stopa bezrobocia  ● ● ● ● ● ● ● 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ● ● ● ●  ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet ● ●  ● ● ●  ● 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto ● ●  ● ● ●   

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku    ● ● ● ●  

liczba/odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych    ● ●    

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów ●   ● ●    

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lat)     ●    

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych   ● ●  ●   

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych      ●   

liczna osób nowo zarejestrowanych      ●   

Wskaźniki struktury bezrobocia         

struktura wykształcenia osób bezrobotnych   ● ●  ● ● ● 

struktura wiekowa osób bezrobotnych   ● ●  ● ● ● 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu   ● ● ●  ● ● 

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania na 

bezrobociu 
   ●  ●  ● 

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy        ● 

struktura bezrobotnych absolwentów (ukończone szkoły)   ●      

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet         

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do 

zasiłku 
     ●   

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia      ● ● ● 

struktura bezrobotnych kobiet wg czasu pozostawania bez pracy        ● 

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku       ● ● 

struktura osób wyrejestrowanych z listy bezrobotnych wg 

przyczyn 
     ●   

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet dotychczas nie pracujących      ●   

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi         

Wskaźniki odnoszące się do funkcjonowania PUP         

liczba ofert pracy w PUP  ●  ●   ●  

wysokość wykorzystanych środków z Funduszu Pracy    ●   ●  

struktura wydatków środków z Funduszu Pracy    ●   ●  

liczebność bezrobotnych korzystających z poszczególnych 

instrumentów aktywizacji 
   ●     

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy         

struktura zatrudnienia wg sektorów gospodarki  ●       

liczba osób pracujących w powiecie  ●   ●    

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych     ●    

RAZEM 4 7 7 16 10 15 11 11 
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Tabela nr 1. ciąg dalszy 

Podstawowe wskaźniki R
ad

o
m

 

n
o

w
o

d
w

o
rs

k
i 

o
st

ro
w

sk
i 

p
ło

ck
i 

p
ło

ń
sk

i 

p
ru

sz
k

o
w

sk
i 

p
rz

as
n

y
sk

i 

p
rz

y
su

sk
i 

stopa bezrobocia ● ● ● ● ● ● ●  

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ● ● ● ● ● ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet  ● ●  ●  ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto   ●  ●  ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku  ● ● ●    ● 

liczba/odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych  ● ●  ●   ● 

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów  ● ●  ●    

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lat)  ●  ● ●    

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych ●      ●  

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych   ●     ● 

liczna osób nowo zarejestrowanych   ●      

Wskaźniki struktury bezrobocia         

struktura wykształcenia osób bezrobotnych ●  ●  ● ● ● ● 

struktura wiekowa osób bezrobotnych   ●  ● ● ● ● 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu   ●  ● ●  ● 

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania na bezrobociu   ●  ●   ● 

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy  ● ●  ● ●  ● 

struktura bezrobotnych absolwentów (ukończone szkoły)         

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet         

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku  ●      ● 

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia         

struktura bezrobotnych kobiet wg czasu pozostawania bez pracy         

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku         

struktura osób wyrejestrowanych z listy bezrobotnych wg przyczyn  ●       

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet dotychczas nie pracujących        ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi        ● 

Wskaźniki odnoszące się do funkcjonowania PUP         

liczba ofert pracy w PUP  ●       

wysokość wykorzystanych środków z Funduszu Pracy   ●  ●    

struktura wydatków środków z Funduszu Pracy   ●  ●    

liczebność bezrobotnych korzystających z poszczególnych 

instrumentów aktywizacji 
    ●    

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy         

struktura zatrudnienia wg sektorów gospodarki ●   ● ●  ●  

liczba osób pracujących w powiecie    ● ●    

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych ●   ●     

RAZEM 6 11 16 7 17 6 8 14 
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Tabela nr 1. ciąg dalszy 

Podstawowe wskaźniki p
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stopa bezrobocia ●  ● ● ●  ● ● ● ● 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  ● ●  ● ● ● ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet ● ● ● ●  ●  ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto  ● ● ●     ●  

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku    ● ● ●     

liczba/odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych ●   ●  ●     

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów    ● ●      

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lat)    ● ●  ●    

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych       ●    

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych  ●        ● 

liczna osób nowo zarejestrowanych  ●         

Wskaźniki struktury bezrobocia           

struktura wykształcenia osób bezrobotnych ● ● ● ●  ●  ● ● ● 

struktura wiekowa osób bezrobotnych ● ● ● ●  ●  ● ● ● 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu ●  ● ● ● ●  ● ●  

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania na bezrobociu   ● ●     ●  

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy  ●        ● 

struktura bezrobotnych absolwentów (ukończone szkoły)    ● ●      

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet           

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku    ●       

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia   ●        

struktura bezrobotnych kobiet wg czasu pozostawania bez pracy   ● ●       

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku   ●        

struktura osób wyrejestrowanych z listy bezrobotnych wg przyczyn          ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet dotychczas nie pracujących   ●        

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi   ● ●       

Wskaźniki odnoszące się do funkcjonowania PUP           

liczba ofert pracy w PUP  ●      ●  ● 

wysokość wykorzystanych środków z Funduszu Pracy  ●  ● ●     ● 

struktura wydatków środków z Funduszu Pracy  ●  ● ●      

liczebność bezrobotnych korzystających z poszczególnych 

instrumentów aktywizacji 
 ●  ●  ●  ●  ● 

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy           

struktura zatrudnienia wg sektorów gospodarki ●     ● ●   ● 

liczba osób pracujących w powiecie      ●     

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych           

RAZEM 7 12 13 18 9 10 5 8 8 12 
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Tabela nr 2. Sumaryczne zestawienie wskaźników użytych we wszystkich analizowanych strategiach 

rozwoju powiatów. Podana jest liczba strategii, w których zostały użyte poszczególne wskaźniki. 

Podstawowe wskaźniki 

Liczba 

strategii 

stopa bezrobocia 22 

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 23 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet 18 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto 13 

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku 11 

liczba/odsetek osób bezrobotnych niepełnosprawnych 9 

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów 8 

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lat) 7 

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych 6 

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych 5 

liczna osób nowo zarejestrowanych 3 

Wskaźniki struktury bezrobocia  

struktura wykształcenia osób bezrobotnych 19 

struktura wiekowa osób bezrobotnych 18 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu 16 

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania na bezrobociu 9 

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy 8 

struktura bezrobotnych absolwentów (ukończone szkoły) 3 

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet  

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku 4 

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia 4 

struktura bezrobotnych kobiet wg czasu pozostawania bez pracy 3 

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku 3 

struktura osób wyrejestrowanych z listy bezrobotnych wg przyczyn 3 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet dotychczas nie pracujących 3 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi 3 

Wskaźniki odnoszące się do funkcjonowania PUP  

liczba ofert pracy w PUP 7 

wysokość wykorzystanych środków z Funduszu Pracy 8 

struktura wydatków środków z Funduszu Pracy 7 

liczebność bezrobotnych korzystających z poszczególnych 

instrumentów aktywizacji 7 

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy  

struktura zatrudnienia wg sektorów gospodarki 9 

liczba osób pracujących w powiecie 5 

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych 3 

 

Z zebranych danych wynika, że dla organów samorządowych rynek pracy jest 

silnie powiązany, jeżeli wręcz nie utożsamiany z bezrobociem. Ze wszystkich 31 

wyodrębnionych przez nas wskaźników 24 wiązały się bezpośrednio z kwestią 

bezrobocia, 4 wiązały się z funkcjonowaniem Powiatowych Urzędów Pracy, a tylko 3 

z innymi niż bezrobocie cechami lokalnego rynku pracy. Ponad to najczęściej 

używanymi wskaźnikami była stopa bezrobocia oraz liczba bezrobotnych 
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zarejestrowanych w urzędzie pracy. To faktycznie utożsamienie kwestii rynku pracy z 

bezrobociem ma swoje przełożenie na warstwę semantyczną. Większość rozdziałów 

poświeconych kwestiom rynku pracy była zatytułowanych "rynek pracy i bezrobocie" 

lub po prostu "bezrobocie".  

Inną, wynikającą bezpośrednio z pierwszej, cechą charakterystyczną dla analiz 

rynku pracy zawartych w strategiach była wielowymiarowa analiza struktury 

bezrobocia. W przeanalizowanych przez nas diagnozach bardzo często pojawiały się 

wskaźniki odnoszące się do przestrzennego rozmieszczenia osób bezrobotnych w 

powiecie, ich wykształcenia, wieku oraz stopnia niepełnosprawności. Wydaje się, że 

używanie tych wskaźników strukturalnych świadczy o tym, że reprezentanci instytucji 

samorządowych mają świadomość tego, że bezrobocie nie jest zjawiskiem 

jednorodnym, i że istnieją grupy bezrobotnych charakteryzujące się własnymi 

problemami i specyficznymi dla siebie potrzebami.  

Szczególnie często i dogłębnie było w analizowanych strategiach 

rozpatrywane bezrobocie kobiet. Wskaźnik mówiący o liczbie lub odsetku kobiet 

pośród wszystkich bezrobotnych pojawił się w aż 19 strategiach, zaś wskaźniki 

odnoszące się do struktury bezrobocia wśród kobiet, jako jedyne przekroczyły próg 

użycia w 3 strategiach (tak się nie stało np. z żadnym wskaźnikiem odnoszącym się do 

struktury bezrobocia osób niepełnosprawnych). Najczęściej wskaźnikom odnoszącym 

się do struktury bezrobocia kobiet towarzyszył komentarz o dysonansie pomiędzy 

wyższym poziomie wykształcenia kobiet niż mężczyzn i wyższym poziomie 

bezrobocia wśród tych pierwszych. 

Zaskakująca jest bardzo mała ilość wskaźników odnoszących się do innych 

niż bezrobocie wymiarów funkcjonowania rynku pracy. Jak już wspomniano tylko 3 

tego typu wskaźniki zostały użyte w więcej niż trzech strategiach. Najczęściej zaś 

używany wskaźnik z tej grupy - struktura zatrudnienia wg. sektorów gospodarki - 

został wykorzystany tylko w 9 strategiach. Na tej podstawie można postawić hipotezę, 

że dla działaczy samorządowych problem bezrobocia jest niejako zawieszony w 

próżni. Dość dokładnie analizują to niekorzystne zjawisko społeczne, lecz ich analizy 

pomijają prawie zupełnie kontekst, w jakim ono funkcjonuje. Z lektury strategii 

rozwoju powiatów można wnioskować, że bezrobocie jest zjawiskiem samorodnym, 
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nie posiadającym zewnętrznych determinant swojego istnienia. Takie spojrzenie jest 

błędne i warto by wykorzystać działalność Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy do promowania szerszego spojrzenia na kwestie lokalnych rynków pracy, w tym 

i bezrobocia. 

 Warto również wspomnieć, że średnio w każdej przeanalizowanej przez nas 

strategii wykorzystano nieco ponad 10 wskaźników, co nie jest wynikiem złym 

zważywszy na lapidarność wielu tego typu dokumentów. Większym problemem niż 

liczba wykorzystanych wskaźników jest ich koncentracja na jednej tylko kwestii 

związanej z funkcjonowaniem rynku pracy - bezrobociem.  

W kontekście dokonanych analiz strategii rozwoju powiatów wydaje się, że 

tematyka badań lokalnych rynków pracy, analizowanych w następnych częściach 

niniejszego raportu, wydaje się być słusznie obrana. Badania te skupiają się, bowiem 

na pokazywaniu subiektywnych odczuć głównych aktorów rynku pracy, a tym samym 

stanowią ważne uzupełnienie danych, z jakimi zazwyczaj mają do czynienia działacze 

samorządowi. Badania te uzupełniają zawarte w oficjalnych dokumentach wskaźniki o 

dane dotyczące bardziej "miękkich" cech bezrobocia, związanych z postawami 

samych ludzi pracujących lub szukających pracy na lokalnym rynku pracy. Takie 

spojrzenie stanowi ważne uzupełnienie obrazu rynku pracy i bezrobocia uzyskiwanego 

na podstawie oficjalnych statystyk. Należy żałować, że tego typu badania są 

prowadzone tak rzadko, a jeżeli nawet są realizowane to prawie nigdy nie znajdują się 

do nich odniesienia w takich znaczących dokumentach jak strategie rozwoju 

powiatów.
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STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, po konsultacji z właściwymi 

terytorialnie gminami. Z zasady tworzenie strategii rozwiązywania problemów 

społecznych przypisuje się Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie. 

Celem każdej powiatowej strategii jest przedstawianie bilansu korzystnych i 

niekorzystnych cech społecznych powiatu, a na ich podstawie opracowanie 

dokumentu, który może ułatwić sprawne i racjonalniejsze organizowanie działań 

zmierzających do rozwiązywania kwestii społecznych. 

Część każdej strategii stanowi diagnoza sytuacji społecznej powiatu, która 

powstaje w wyniku analizy danych własnych podmiotu tworzącego strategię oraz 

udostępnionych przez instytucje administracji publicznej działającej w obszarze 

polityki społecznej. Diagnoza dotyka najważniejszych lokalnych problemów. Analizie 

poddano 9 powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych, które 

pozyskano w toku zbierania materiałów źródłowych w instytucjach samorządowych. 

Treść analizowanych diagnoz sytuacji społecznej obejmuje wyodrębnione przez ich 

autorów kwestie, wśród których „pierwsze miejsce” – w sensie dosłownym w spisach 

treści – zajmuje „bezrobocie” i „rynek pracy”, obok ubóstwa, patologii społecznych, 

niepełnosprawności, bezdomności, przestępczości. 

Okres realizacji 8 z 9 analizowanych dokumentów nie zakończył się w czasie 

powstawania niniejszego raportu. Wyjątek stanowi samorządowa strategia powiatu 

ostrowskiego na lata 2004-2008. Spośród pozostałych dokumentów większość (5) 

sięga lat 2015-2016. Rozpoczęła się realizacja wszystkich strategii, a większości (5) 
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przypadła w latach 2007-2008. Każdy z 9 dokumentów został przekazany przez inną 

jednostkę terytorialną. 

Przeanalizowano wspomnianą wyżej część diagnostyczną strategii w sposób 

analogiczny do omówionej powyżej analizy strategii rozwoju powiatu. Wyodrębniono 

wskaźniki zastosowane w poszczególnych dokumentach odnoszące się do lokalnego 

rynku pracy. 

 

ANALIZA STRATEGII 

Wyniki analizy zawierają dwie poniższe tabele, takie same, jak w poprzednim 

podrozdziale. Z tym, że ze względu na mniejszą liczbę strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, do których dotarli autorzy raportu, niż strategii rozwoju 

powiatu, w prezentowanych zestawieniach uwzględniono wszystkie zidentyfikowane 

wskaźniki, a nie tylko te, które zostały użyte co najmniej w trzech strategiach. 

W tabeli nr 3 czarnym punktem zaznaczone jest użycie określonego przez 

wiersz tabeli wskaźnika w powiecie określonym przez kolumnę tabeli. Ostatni wiersz 

tabeli nr 3 zawiera liczbę wskaźników użytych w każdej z analizowanych strategii. Z 

kolei tabela nr 4 zawiera liczbę strategii, w których zostały wykorzystane 

poszczególne wskaźniki. 
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Tabela nr 3. Wskaźniki użyte w analizowanych strategiach rozwiązywania problemów społecznych 
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stopa bezrobocia ● ● ● ●   ● ● ● 

liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ● ● ● ● ●  ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet ● ●   ●  ● ● ● 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto ●    ●  ●  ● 

liczba/odsetek bezrobotnych pracujących przed zarejestrowaniem ●      ●   

liczba/odsetek osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych ● ●        

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku ● ●   ●  ●  ● 

liczba/odsetek osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP ● ● ●  ●  ●   

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów/do 12 miesięcy po dniu 

zakończenia nauki 
● ●   ●  ● 

 
 

liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych ●  ●    ●   

liczba/odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia ●  ●    ●   

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lata) ● ● ●    ●   

liczba/odsetek bezrobotnych samotnie wychowujących co 

najmniej 1 dziecko do 7 roku życia 
  ●    ● 

 
 

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych   ● ● ●  ● ●  

liczba/odsetek bezrobotnych – zwolnieni z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 
●       

 
 

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych w danym 

roku/okresie 
    ●  ● 

 
 

struktura osób wyrejestrowanych z ewidencji PUP wg przyczyn     ●  ●   

liczba osób nowozarejestrowanych w danym roku/okresie  ●   ●  ●   

liczba/odsetek noworejestrowanych w danym roku/okresie, którzy 

rejestrują się po raz kolejny 
      ● 

 
 

Wskaźniki struktury bezrobocia          

struktura wykształcenia osób bezrobotnych ● ● ● ● ●  ● ●  

struktura wiekowa osób bezrobotnych ● ● ● ● ●  ● ● ● 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu  ●   ●     

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy  ● ● ● ●     

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy  ● ● ● ●  ●   

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia osób 

niepełnosprawnych 
       

 
 

struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP wg 

podziału na osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
   ●   ● 

 
 

struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg rodzajów lub 

stopni niepełnosprawności 
      ● 

 
 

struktura wykształcenia bezrobotnych osób niepełnosprawnych    ●   ●  ● 

struktura wiekowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych    ●   ●   

struktura płci bezrobotnych osób niepełnosprawnych  ●     ●   

struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg stażu pracy    ●   ●   

struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg czasu 

pozostawania bez pracy 
   ●   ● 

 
 

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet          

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do         ● 
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zasiłku 

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia       ●  ● 

struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy       ●   

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku       ●   

liczba bezrobotnych kobiet – zwolnione z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 
●       

 
 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwentki) 
●       

 
 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi ●         

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet, które ukończyły szkołę 

wyższą (do 27 roku życia) 
●       

 
 

struktura kobiet wyrejestrowanych z ewidencji PUP w danym 

roku/okresie wg przyczyn 
      ● 

 
 

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy          

liczba/odsetek ludności w wieku produkcyjnym ●         

liczba osób pracujących w powiecie ●       ●  

aktywność zawodowa (liczba pracujących w stosunku do liczby 

ludności powiatu w wieku produkcyjnym) 
●       

 
 

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych        ●  

Iczba pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych ●         

liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych, które w danym 

roku/okresie podjęły pracę 
●       

 
 

RAZEM 24 15 12 12 15 0 31 8 9 
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Tabela nr 4. Sumaryczne zestawienie wskaźników użytych we wszystkich analizowanych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych powiatów. Liczba strategii, w których zostały użyte poszczególne 

wskaźniki 

Podstawowe wskaźniki 

Liczba 

strategii 

stopa bezrobocia 7 

liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 8 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet 6 

liczba/odsetek bezrobotnych zamieszkujących wieś/miasto 4 

liczba/odsetek bezrobotnych pracujących przed zarejestrowaniem 2 

liczba/odsetek osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych 2 

liczba/odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku 5 

liczba/odsetek osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP 5 

liczba/odsetek bezrobotnych absolwentów (do 12 miesięcy po dniu 

ukończenia szkoły) 4 

liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych 3 

liczba/odsetek osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 3 

liczba/odsetek młodych bezrobotnych (18-24 lata) 4 

Liczba/odsetek bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 

dziecko do 7 roku życia 2 

liczba/odsetek osób długotrwale bezrobotnych 5 

liczba/odsetek bezrobotnych – zwolnieni z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 1 

liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych w danym roku/okresie 2 

struktura osób wyrejestrowanych z ewidencji PUP wg przyczyn 2 

liczba osób nowozarejestrowanych w danym roku/okresie 3 

liczba/odsetek noworejestrowanych w danym roku/okresie, którzy 

rejestrują się po raz kolejny 1 

Wskaźniki struktury bezrobocia  

struktura wykształcenia osób bezrobotnych 7 

struktura wiekowa osób bezrobotnych 8 

struktura przestrzenna bezrobocia w obrębie powiatu 2 

struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 4 

struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy 5 

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia osób niepełnosprawnych  

struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP wg 

podziału na osoby bezrobotne i poszukujące pracy 2 

struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg rodzajów lub 

stopni niepełnosprawności 1 

struktura wykształcenia osób niepełnosprawnych 3 

struktura wiekowa bezrobotnych osób niepełnosprawnych 2 

struktura płci bezrobotnych osób niepełnosprawnych 2 

struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg stażu pracy 2 

Struktura bezrobotnych osób niepełnosprawnych wg czasu 

pozostawania bez pracy 2 

Wskaźniki odnoszące się do bezrobocia kobiet  

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet posiadających prawo do zasiłku 1 

struktura bezrobotnych kobiet wg wykształcenia 2 

struktura bezrobotnych kobiet wg stażu pracy 1 

struktura bezrobotnych kobiet wg wieku 1 

liczba bezrobotnych kobiet – zwolnione z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 1 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki (absolwentki) 1 
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liczba/odsetek bezrobotnych kobiet w mieście/na wsi 1 

liczba/odsetek bezrobotnych kobiet, które ukończyły szkołę wyższą 

(do 27 roku życia) 1 

struktura kobiet wyrejestrowanych z ewidencji PUP w danym 

roku/okresie wg przyczyn 1 

Pozostałe wskaźniki odnoszące się do rynku pracy  

liczba/odsetek ludności w wieku produkcyjnym 1 

liczba osób pracujących w powiecie 2 

aktywność zawodowa (liczba pracujących w stosunku do liczby 

ludności powiatu w wieku produkcyjnym) 1 

liczba/odsetek kobiet pośród wszystkich osób zatrudnionych 1 

liczba pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych 1 

Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych, które w danym 

roku/okresie podjęły pracę 1 

 

Najczęściej wykorzystywane okazały się podstawowe wskaźniki związane z 

rynkiem pracy, spośród których w analizowanych strategiach użyto 19, w tym prawie 

połowa (9) pojawiła się w 4 z 9 dokumentów, czyli w połowie tych, w których w ogóle 

wykorzystano dane statystyczne. Należy zwrócić uwagę, że w opracowanej przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie „Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu piaseczyńskiego na lata 2005-2015” nie posłużono 

się żadnym wskaźnikiem dokumentującym diagnozę najważniejszych problemów 

społecznych, w której opisano także kwestie związane z lokalnym rynkiem pracy. 

Wyniki analizy wskazują dysproporcje pomiędzy ilością wskaźników 

wykorzystywanych przez Urzędy Pracy w miejscowościach określanych jako ośrodki 

dynamicznego rozwoju w subregionach (Ciechanów – 24 wskaźniki, Płock – 31 

wskaźników, a ilością wskaźników w dokumentach strategicznych PUP 

reprezentujących mniejsze ośrodki (np. Węgrów – 8, Wołomin – 9 wskaźników).  

Autorzy poszczególnych opracowań stosunkowo często koncentrują uwagę na 

wybranym aspekcie, dobierając wskaźniki pod kątem chęci wyeksponowania np. 

informacji dotyczących sytuacji bezrobotnych kobiet, struktury grupy osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP etc. Stąd ilość zidentyfikowanych 

wskaźników odnoszących się do bezrobocia kobiet i osób niepełnosprawnych 

przewyższa ilość wskaźników dotyczących struktury bezrobocia i pozostałych 

odnoszących się do rynku pracy. Z pewnością pozytywny wymiar mają próby 

przedstawiania w niektórych strategiach (np. dla Węgrowa) oprócz strony podażowej 

rynku pracy, także strony popytowej. Pomimo to, w tekstach zdecydowanie dominują 
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informacje związane z bezrobociem i strukturą grupy zarejestrowanych w Urzędach 

Pracy. Być może wynika to częściowo z faktu, że rozdziały diagnoz poświęcone 

problemom rynku pracy są najczęściej tworzone przez specjalistów z PUP, a intencją 

autorów opracowań jest opisanie kwestii bezrobocia, zaś w znacznie mniejszym 

stopniu uwarunkowań sytuacji na rynku pracy. Taki jest cel tworzenia strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

W analizie pominięto grupę wskaźników dokumentujących związek 

bezrobocia z koniecznością korzystania z pomocy społecznej, ponieważ rynku pracy 

dotyczy to tylko pośrednio. Nie należy jednakże o tym związku zapominać, a z 

perspektywy regionalnego obserwatorium rynku pracy może okazać się użyteczne 

wykorzystanie gminnych jednostek pomocy społecznej dla celów badawczych – 

poprzez realizację badań kwestionariuszowych z bezrobotnymi klientami pomocy 

społecznej. Tego rodzaju badanie przeprowadził Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. 

Wyniki ankiety okazały się wprawdzie niekompletne i w analizowanej diagnozie nie 

opublikowano ich w pełni, ale inspirację do prowadzenia podobnych badań może 

stanowić stwierdzenie znacznej liczby płockich respondentów ankiety, że ok. ¼ osób 

bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy.
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INNE STRATEGIE POWIATOWE 

Poza omówionymi powyżej strategiami rozwoju powiatu przygotowywanymi 

przede wszystkim przez Starostwa Powiatowe oraz strategiami rozwiązywania 

problemów społecznych, których tworzenie jest powierzane Powiatowym Centrom 

Pomocy Rodzinie, trzecim rodzajem dokumentów strategicznych tworzonych w 

powiatach są strategie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. 

W niniejszym raporcie autorzy nie mogą dokonać ich szerszej analizy, ponieważ w 

toku realizacji badania dotarli tylko do jednego tego rodzaju dokumentu – 

opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu: „Program promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”. 

Utworzony program miał na celu usprawnienie działań na rzecz promocji 

zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w minionym czteroletnim okresie 2005-

2008. Założenia objęły również aktywizację zawodową powiatowego rynku pracy, 

rozwój zasobów ludzkich, osiąganie wysokiej jakości pracy, a także wzmacnianie 

integracji i solidarności społecznej. 

W ogólnej charakterystyce powiatu sierpeckiego znajdujemy podstawowe 

informacje demograficzne, a także podstawowe wskaźniki gospodarcze dla lokalnego 

rynku (liczba podmiotów gospodarczych, udział sektorów w zatrudnieniu). Dla 

zobrazowania sytuacji na lokalnym rynku pracy wykorzystano dane: liczba osób 

zarejestrowanych w PUP (w ujęciu dynamicznym), wskaźnik stopy bezrobocia, 

dominanty struktury wiekowej, poziomu wykształcenia, czasu pozostawania 

bezrobotnych bez pracy. Wskazano strukturę populacji wg płci i zamieszkiwania na 

terenach miejskich i wiejskich. Określono liczbę osób bezrobotnych bez stażu pracy, 

prawa do zasiłku, a także wartości napływu i odpływu z bezrobocia w powiecie. 

 Strategia zawiera również informacje dotyczące świadczenia usług dla 

bezrobotnych (pośrednictwo pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

subsydiowane formy zatrudnienia, świadczenie usług wspierających finansowane 

zatrudnienie). Dużo uwagi poświęcono integracji działań partnerów rynku pracy. 
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Realizacja powyżej scharakteryzowanego programu została opisana i oceniona 

w sprawozdaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ze stycznia 2009 r. 

Sprawozdanie przytacza dynamikę podstawowych wskaźników dotyczących poziomu 

i struktury bezrobocia w opisywanym okresie realizacji. Zawiera porównania tych 

wskaźników z analogicznymi dla regionu i kraju. 

W 2004 roku Rada Powiatu w Ostrołęce uchwaliła „Program wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu w powiecie 

ostrołęckim na lata 2004-2008”. W toku zrealizowanej kwerendy program został 

przekazany zespołowi badawczemu wraz z innymi dokumentami. Celem tej strategii 

jest integracja społeczna jednej grupy społecznej, zapewnienie jej członkom takich 

samych praw, jak innym mieszkańcom, dlatego wykorzystane w dokumencie dane 

dotyczą ściśle osób niepełnosprawnych, a zawartość strategii jest stosownym 

przykładem doboru wskaźników w opisie sytuacji wyodrębnionej grupy na lokalnym 

rynku pracy. W części III opracowania „Diagnoza problemów społecznych osób 

niepełnosprawnych zawarto opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce 

pkt. 2 „Sytuacja na rynku pracy”. Treść podrozdziału obejmuje dane i opis dotyczące 

stanu i struktury zarejestrowanego bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych oraz 

ogólną charakterystykę lokalnego rynku pracy, możliwości i bariery funkcjonowania 

na nim grupy docelowej programu działań. 

Opis stanu i struktury bezrobocia w grupie osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących w powiecie zawiera następujące dane i wskaźniki: liczba 

zarejestrowanych osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy (z 

wyodrębnieniem osób bezrobotnych i poszukujących pracy), udział osób 

niepełnosprawnych w ogóle bezrobotnych i poszukujących pracy, struktura grupy 

bezrobotnych osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie i rodzaje 

niepełnosprawności, osoby bezrobotne i poszukujące pracy według poziomu 

wykształcenia, według wieku, czasu pozostawania bez pracy i stażu pracy. 

We fragmentach poświęconych lokalnej gospodarce, na podstawie danych 

pochodzących z systemu REGON zostały wskazane główne branże przedsiębiorstw 

funkcjonujących w powiecie. Określono udział poszczególnych sektorów gospodarki, 

a także szczegółowe dane o rolnictwie (jest to zasadne z powodu ważnej roli tego 
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sektora w powiecie ostrołęckim) m.in. o liczbie indywidualnych gospodarstw rolnych, 

o średniej powierzchnii gospodarstw. Wymieniono najważniejsze z punktu widzenia 

zatrudnienia, przedsiębiorstwa i zakłady pracy. 

Autorzy opracowania wskazali społeczne skutki bezrobocia osób 

niepełnosprawnych, ale refleksje i wnioski na ten temat nie są ilustrowane 

konkretnymi danymi lub wskaźnikami. 

W trakcie kwerendy autorzy dotarli do opracowanej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie „Powiatowej Strategii Integracji i Polityki 

Społecznej” (strategii rozwiązywania problemów społecznych z 2003 r.), na potrzeby 

której wykorzystano dwa rodzaje wskaźników: 

- ilustrujące bezrobocie w układzie terytorialnym gmin powiatu (udział w 

ogóle bezrobotnych osób w wieku produkcyjnym, udział bezrobotnych w wieku do 24 

roku życia, udział osób bezrobotnych w wieku 25-34 lata, udział bezrobotnych z 

wykształceniem zawodowym, udział bezrobotnych z wykształceniem najwyżej 

podstawowym, udział bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia co najmniej rok); 

- ilustrujące bezrobocie długotrwałe (udział w ogóle bezrobotnych 

pozostających bez pracy powyżej 1 roku, udział bezrobotnych długotrwale w wieku do 

24 roku życia, udział wśród bezrobotnych długotrwale osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, udział wśród długotrwale bezrobotnych osób z 

wykształceniem najwyżej podstawowym. 
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SPRAWOZDANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY 

Powiatowe Urzędy Pracy są podstawowymi jednostkami identyfikacji 

poziomu i struktury bezrobocia oraz dynamiki zjawisk na rynku pracy, ze względu na 

prowadzone ewidencje i generowane statystyki. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 578 z późn. 

zm.)  i zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) Powiatowe 

Urzędy Pracy są na szczeblu powiatowym realizatorami zadań publicznych samorządu 

terytorialnego, o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Dane dotyczące rynku 

pracy, w zależności od rodzaju dokumentowanych informacji są przez te jednostki 

bieżąco przekazywane w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub 

rocznych w obligatoryjnych sprawozdaniach i załączanych zestawieniach 

statystycznych kierowanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tworzonych 

w oparciu o obowiązujące przepisy. Obligatoryjne zestawienia statystyczne nie 

stanowią przedmiotu niniejszego opracowania, ale w znacznej mierze stanowią 

podstawę sprawozdań z działalności urzędów przekazywanych nadrzędnym 

jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom (np. informacja sygnalna o 

bezrobociu na obszarze powiatu, poza Powiatową Radą Zatrudnienia, jest kierowana 

do związków zawodowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego). 

Najbardziej i najpowszechniej dostępnymi informacjami o rynku pracy, co 

potwierdziło się w toku realizowanego badania, są wyniki obligatoryjnego 

monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, których zestawienia i rankingi 

publikują Powiatowe Urzędy Pracy. Występuje bardzo wysoka dostępność tychże 

zestawień i rankingów, zarówno jako dokumentów chętnie udostępnianych przez 

pracowników urzędów, jak również na stronach WWW. Podczas zbierania informacji 

do niniejszego raportu, pracownicy jednostek zespolonej administracji samorządowej 

najczęściej oferowali te opracowania jako źródło pożądanej przez nas wiedzy 

(pracownicy PUP, a także niektórych starostw powiatów i PCPR). 
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W procesie zbierania informacji i źródeł danych w instytucjach powiatowych, 

wyodrębniono kilka rodzajów dokumentów opracowywanych przez jednostki 

powiatowej administracji zespolonej, przekazywanych pocztą elektroniczną lub 

tradycyjną albo bezpośrednio podczas wizyt członków zespołu badawczego lub 

wyszukiwanych w toku kwerendy serwisów WWW. Są to: 

- raporty z badań 

- sprawozdania z realizacji programów / projektów 

- analizy lokalnego rynku pracy i inne materiały przeznaczone do wiadomości 

instytucji samorządowych np. przygotowywane na posiedzenia Powiatowej Rady 

Zatrudnienia lub dla starosty powiatu. 

- informacje sygnalne o miejscowym bezrobociu 

- sprawozdania z działalności Powiatowych Urzędów Pracy 

Uzyskane w toku kwerendy raporty z badań zostały przez autorów 

szczegółowo omówione w innej części niniejszego opracowania. Sprawozdania z 

realizowanych projektów i programów dzielą się na opracowania autonomiczne oraz 

integralne części zawartości większych sprawozdań (np. rocznych) lub raportów. 

Analizy rynku pracy również stanowią zarówno element poszerzonych opracowań, jak 

też oddzielne dokumenty sprawozdawcze. 

Nawiązując do sprawozdań i raportów z realizowanych przez samorząd 

terytorialny projektów społecznych, warto wspomnieć, że podejmowany w niniejszym 

raporcie pięcioletni okres 2005-2009 stanowi pół dekady następującej po pierwszym z 

górą półroczu Polski w Unii Europejskiej. W przekroju analizowanych dokumentów 

pomiędzy rokiem 2005, a 2009 wzrosła zawartość treści obejmującej opisy i dane 

dotyczące działań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym 

wspólnotowych, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 

analizowanych poniżej rocznych sprawozdaniach z działalności PUP tematyka ta 

zajmuje wyraźnie więcej miejsca, niż jeszcze 5 lat temu. 

Materiały źródłowe informujące o realizacji projektów dofinansowanych ze 

środków wspólnotowych, chętnie przekazywane kwerendarzom, świadczą o 

zróżnicowaniu mazowieckich instytucji działających w poszczególnych powiatach, 

pod względem zdolności absorpcji środków. Zagadnienie to powinno stać się 
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przedmiotem oddzielnej refleksji. W niniejszym raporcie wskazujemy informacje o 

realizacji projektów europejskich jako istotny element sprawozdawczości z 

wykonywania zadań w zakresie promocji zatrudnienia i rozwijania aktywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu. W sprawozdawczości dotyczącej projektów 

współfinansowanych ze środków wspólnotowych zdecydowanie dominują (zarówno 

pod względem liczby projektów, jak też ich ogólnej szacunkowej wartości) działania 

na rzecz wspierania grup kwalifikowanych jako znajdujące się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w oddzielnym opracowaniu dostarczył 

informacje, na podstawie których można dowiedzieć się, że: „…widząc potrzebę 

lokalnego rynku pracy oraz biorąc pod uwagę możliwości, jakie wystąpiły po 

przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, już od lipca 2004 roku realizuje projekty 

współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.” Oczywiście urząd w 

Łosicach nie jest jedynym, który podjął się realizacji tych zadań, ale podmiot 

dostarczył autorom niniejszego raportu jednolity dokument w formie sprawozdania z 

ich realizacji. 

Sprawozdanie przedstawia dane o realizacji projektów w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich skierowane do: bezrobotnej 

młodzieży przed 25 rokiem życia, absolwentów studiów wyższych przed 27 rokiem 

życia oraz osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy (z wyjątkiem absolwentów 

zarejestrowanych w PUP nie dłużej niż 24 miesiące). Zamieszczone w opracowaniu 

dane informują o: terminach realizacji projektów, ich całkowitej wartości, udziale 

finansowania ze środków wspólnotowych, liczbie beneficjentów, rodzajach 

realizowanych działań, formach wsparcia, efektywności działań (wyrażona 

procentowym udziałem uczestników zatrudnionych po zakończeniu realizacji 

projektu). W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono łączne wartości projektów 

dla poszczególnych lat od 2004 do 2007 roku, liczbę uczestników poszczególnych 

form wsparcia (z podziałem na kobiety i mężczyzn) oraz łączne liczby osób, które 

podjęły zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu. 

Cel tworzonych w powiatach analiz rynku pracy z zasady obejmuje 

prezentację wybranych elementów lokalnych (powiatowych) rynków pracy, a w 
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opisach ujmowany jest szeroki wachlarz informacji, w tym wskaźników i indeksów 

dotyczących stanu i struktury bezrobocia oraz działań na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Większość analiz rynku 

pracy tworzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy nie odbiega zawartością treści od 

omówionych poniżej sprawozdań z działalności tych jednostek. 

W powiecie żyrardowskim autorzy niniejszego raportu otrzymali dokument 

analityczny pt. „Rynek pracy powiatu żyrardowskiego w 2005 roku” (Żyrardów, 2006) 

wraz z analogiczną analizą za rok 2004. Dokument nie stanowi rocznego 

sprawozdania z działalności urzędu, ale obszary dostępnej tam informacji kształtują 

się podobnie, co jest zdeterminowane wykorzystywaniem tych samych danych 

statystycznych, do czego nawiązano już w innych częściach naszego raportu. 

Żyrardowska analiza rynku zawiera ogólną charakterystykę powiatu (ludność i 

gospodarka), rozbudowaną część poświęconą tendencjom dynamiki poziomu i stopy 

bezrobocia, uwzględnieniem stosunkowo szczegółowej charakterystyki grup (kobiet, 

ludności wiejskiej, młodzieży). W opracowaniu dokonano wielowymiarowej analizy 

struktury miejscowego bezrobocia. Podobnie, jak w sprawozdaniach z działalności 

PUP, w analizie znaleziono osobne miejsce dla omówienia aktywnych działań 

ograniczających bezrobocie: pośrednictwa pracy (analiza dominujących ofert pracy wg 

zawodów), poradnictwa zawodowego (w tym usług doradcy zawodowego), 

programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, szkoleń kierowanych do 

osób bezrobotnych, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, praktyk 

zawodowych (przygotowanie zawodowe w miejscu pracy), wsparcia udzielanego przy 

podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej, praktycznej nauki zawodu 

młodocianych. 

Analizy rynku pracy o innym charakterze przesłano nam z początkiem 

września br. (po zakończeniu terminów wykonanej kwerendy) z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Mławie - aktualne opracowania pt. „Informacja o lokalnym rynku pracy. Stan 

na dzień 28 maja 2009 r.” oraz „Informacja o rynku pracy w powiecie mławskim i na 

terenie miasta Mławy na koniec czerwca 2008 i 2009 roku”. Pierwsze z opracowań 

dotyczy bieżących zmian sytuacji na rynku pracy ujętych w analizie zarówno 

podażowej, jak również popytowej strony rynku pracy. Dokument zawiera liczby i 
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skalę zatrudnienia w miejscowych przedsiębiorstwach na terenie miasta i powiatu. 

Autorzy wypracowali wnioski łącząc informacje o aktualnych wydarzeniach w 

gospodarce powiatu np. o stanie finansowym i inwestycyjnym zakładów pracy z 

posiadanymi w PUP informacjami o bieżącym napływie, odpływie i strukturze osób 

zarejestrowanych i korzystających z realizowanego wsparcia. Przegląd sytuacji 

uzupełniają dane o limitach środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 

powiecie. 

Drugi z wymienionych dokumentów zawiera zestawienia informacji 

statystycznych pozwalające na ujęcie zmian stanu i struktury bezrobocia w ściśle 

określonym przedziale czasu (czerwiec 2008 – czerwiec 2009). Obejmuje także 

standardowe w przekroju omawianych dokumentów informacje o działalności PUP w 

Mławie. 

Informacje sygnalne są generowane na podstawie zestawień statystycznych 

PUP i przekazywane do wiadomości instytucji sfery społecznej w formie 

syntetycznych, zazwyczaj kilkustronicowych opracowań zawierających wybrane, 

najważniejsze dane o: poziomie i strukturze bezrobocia, aktywnych formach 

przeciwdziałania bezrobociu oraz środkach Funduszu Pracy wydatkowanych na 

działania związane z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. W toku 

kwerendy uzyskano informacje sygnalne publikowane w badanym okresie przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu. Dokumenty zawierają corocznie przytaczane dane 

o: liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec danego roku wraz z 

porównaniem z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w początkach poszczególnych 

kwartałów lub miesięcy roku poprzedniego; rozkładzie liczebnym bezrobotnych z 

podziałem na poszczególne gminy powiatu; napływie i odpływie bezrobocia w 

liczbach bezwzględnych, z uwzględnieniem szczegółowych informacji 

charakteryzujących grupę nowozarejestrowanych oraz przyczyny wyłączenia z 

ewidencji; podstawowe dane o strukturze bezrobocia (w tym o liczbie kobiet, osób 

zamieszkujących tereny wiejskie oraz liczbie osób znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy z podziałem na kategorie). 

Informacje dotyczące poziomu bezrobocia uzupełniają dane o stopie 

bezrobocia występującej w powiecie, z odniesieniem do stopy bezrobocia w 
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województwie i kraju, a także analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym 

informacja sygnalna była publikowana. 

Wśród kategorii osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

w informacjach sygnalnych PUP w Sierpcu wyodrębnia się: osoby do 25 roku życia, 

osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby bez kwalifikacji, bez 

doświadczenia zawodowego, z wykształceniem niższym niż średnie lub nie 

posiadające wykształcenia, osoby samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko w 

wieku do 18 lat, osoby niepełnosprawne oraz kobiety, które po urodzeniu dziecka nie 

podjęły zatrudnienia (przy tym podaje się udział tej kategorii w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych kobiet bezrobotnych). 

Informacje nt. struktury zatrudnienia uzupełniają zestawienia bezrobotnych 

wg podziału na: grupy wiekowe i według długości czasu oczekiwania na pracę. 

Oddzielną część omawianych opracowań stanowią informacje o aktywnych 

formach przeciwdziałania bezrobociu. Informacjami dotyczącymi pośrednictwa pracy 

objęto: oferty pracy (ze wskazaniem rodzajów najczęściej pojawiających się oraz 

ilości ofert pracy niesubsydiowanej, liczby wizyt pośrednika pracy u pracodawców 

oraz liczby pracodawców pozyskanych do współpracy). Podano również informacje o 

liczbie zorganizowanych giełd pracy oraz ilości uczestników giełd pracy, a także klubu 

pracy. Podano dane ilości zaktywizowanych bezrobotnych poprzez udział w: robotach 

publicznych, pracach interwencyjnych, stażach i przygotowaniu zawodowym 

odbywanym w miejscu pracy, a także o ilości zrefundowanych stanowisk pracy 

(wyposażenie lub doposażenie) i ilości osób, które skorzystały z jednorazowych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej lub ze szkoleń. 

Poza danymi dotyczącymi liczby osób korzystających z działań 

aktywizujących i promujących zatrudnienie, w opracowaniach podaje się również 

wysokość wydatkowanych na te działania środków. Przy tym, w przypadku środków 

na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, podana została wyłącznie liczba 

podmiotów, które skorzystały z tej formy wsparcia. 

Informacje o poradnictwie zawodowym obejmują: porady indywidualne i 

grupowe (liczby osób i przeprowadzonych rozmów wstępnych) oraz informację 

zawodową. Podano też liczbę uczniów, z którymi przeprowadzono zajęcia w szkołach. 
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Struktura i zawartość publikowanej corocznie informacji sygnalnej w zasadzie 

nie ulegała istotnym zmianom w latach 2005-2009. Jednakże, podobnie jak w innych 

dokumentach sprawozdawczych opracowywanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, w 

których w ostatnich latach coraz więcej miejsca poświęca się omówieniu projektów 

współfinansowanych ze środkówpozabudżetowych, w tym wspólnotowych, w 2009 

roku pojawiła się oddzielna część pt. „Realizowane projekty / programy w 

Powiatowym Urzędzie Pracy”. Zawarto tam informacje o: terminach realizacji i 

wartości poszczególnych projektów oraz poniesionych wydatkach i aktualnym stopniu 

realizacji (w %). 

Poniżej omówiono sposób prezentowania danych w sprawozdaniach z 

działalności Powiatowych Urzędów Pracy za rok 2008. Po wstępnej analizie treści 

sprawozdań z całego badanego okresu, przyjęto jako płaszczyznę porównań 

zróżnicowanie prezentacji danych pomiędzy dokumentami z poszczególnych 

powiatów. Autorzy raportu nie podjęli się porównywania roczników, ponieważ 

poszczególne podmioty przekazały opracowania z różnych lat, a różnice struktury i 

zawartości sprawozdań pojedynczych urzędów z kolejnych lat nie są znaczące. 

Przy tym, tylko z 8 podmiotów uzyskano sprawozdania z więcej niż za 1 rok 

sprawozdawczy (PUP w Ciechanowie, Kozienicach, Lipsku, Płocku, Pruszkowie, 

Radomiu, Siedlcach i Wołominie). Spośród 40 poddanych badaniu instytucji, 12 

przekazało ostatnie z własnych rocznych sprawozdań: PUP w Ciechanowie, 

Gostyninie, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Mińsku, Pruszkowie, Radomiu, Siedlcach, 

Szydłowcu, Warszawie, Wołominie). Sprawozdania z lat wcześniejszych były mniej 

liczne np. sprawozdania z działalności za rok 2005 zostały przekazane zaledwie przez 

8 z 40 badanych Urzędów Pracy, w dodatku tylko częściowo tych samych co za rok 

2008 (PUP w Ciechanowie, Garwolinie, Kozienicach, Lipsku, Pruszkowie, Radomiu, 

Siedlcach, Wołominie). 

Analizowane dokumenty różnią się pod względem struktury i sposobów 

prezentowania danych. Wspólną zawartość opracowań stanowią następujące ogólne 

obszary podejmowanych zagadnień: sytuacja na lokalnym rynku pracy (stan/poziom i 

struktura bezrobocia oraz dynamika zjawisk na lokalnym rynku pracy), usługi rynku 

pracy, instrumenty rynku pracy, realizowane projekty i programy, struktura wydatków, 
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kadry, organizacja i zarządzanie w UP. Zasadniczym przedmiotem zainteresowania 

dalszej części niniejszego raportu pozostaną elementy wspólne i różnice 

przedstawiania sytuacji na lokalnych rynkach pracy, a zwłaszcza rodzaj danych i 

dobór wskaźników ilustrujących stan i dynamikę zjawisk. 
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OBRAZ STANU BEZROBOCIA NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY 

Dane dotyczące bezrobocia w sprawozdaniach Powiatowych Urzędów Pracy 

są najczęściej prezentowane w wyodrębnionej części opracowania obejmującej 

informacje o: poziomie i strukturze zjawiska, jego dynamice na lokalnym rynku pracy 

oraz cechach i liczebności poszczególnych grup, w tym bezrobotnych znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wszystkie z poddanych analizie opracowań zawierają informacje o liczbie 

zarejestrowanych osób bezrobotnych na dzień 31.12.2008 r. Z reguły informacja jest 

podawana w liczbach bezwzględnych, jak również prezentowana jako udział 

procentowy – przybliża to czytelnikowi przegląd sytuacji na określonym rynku 

lokalnym (niektóre z danych podstawowych są podawane wyłącznie w liczbach 

bezwzględnych w sprawozdaniu PUP w Szydłowcu).
2
 Większość sprawozdań zawiera 

ogólne informacje o powiecie (liczba ludności, powierzchnia, położenie, miejsce w 

pejzażu statystycznym województwa). Podobnie, jak w innych opracowaniach 

jednostek powiatowych np. informacjach o sytuacji na rynku pracy powiatów, część 

sprawozdań z działalności Powiatowych Urzędów Pracy zawiera te informacje w 

rozdziałach dotyczących poziomu i struktury bezrobocia (np. PUP w Ciechanowie, 

PUP w Warszawie). Agregowanie danych ogólnych i podstawowych danych o stanie 

bezrobocia w zwartej części opracowania również przybliża miejscowy obraz sytuacji 

na rynku pracy. W analizie powiatowego rynku pracy M. St. Warszawy został 

wskazany udział gospodarczy miasta w rynku regionu Mazowsza – według danych 

systemu REGON na koniec III kwartału ub. r. 49,9% wszystkich podmiotów 

gospodarczych województwa mazowieckiego stanowią zarejestrowane w Warszawie. 

Podobnie, udział procentowy liczby ludności powiatu w ogólnej liczbie mieszkańców 

województwa stanowi dobry wskaźnik znaczenia lokalnego rynku pracy w 

perspektywie regionalnej. Dlatego korzystne wydaje się prezentowanie danych 

porównawczych także w obszarze skali bezrobocia, np. liczby osób bezrobotnych i 

                                              
2 Przykłady ilustrujące sposób prezentowania danych, informacje o treści lub niedostatki w poszczególnych sprawozdaniach 

zawierają wskazania omawianych źródeł. Ze względu na przejrzystość niniejszego rozdziału odniesienia do poszczególnych 

sprawozdań umieszczono w nawiasach wskazując nazwę podmiotu, w którym powstał dany dokument np. PUP w 

Szydłowcu). 
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stopy bezrobocia w perspektywie porównania województw (PUP w Mińsku 

Mazowieckim), porównania danych dla powiatu z danymi dla województwa i całego 

kraju (PUP w Ciechanowie, PUP w Lipsku, PUP w Radomiu). 

Autorzy opracowań wskazują ogólne tendencje zmian poprzez ogólne 

stwierdzenia np. eksponujące fakt odnotowanego wyraźnego spadku bezrobocia: „Rok 

2008 był dobrym rokiem dla rynku pracy w Polsce. Na tym tle również nasz 

powiatowy rynek pracy był dużo bardziej dynamiczny w stosunku do lat ubiegłych…” 

(cyt. PUP w Lipsku). Ekspozycja spadku bezrobocia sprzyja wyodrębnianiu 

porównań. Powiat miński należy do powiatów, w których odnotowano największy 

spadek wskaźników bezrobocia w województwie mazowieckim, co zostało 

podkreślone w sprawozdaniu (PUP w Mińsku Mazowieckim). Opracowanie jako 

jedyne zawiera porównanie stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach 

województwa (rysunek nr 1). Zwrócono w nim także uwagę na wysokie 

zróżnicowanie stopy bezrobocia na Mazowszu. Wskazano powiaty o najwyższej i 

najniższej stopie bezrobocia. 

Sprawozdania prezentują dane w perspektywie porównań terytorialnych lub 

dynamiki zjawisk, najczęściej z zastosowaniem standardowych form prezentacji: tabel 

liczbowych i wykresów kołowych, słupkowych, liniowych, kolumnowych. 

Opracowania z reguły nie wskazują rozkładu danych wg miejsca 

zamieszkiwania osób zarejestrowanych w poszczególnych gminach. Wyjątek stanowi 

zestawienie prezentowane w sprawozdaniu PUP w Wołominie, na podstawie którego 

możemy się dowiedzieć o dokładnej liczbie i udziale w ewidencji bezrobotnych z 

każdej gminy powiatu. Informacje o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

mieszkańców poszczególnych miast powiatu zawierają sprawozdania PUP w 

Ciechanowie i PUP w Pruszkowie. Sprawozdanie PUP w Pruszkowie obejmuje udział 

zamieszkałych w poszczególnych gminach, w tym wyodrębnia wskaźnik 

mieszkańców miasta Pruszkowa w ogóle osób zarejestrowanych jako bezrobotne w 

skali powiatu. 

Większość opracowań uwzględnia natomiast porównania roczne, z reguły 

danych na koniec grudnia lat 2007-2008. W sprawozdaniu PUP w Pruszkowie ujęto 

lata 2006-2008. Zestawienia statystyczne części opracowań zawierają informacje 
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dotyczące zarówno kobiet, jak też mężczyzn (np. PUP w Łosicach, PUP w Szydłowcu, 

PUP w Mińsku Mazowieckim), w przypadku PUP w Radomiu w odniesieniu do 

obydwu obsługiwanych powiatów (działania PUP w Radomiu obejmują powiat 

ziemski i miasto Radom jako oddzielną jednostkę terytorialną). 

Opracowania różnicuje sposób ujmowania zbiorowości statystycznej osób 

zarejestrowanych w ewidencji – łącznie (np. PUP w Lipsku) lub rozłącznie (np. PUP 

w Pruszkowie) – osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy nie pozostających 

w zatrudnieniu. 
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OBRAZ STRUKTURY BEZROBOCIA NA LOKALNYCH RYNKACH 

PRACY 

Struktura bezrobocia stanowi pod względem zawartości informacji 

statystycznej najszerzej opisywany obszar w przekroju dokumentów 

sprawozdawczych Powiatowych Urzędów Pracy. Jest to zarazem najbardziej 

zróżnicowana część opracowań pod względem zakresu i szczegółowości analizy. 

Można wyróżnić następujące podstawowe wskaźniki, które występują najczęściej w 

badanych dokumentach: struktura bezrobotnych wg wieku, struktura bezrobotnych wg 

wykształcenia, struktura bezrobotnych wg stażu pracy, struktura bezrobotnych wg 

czasu pozostawania bez pracy.  

Dane dotyczące struktury bezrobocia stanowią podstawową informację 

statystyczną dla dalszych obliczeń i analiz. W różnych proporcjach są zamieszczane 

we wszystkich dokumentach sprawozdawczych, najczęściej łącznie z informacjami o 

stanie bezrobocia, niekiedy osobno. Poza powyżej określonymi wskaźnikami, 

opracowania zawierają różnorodne dane w uporządkowanej formie. Brak podziału 

tekstu, nagłówków określających zawartość pełnych fragmentów występuje tylko w 

sprawozdaniu PUP w Wołominie. Pomimo, że tekst zawiera użyteczne porównania 

wartości niektórych wskaźników np. związków poziomu wykształcenia i sytuacji 

niepełnosprawności ze zjawiskiem bezrobocia długotrwałego, obraz sytuacji na rynku 

pracy nie jest przejrzysty. Ogólnie, w częściach poświęconych strukturze bezrobocia 

dostrzegamy niedostatki analizy sytuacji poprzez wiązanie pojedynczych wskaźników. 

Wielowymiarową analizę bezrobocia ze względu na czas pozostawania bez pracy w 

kontekście wieku, poziomu wykształcenia oraz stażu pracy dostarcza sprawozdanie 

PUP w Radomiu. 

Większość sprawozdań zawiera porównania danych odnoszące się do roku 

poprzedniego przy uwzględnieniu wartości rocznych. Zestawienia miesięczne są 

nieliczne i obejmują zazwyczaj wybrane zagadnienia. W sprawozdaniu PUP w 

Szydłowcu dane dotyczące struktury bezrobocia zostały przedstawione w dużej części 

z uwzględnieniem wartości kwartalnych. Jest to ujęcie korzystne dla bliższego 
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przeglądu danych dotyczących długości czasu pozostawania bez pracy osób 

bezrobotnych. 

W niektórych opracowaniach wskaźniki dotyczące struktury bezrobocia wśród 

kobiet zajmują proporcjonalnie więcej miejsca, a niektóre z nich są niestandardowe 

względem zakresu omawianych dokumentów. Przykład stanowi wspomniane powyżej 

sprawozdanie szydłowieckiego PUP, które w oddzielnej tabeli i na osobnym wykresie 

przedstawia udział kobiet w zbiorowości zarejestrowanych bezrobotnych w ujęciu 

rocznym, a także w poszczególnych kwartałach. Agregowane dane pozwoliły autorom 

tego raportu na stwierdzenie, że kobiety stanowią grupę relatywnie częściej 

zwalnianych z pracy i pozostających dłuższy okres czasu bez zatrudnienia w 

porównaniu z typowym bezrobotnym w analizowanej zbiorowości pomimo, że 

zestawienia wskazują ich wyższy poziom wykształcenia od typowego dla tej 

zbiorowości. W sprawozdaniach nie jest stosowana, występująca w niektórych innych 

rodzajach dokumentów forma prezentacji, że dane uszczegółowiające charakterystykę 

kobiet w omawianej zbiorowości statystycznej są przez autorów prezentowane 

zbiorczo w oddzielnej tabeli lub na oddzielnych wykresach. Taką formę zastosowano 

przedstawiając dane: „bezrobotne kobiety w latach 2006-2008 w Warszawie” – wg 

wieku, wg wykształcenia, wg stażu pracy, wg czasu pozostawania bez pracy 

(sprawozdanie PUP w Warszawie). 

W dokumentach występuje niedostatek informacji o predyspozycjach i 

kwalifikacjach zawodowych osób zarejestrowanych w ewidencji PUP. Takie 

informacje prezentowane tabelarycznie zamieszczono w sprawozdaniu PUP w 

Warszawie. Brak zwraca uwagę zwłaszcza w kontekście powszechnie dostępnych, 

generowanych przez wszystkie jednostki systemu rankingów zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych. Przygotowanie zestawień zawodów i specjalności występujących 

wśród zarejestrowanych bezrobotnych mogłoby stać się punktem wyjścia do 

opracowania dalszych użytecznych wskaźników rynku pracy. Dane tabelaryczne o 

strukturze grupy osób bezrobotnych wg zawodów, podziału wg sekcji działalności 

gospodarczej (prace wykonywane przez okresem bezrobocia) oraz wyodrębnienie 

osób poszukujących pracy zawiera sprawozdanie PUP w Siedlcach. 
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Od stycznia 2008 roku obowiązują nowe zasady sprawozdawczości, które 

pozwalają na monitorowanie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. W myśl przepisów ust. z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest to istotna grupa z punktu widzenia działań 

aktywizujących, do której w zestawieniach danych są klasyfikowane i opisywane 

statystycznie następujące kategorie bezrobotnych: 

- osoby w wieku do 25 roku życia 

- osoby do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- osoby bez kwalifikacji zawodowych 

- osoby niepełnosprawne 

Spośród wymienionych kategorii uszczegółowionymi danymi podawanymi na 

podstawie istniejących wskaźników autorzy sprawozdań obejmują z reguły głównie 

osoby niepełnosprawne. 
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OBRAZ DYNAMIKI ZJAWISK NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY 

Dynamika zjawisk zachodzących na lokalnych rynkach pracy w większości 

sprawozdań Powiatowych Urzędów Pracy jest przedstawiana w perspektywie jednego 

roku. Rejestrowane zmiany dotyczą przede wszystkim liczby osób bezrobotnych, 

stopy bezrobocia oraz bilansu napływu i odpływu z bezrobocia. Dokumenty 

sprawozdawcze obejmują również zmiany struktury zbiorowości zarejestrowanych 

osób bezrobotnych według najważniejszych zmiennych: wieku, wykształcenia, stażu 

pracy, czasu pozostawania bez pracy. 

Z reguły zmiany ilustrowane są zarówno wartościami liczbowymi i 

procentowymi, ale w niektórych przypadkach albo tylko liczbowymi albo tylko 

procentowymi (np. odnośnie osób nowozarejestrowanych, które uzyskały po raz 

pierwszy status osoby bezrobotnej, a także tych, które powróciły do rejestracji po raz 

kolejny – w sprawozdaniu PUP w Wołominie). 

W analizowanych dokumentach zwraca się uwagę na „sezonowość” jako 

bardzo istotny czynnik decydujący o poziomie bezrobocia w różnych okresach roku. 

„Sezonowość” jest czynnikiem charakterystycznym przede wszystkim dla powiatów o 

dominującej roli określonych branż, np. sektora rolniczego w gospodarce. Nie jest 

typowa i tożsama dla wszystkich lokalnych rynków pracy Mazowsza i z tego względu 

w opisach dynamiki zjawisk korzystne jest podawanie danych w przekrojowych 

miesięcznych zestawieniach wskazujących miejscowe tendencje. Na przykład w 

sprawozdaniu PUP w Ciechanowie odnotowano, że: „…cyklicznie każdego roku na 

wiosnę spada liczba bezrobotnych, a wzrasta w okresie jesienno-zimowym. To 

naturalny czynnik koniunktury na rynku pracy w okresach letnich i braku pracy w 

okresach zimowych.” W sprawozdaniu PUP w Lipsku podano, że najwięcej 

nowozarejestrowanych bezrobotnych było w miesiącu październiku, natomiast 

najmniej nowozarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu czerwcu. Ale w 

sprawozdaniu PUP w Warszawie spostrzeżenia w tym zakresie były inne – najwięcej 

osób nowozarejestrowanych było w miesiącu styczniu, stosunkowo niewielu 

nowozarejestrowanych bezrobotnych w maju, a później następował wzrost liczby 

nowozarejestrowanych w każdym kolejnym miesiącu (z wyjątkiem miesiąca sierpnia), 
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by osiągnąć najwyższą liczbę w październiku. Po październiku nastąpił spadek liczby 

noworejestrujących się. 

Tylko część opracowań zawiera zestawienia miesięczne lub kwartalne 

szczegółowo ilustrujące zmiany sytuacji na lokalnych rynkach pracy w krótkich 

okresach. Istotną informacją o dynamice zmian na rynku pracy jest bezwzględna 

liczba wyłączonych z ewidencji w danym okresie, z uwzględnieniem udziału 

wyłączonych z powodu podjęcia pracy, niepotwierdzenia gotowości podjęcia pracy 

(możliwie też z uwzględnieniem innych przyczyn). Informacja ta jest dostępna tylko w 

części analizowanych opracowań. Do niedostatków informacji sprawozdawczej można 

również zaliczyć brak danych uszczegółowiających odpływ i napływ do bezrobocia 

osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do wskaźników rzadko 

stosowanych w opracowaniach sprawozdawczych należy wskaźnik płynności rynku 

pracy wyrażający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby 

nowozarejestrowanych bezrobotnych – zastosowany w sprawozdaniu PUP w 

Siedlcach. 
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IV. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ 

ANALIZA BADAŃ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY - WPROWADZENIE 

Pośród wszystkich materiałów zgromadzonych przez zespół badawczy do 

ostatecznej analizy zakwalifikowano 13 raportów z badań. Dokonując selekcji 

dokumentów przeznaczonych do szczegółowego omówienia autorzy kierowali się 

następującymi kryteriami: dokument musiał zawierać główne założenia badania (cel i 

przedmioty badania), zawierać przynajmniej krótką notę metodologiczną mówiącą o 

wykorzystanych narzędziach badawczych oraz przebiegu realizacji badania oraz 

zawierać omówienie uzyskanych wyników badania. W wypadkach wątpliwych, kiedy 

znajdujący się w posiadaniu zespołu dokument budził wątpliwości, czy stanowi 

omówienie przeprowadzonych w przeszłości badań, zazwyczaj rozstrzygano 

wątpliwości włączając dyskusyjny raport do analiz. Autorzy wyszli bowiem z 

założenia, że osoby, z którymi mieli styczność w trakcie przeprowadzania kwerendy 

oceniali taki dokument jako omówienie badań i tą opinię powinna być również brana 

pod uwagę podczas selekcji zebranego materiału. 

Odwołując się do wstępu do niniejszego raportu, należy jeszcze raz 

przypomnieć, że omówione tutaj badania stanowią tylko część badań 

przeprowadzonych w ostatnich latach na terenie województwa mazowieckiego, 

a odnoszących się do lokalnych rynków pracy. W uzyskaniu pełnej reprezentacji tego 

typu badań przeszkodził na pewno czas realizacji kwerendy – sezon urlopowy – oraz 

być może występująca w niektórych instytucja mała chęć dzielenia się owocami 

własnej pracy. 

Numeracja porządkowa omawianych poniżej badań została dokonana w 

oparciu o szablon stworzony przez Radę Programową i odwołuje się do zawartych w 

tym szablonie obszarów badawczych. A zatem badania są prezentowane w kolejności 

wynikającej z przedmiotu badawczego, jaki podejmowały analizowane badania. 

Są one analizowane w kolejności od badań zajmujących się społeczno-ekonomicznymi 

i prawnymi uwarunkowaniami sytuacji na rynku pracy po te badania, które 

podejmowały zagadnienia związane z edukacją zawodową. 
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Należy zaznaczyć, że dokonując analizy zebranych raportów niekiedy zespół 

badawczy napotykał na problemy z określeniem podstawowych założeń badania. 

Wynikało to zazwyczaj z niejasno sformułowanych celów badania lub źle 

postawionych pytań badawczy. Ażeby nie dokonywać przekłamań względem 

analizowanego materiału autorzy starali się jednak dosłownie przedstawiać 

podstawowe założenia analizowanych badań, tak jak zostały one sformułowane w 

analizowanych dokumentach. Tylko w wypadku, kiedy założenia badawcze lub 

pytania badawcze były sformułowane w rażąco zły lub niejasny sposób dokonywano 

ich przeformułowania. Kierując się tą samą zasadą wierności względem 

analizowanego materiału podawano listę postawionych pytań badawczych tylko 

wtedy, kiedy rzeczywiście autorzy dokumentu takie pytania badawcze stawiali.  

Na koniec warto podkreślić, że zespół badawczy nie zawsze przy każdym 

omawianym badaniu podawał rekomendacje dla Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy. Jeżeli badanie nie wyróżniało się pośród innych ani oryginalnością 

postawionego problemu badawczego, ani nie posługiwało się oryginalną metodą 

badawczą, ani nie zostało omówione w sposób warty uwypuklenia, ani też nie było 

przeprowadzone w szczególnie rażący sposób, nie dołączano takowej rekomendacji. 

Autorzy niniejszego raportu postanowili za to włączyć w strukturę całego raportu 

krótkie omówienie wszystkich przeanalizowanych badań.  
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ANALIZA BADAŃ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY - BADANIA 

 

BADANIE NR 1. WARSZTATY LOKALNEGO OŻYWIENIA 

GOSPODARCZEGO W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa badania 

 

Warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego w powiecie żuromińskim. 

 

Badanie zostało przeprowadzone w powiecie żuromińskim.  

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było dokonanie analizy stanu gospodarki powiatu 

żuromińskiego, jak też wskazanie czynników, które mogą przyczynić się do poprawy 

jej funkcjonowania. Cały projekt miał na celu zebranie podczas warsztatów opinii 

przedstawicieli różnorakich środowisk na temat stanu gospodarki w powiecie 

żuromińskim oraz zapoznanie się z ich opiniami odnoszącymi się do sposobów 

pobudzenia ekonomicznego regionu. W warsztatach brali udział zarówno 

przedstawiciele środowisk gospodarczych, jak i przedstawiciele instytucji 

samorządowych oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.  

  

Wymiernym celem badania było stworzenie kilku projektów mających 

doprowadzić do pobudzenia gospodarczego powiatu żuromińskiego.  
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1.3 Przedmiot badania 

 

 Głównym przedmiotem badania był stan gospodarki powiatu 

żuromińskiego oraz prognozy jej rozwoju. Należy zatem zaliczyć to badanie do dwóch 

obszarów: 1.1.3 – tendencje rozwojowe dotyczące kraju lub Mazowsza, 

pozwalające wyodrębnić mniejsze jednostki terytorialne na terenie województwa; 

1.2.3 – prognozy dotyczące popytu i podaży zasobów pracy dotyczące kraju lub 

Mazowsza, pozwalające wyodrębnić mniejsze jednostki terytorialne na terenie 

województwa. 

  

Kwestie odnoszące się do rynku pracy nie stanowiły głównego obszaru 

badawczego, lecz były ważnym elementem analiz dokonywanych przez uczestników 

warsztatów. Oprócz problemów rynku pracy w trakcie trwania warsztatów były 

poruszane następujące tematy: dostęp do kapitału, lokalne środowisko gospodarcze, 

infrastruktura, zasoby ludzkie oraz jakość życia mieszkańców powiatu. 

  

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Badanie ma charakter jakościowy i należy je zaliczyć do badań typu action 

research. Wpływ na przebieg projektu oraz na wykorzystywane w nim instrumenty 

mieli w znacznym stopniu sami uczestnicy badania. Poza tym cały projekt miał 

prowadzić nie tylko do dokonania diagnozy stanu lokalnej gospodarki, ale także 

zachęcić uczestników warsztatów do wzajemnej współpracy. Miała ona przyczynić się 

do ożywienia ekonomicznego powiatu żuromińskiego. 
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Cztery z pięciu warsztatów przebiegało przy wykorzystaniu identycznej 

formuły. Na początku spotkania wszyscy uczestnicy warsztatu byli zapoznawani z 

założeniami całego projektu, jak też otrzymywali "Podręcznik uczestnika warsztatów 

Lokalnego Ożywienia Gospodarczego" (zespół badawczy nie jest w jego posiadaniu). 

Następnie osoba prowadząca warsztat dokonywała podziału uczestników spotkania na 

kilka grup, które pracowały nad zadanym przez moderatora tematem. Spotkanie 

kończyło się prezentacją prac przeprowadzonych w grupach oraz krótkim 

podsumowaniem całego warsztatu. Nieco odmiennie przebiegał ostatni warsztat. W 

jego trakcie, bowiem dokonano głosowania nad stworzonymi i opracowanymi na 

wcześniejszych spotkaniach projektami. Projekt te miały prowadzić do ożywienia 

gospodarki powiatu żuromińskiego, jak też pobudzenia rozwoju lokalnego rynku 

pracy. Głosowanie poprzedziła prezentacja każdej z czterech propozycji. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

  

2.2.1 Charakter próby 

 

W raporcie, którym dysponujemy, nie jest opisany dokładnie sposób, w jaki 

rekrutowano uczestników warsztatów. Z zawartych informacji wynika jedynie, że 

spotkania te miały charakter otwarty - mogła w nich uczestniczyć każda osoba. 

Organizatorom całego projektu zależało, bowiem na partycypacji w całym 

przedsięwzięciu przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Na podstawie jednak 

kilku list uczestników warsztatów, jakie zawarte są w raporcie, można stwierdzić, że 

gro uczestników stanowiły osoby powiązane z instytucjami samorządowymi powiatu 

żuromińskiego.  

   

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

 

Zebrane dane nie zostały skwantyfikowane. Wszelkie uzyskane w trakcie 

badania dane przybrały jedynie formę tabel, diagramów i schematów, które zawierały 
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informacje wyłącznie w formie tekstu. Wszystkie te formy prezentacji miały służyć 

oddaniu toczących się w trakcie warsztatów dyskusji i stanowić końcowy zapis ich 

wyników. Najprawdopodobniej odzwierciedlają one intersubiektywny obraz 

podstawowych elementów składowych gospodarki w powiecie żuromińskim, jak też 

oddają podzielany przez uczestników warsztatów pogląd co do sposobu pobudzenie 

ekonomiczne regionu. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

 

Zgromadzone w wyniku przeprowadzonych badań dane przez wspominany 

wyżej brak kwantyfikacji nie nadają się do tworzenia jakichkolwiek wskaźników. Nie 

było to też zapewne intencją samych organizatorów badania.  

  

3.1 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Ocena zastosowanych metod badawczych jest utrudniona z dwóch powodów: 

niejasno zarysowanych celów badania oraz braku wystarczających informacji 

(dokładne omówienie deficytu informacji w punkcie 3.5). Sprawozdanie z 

przeprowadzonych warsztatów zawiera w kilku miejscach nie do końca zgodne ze 

sobą opisy celów całego projektu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że cały 

raport z realizacji badania jest de facto zbiorem stenogramów opisujących każde 

kolejne spotkanie uczestników warsztatów. Przedstawione są tam wypowiedzi 

poszczególnych osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania, które za każdym 

razem w nieco inny sposób określają jego cel. Stąd też trudno jest określić główny 

zamysł całego przedsięwzięcia, a co zatem idzie, określić efektywność jego realizacji. 

Jeżeli uznamy, że głównym celem była diagnoza stanu gospodarki powiatu 

żuromińskiego i określenie perspektyw jego rozwoju to należy stwierdzić, że przede 

wszystkim nie dysponujemy informacjami na temat tego, w jakim stopniu można 

uznać opinie uczestników warsztatów za reprezentatywne dla większości 

mieszkańców powiatu żuromińskiego lub też przynajmniej dla najważniejszych dla 
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tamtejszego regionu aktorów społecznych. Po drugie, zawarte w raporcie wyniki prac 

przeprowadzonych na poszczególnych warsztatach są przedstawione w bardzo surowej 

formie. Brakuje analizy zdobytych informacji, jak też niektóre zawarte w raporcie 

informacje są trudne do zinterpretowanie z powodu braku odpowiedniego 

wprowadzenia (na temat dalszych braków informacji patrz punkt 3.5). 

 

Zastosowaną metodę badawczą można jednak pomimo wszystko uznać za 

ciekawą i mobilizującą uczestników badania do partycypacji w istotnych dla lokalnej 

społeczności działaniach. Zastosowana metoda wydaje się także w dość dobry sposób 

oddawać postrzeganie przez uczestników warsztatów ich najbliższego otoczenia 

społecznego. Jednakże pełne wykorzystanie tej metody wymaga nieco więcej 

drobiazgowości w jej realizacji. 

 

3.2 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Uczestnicy warsztatów wskazywali, że dla rozwoju gospodarczego regionu 

największymi przeszkodami są trudności z dostępem do kapitału, słabo rozwinięta 

infrastruktura, negatywne nastawienie mieszkańców powiatu oraz niedostosowanie 

kwalifikacji ludzi do potrzeb rynku pracy. Sposobów na rozwój gospodarczy regionu 

dopatrywano się w rozwoju przemysłu przetwórczego, w rozwoju turystyki, w 

stworzeniu zakładu utylizacji odpadów, jak też w ustanowieniu w Żurominie 

prywatnego uniwersytetu. 

 

3.3 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

Dokumenty, którymi dysponujemy w bardzo niesystematyczny sposób oddają 

założenia całego badania, jak też w niezadowalający sposób odzwierciedlają jego 

przebieg oraz płynące z projektu wnioski. Wydaje się, że wiele cennych informacji, 

jakie powstały w trakcie tak ciekawej inicjatywy zostały utracone. Dodatkowo nie 

dysponujemy wiedzą na temat tego jak dalej przebiegały kontakty pomiędzy osobami 
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uczestniczącymi w warsztatach i czy postulaty wskazywane przez uczestników 

projektu przełożyły się na realne działania.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

 

Wydaje się, że badanie przeprowadzone w powiecie żuromińskim pokazuje, 

że należy zastanowić się nad rozszerzeniem potencjalnych narzędzi badawczych 

mogących być wykorzystywanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy o metody 

ściśle jakościowe w tym te powiązane z badaniami typu action reaserch. Zachęcają one bowiem 

uczestników badania do aktywnej partycypacji w funkcjonowaniu lokalnej społeczności, jak też 

pozwalają uzyskać pogłębione spojrzenie na kwestie związane z funkcjonowaniem lokalnych rynków 

pracy. Jednakże realizacja tego typu badań wymaga zawsze skrupulatnego przygotowania. 

  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego w powiecie żuromińskim, Powiatowy 

Urząd Pracy w Żurominie, dokument znajduje się w dyspozycji zespołu badawczego. 
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BADANIE NR 2. BADANIE TREŚCI MODUŁOWYCH OGŁOSZEŃ 

REKRUTACYJNYCH. ZAPOTRZEBOWANIE PRACODAWCÓW NA 

ZAWODY I KWALIFIKACJE. 

6. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

6.1 Nazwa (temat badania) 

  

Badanie treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych. Zapotrzebowanie 

pracodawców na zawody i kwalifikacje. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Warszawy. 

 

6.2 Cel lub cele badania 

 

Głównym celem badania było poznanie zapotrzebowania pracodawców na 

określone zawody i kwalifikacje. W badaniem objęto prasowe i internetowe 

ogłoszenia instytucji poszukujących nowych pracowników.  

 

6.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

  

Na jakie stanowiska poszukuje się najwięcej pracowników? 

W jakich branżach jest najwięcej ofert pracy? 

Jak przedstawia się zapotrzebowanie na pracowników na różnych szczeblach 

hierarchii pracowniczej? 

Jakie wymagania pracodawcy stawiają kandydatom, zależnie od stanowiska, 

branży i szczebla w hierarchii pracowniczej? 

Jakie korzyści firmy oferują poszukiwanym pracownikom i w jaki sposób 

zależą one od stanowiska, branży i szczebla w hierarchii pracowniczej? 
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Jakie zakresy obowiązków przypisywane są poszczególnym stanowiskom w 

zależności od ich umiejscowienia w hierarchii pracowniczej? 

 

6.4 Przedmiot badania 

  

Przedmiotem badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu Pracy m.st. 

Warszawy była analiza treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, które ukazały się 

w prasie i Internecie w okresie od 18 sierpnia do 18 listopada 2008 roku i które 

dotyczyły ofert pracy dla Warszawy i sąsiadujących z nią powiatów. Dlatego też 

badanie to należy zaliczyć do następujących obszarów: 2.1.3 – zapotrzebowanie na 

pracowników ogółem i z uwzględnieniem sekcji gospodarki, sektorów własności, 

wielkości firm; 2.1.4 – zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i specjalności; 

2.1.5 - zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i specjalności. 

 

Ogłoszenia prasowe i internetowe zostały przeanalizowane pod względem 

wymagań, jakie stawia się przyszłym pracownikom, pod względem zakresu 

obowiązków poszczególnych pracowników oraz ze względu na korzyści oferowane 

potencjalnym pracownikom. W badaniu rozpatrywano również jak różnią się te trzy 

elementy ze względu na rodzaj oferowanego stanowiska, jego pozycję w hierarchii 

organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz ze względu na branżę, w obrębie której działa 

firma poszukująca pracownika.  

 

7.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

7.1 Źródła danych 

  

W badaniu analizowano wyłącznie dane uzyskane z analizy treści 

modułowych ogłoszeń w prasie codziennej oraz w Internecie. Badania te zatem 

opierały się na analizie źródeł zastanych. 
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7.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

 

Badanie polegało na analizie treści ofert pracy. Zbiór analizowanych ogłoszeń 

został określony wedle trzech kryteriów opisanych dokładniej w punkcie 2.2.  

 

Na pierwszym etapie analizy z treści każdego badanego ogłoszenia 

wyodrębniono następujące rodzaje informacji: ogłoszeniodawca, nazwa firmy 

poszukującej pracownika, jej lokalizacja, nazwa stanowiska, poziom wykształcenia 

wymagany od kandydata na dane stanowisko, profil jego wykształcenia, wymagane 

uprawnienia i certyfikaty/zaświadczenia, doświadczenie zawodowe, wiedza i 

kwalifikacje, umiejętności „miękkie”, korzyści oferowane przez pracodawcę oraz 

zakres obowiązków na oferowanym stanowisku. Każdej ofercie przypisano też datę 

oraz miejsce jej ukazania się (nazwa gazety lub portalu). 

 

Na drugim etapie analizy dla wcześniej wyodrębnionych rodzajów informacji 

opracowano kategorie analityczne. Służyły one wyczerpującemu opisaniu każdego 

ogłoszenia ze względu na wcześniej wyodrębnione rodzaje informacji. W ten sposób 

każde ogłoszeniu przypisana została jedna wartość z 66 zmiennych. 

 

Na podstawie tak utworzonej bazy danych zawierającej skwantyfikowane 

informacje na temat cech poszczególnych ogłoszeń dokonano przy wykorzystaniu 

metod statystycznych analizę zebranego materiału. 

 

7.2 Charakterystyka próby 

  

Do próby badawczej włączono ogłoszenia kierując się następującymi 

kryteriami: po pierwsze, badaniem zostały objęte oferty pracy ukazujące się w prasie i 

Internecie. Z tytułów prasowych do badania wybrano warszawskie wydania 

poniedziałkowych dodatków do dwóch ogólnopolskich dzienników: „Gazety 
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Wyborczej” i „Dziennika Polska – Europa – Świat”, czyli: „Gazeta Praca” oraz „Praca 

Rozwój Kariera”. Analizie zostały poddane tylko ogłoszenia modułowe. Ze źródeł 

internetowych do analizy włączono trzy branżowe portale: „pracuj.pl”, „jobpilot.pl” 

oraz „hrk.pl”. Po drugie, badaniem objęto ogłoszenia, które ukazały się w okresie od 

poniedziałku 18 sierpnia do wtorku 18 listopada 2008 roku. Po trzecie, analizie 

poddano wszystkie ogłoszenia, jakie ukazały się we wspomnianym okresie, pod 

warunkiem, że oferowano w nich pracę na terenie Warszawy lub w powiatach 

sąsiadujących. 

 

Realizatorzy badania omawiają dokładnie w raporcie konsekwencje takiej 

konstrukcji próby dla jej reprezentatywności względem zbioru wszystkich ogłoszeń 

prasowych odnoszących się do wolnych stanowisk pracy. 

 

Badaniami objęto 13 816 ogłoszeń, z czego po wstępnej selekcji dalszej 

analizie zostało poddanych 13 527. Większość ogłoszeń pochodziło z portali 

internetowych, tylko jedna trzecia ogłoszeń pochodziło z Gazety Wyborczej i 

Dziennika. Prawie 10 000 ofert odnosiło się do stanowisk pracy w Warszawie, 739 

odnosiło się do stanowisk pracy z sąsiadujących z Warszawą powiatów, zaś 2000 

ogłoszeń nie podawało dokładnie miejsca pracy.  

  

7.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Kwantyfikacja wybranych cech ogłoszeń prasowych pozwoliła na dokonanie 

analizy statystycznej zebranego materiału opierającej się na analizie rozkładu 

liczebności i rozkładu procentowego wartości zmiennych stworzonych przez 

realizatorów badania. 

  

8. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 
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8.1 Wykorzystane wskaźniki 

 

W badaniu wykorzystano bardzo proste wskaźniki opierające się o rozkłady 

wartości poszczególnych zmiennych. Zmienne te odnosiły się zaś do następujących 

cech ogłoszeń: ogłoszeniodawca, nazwa firmy poszukującej pracownika, jej 

lokalizacja, nazwa stanowiska, poziom wykształcenia wymagany od kandydata na 

dane stanowisko, profil jego wykształcenia, wymagane uprawnienia i 

certyfikaty/zaświadczenia, doświadczenie zawodowe, wiedza i kwalifikacje, 

umiejętności „miękkie”, korzyści oferowane przez pracodawcę oraz zakres 

obowiązków na oferowanym stanowisku 

 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

  

Niestety w dyspozycji zespołu badawczego nie znajduje się baza danych 

stworzona na podstawie analiz ogłoszeń prasowych. Wydaje się jednak, że realizatorzy 

projektu w znacznym stopniu wyczerpali możliwości analityczne, na jakie pozwalał 

uzyskany przez nich materiał badawczy.  

 

8.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Należy bardzo wysoko ocenić wykorzystane w badaniu narzędzia badawcze. 

Pozwoliły one w rzetelny sposób opisać zawartość ogłoszeń o pracę zamieszczanych 

w prasie oraz Internecie i odnoszących się do szeroko rozumianego warszawskiego 

rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługuje staranność przygotowania założeń całego 

badania oraz ich krytyczna samoocena. Imponuje również stworzenie wyczerpującego 

zbioru zmiennych opisujących cechy poszczególnych ogłoszeń prasowych. 

Jako jedyny mankament omawianego badania można wskazać niepełne 

udzielenie odpowiedzi na pytanie o zachęty, jakie oferują pracodawcy swoim 
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potencjalnym pracownikom. Ten wątek badawczy nie został przez realizatorów 

projektu w należyty sposób rozwinięty. 

 

8.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

W badanej próbie ogłoszeń prasowych znajdowało się najwięcej ofert dla 

specjalistów, asystentów oraz kierowników. W Warszawie najczęściej poszukiwani 

byli specjaliści, zaś w przyległych do stolicy powiatach pracownicy fizyczni. W 

większości ogłoszeń dotyczących szczebla średniego po dyrektorski wymagane było 

wykształcenie wyższe oraz znajomość języka angielskiego. Od pracowników 

wyższego szczebla wymaga się zazwyczaj umiejętności zarządzania zespołami 

ludzkimi oraz projektami. Od specjalistów wymaga się znajomości obsługi komputera 

oraz specjalistycznego oprogramowania, zaś od osób mających zajmować stanowiska 

kierownicze oczekuje się zdolności do samodzielnego działania. 

 

8.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W raporcie, jaki znajduje się w dyspozycji zespołu badawczego, brakuje 

zwięzłego podsumowania wszystkich przeprowadzonych w ramach całego projektu 

analiz. Zamiast tego mamy, krótkie podsumowania każdej części raportu oraz bardzo 

lakoniczne w swojej treści rekomendacje, jakie wynikają ze zrealizowanego projektu. 

Brakuje szerszego, bardziej syntetycznego spojrzenia na poruszaną w badaniu 

tematykę.  

 

9. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

 

Badanie ogłoszeń prasowych zrealizowane na potrzeby Urzędu Pracy m. st. 

Warszawy powinno stanowić punkt odniesienia dla wszelkich tego typu badań 

mających być w przyszłości realizowanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku 
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Pracy. Badanie to jest przeprowadzone w sposób przemyślany i systematyczny. 

Realizatorzy badania byli świadomi konsekwencji podejmowanych przez siebie 

wyborów metodologicznych i dawali temu wyraz w stworzonym przez siebie raporcie. 

Z tych też powodów badanie to może stanowić wzorzec dla innych badań 

analizujących treść ogłoszeń o pracę zamieszczanych w prasie i Internecie.   

  

10. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Mentrak Magdalena, Tędziagolski Tomasz, Badanie treści modułowych 

ogłoszeń rekrutacyjnych. Zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje, 

Urząd Pracy m.st. Warszawy, 2008 
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BADANIE NR 3. BADANIE PRZEDSIĘBIORCÓW I PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH. BADANIE OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY. 

WYNIKI. 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Badanie przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych. Badanie osób 

poszukujących pracy. Wyniki. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Warszawy. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badań było rozpoznanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców z 

uwzględnieniem zarówno struktury zawodowej, jak też najbardziej istotnych cech 

kwalifikacyjno-zawodowych oraz osobowościowych decydujących o zatrudnieniu 

pracownika. Drugim celem badania było zidentyfikowanie tych samych parametrów w 

populacji osób poszukujących pracy.  

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

  

Realizatorzy projektu przystępując do badania zakładali, że na warszawskim 

rynku pracy istnieje rozbieżność pomiędzy cechami, jakie u potencjalnych 

pracowników poszukują pracodawcy, a cechami, które rzeczywiście posiadają osoby 

poszukujące pracy. 
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1.4 Przedmiot badania 

  

Głównym przedmiotem badania były opinie pracodawców na temat 

poszukiwanych przez nich pracowników oraz opinie osób bezrobotnych na temat 

własnych kwalifikacji. Z tego powodu omawiane badanie należy przypisać do 

obszaru: 2.1.3 zapotrzebowanie na pracowników ogółem i z uwzględnieniem sekcji 

gospodarki, sektorów własności oraz wielkości firmy; 2.1.5 zapotrzebowanie na 

pracowników na lokalnych/subregionalnych rynkach pracy; 2.3.5 kompetencje 

bezrobotnych. 

 

W obrębie zainteresowania realizatorów badania znalazły się w szczególności 

kwestie dotyczące: 

- stanowisk pracy, na które pracodawcy w Warszawie obecnie, jak i w 

przyszłości najczęściej poszukują lub będą poszukiwali kandydatów do pracy, 

- kwalifikacji zawodowych i cech osobowościowych, na które wśród 

warszawskich pracodawców jest i będzie największe zapotrzebowanie, 

- najistotniejszych dla warszawskich pracodawców czynników, wpływających 

na podjecie decyzji o przyjęciu danej osoby do pracy, 

- opinii warszawskich pracodawców o kwalifikacjach zawodowych osób, 

które w okresie ostatniego roku zatrudnili w swoich firmach, 

- atutów i deficytów kwalifikacji zawodowych i cech osobowościowych 

kandydatów ubiegających się o prace w Warszawie, 

- barier, na jakie natrafiają warszawscy pracodawcy w trakcie poszukiwania 

kandydatów do pracy, 

- głównych źródeł niepowodzeń osób poszukujących pracy w kontaktach z 

pracodawcami, 

- skłonności warszawskich pracodawców do szkolenia pracowników, 

- roli cech osobowościowych i kwalifikacji zawodowych kandydatów do 

pracy, z punktu widzenia oczekiwań warszawskich pracodawców, 

- problemów związanych z wypełnianiem ustawowego obowiązku zgłaszania 

do urzędów pracy wolnych miejsc pracy,  
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- rodzajów świadczeń pozapłacowych oferowanych przez warszawskich 

pracodawców, 

- oceny własnych cech osobowościowych i kwalifikacji zawodowych 

dokonywanych przez bezrobotnych,  

- kwalifikacji zawodowych i cechy osobowościowe posiadanych przez 

bezrobotnych, 

- potrzeb szkoleniowych osób poszukujących pracy,  

- przyczyn pozostawania bez zatrudnienia, z uwzględnieniem podziału na 

płeć, grupy wieku, poziom wykształcenia oraz czas pozostawania bez pracy, 

- oceny wymagań kwalifikacyjnych pracodawców w porównaniu z 

oferowanym poziomem wynagrodzenia, charakteru pracy i zakresu obowiązków. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

 

Raport znajdujący się w dyspozycji zespołu badawczego składa się z czterech 

części: pierwsza poświęcona jest opisowi społeczno-gospodarczemu Warszawy, druga 

koncentruje się na opisie cech charakterystycznych bezrobocia w mieście, trzecia 

poświęcona jest analizie makroekonomicznej czynników kształtujących warszawski 

rynek pracy, ostatnia część zaś zawiera omówienie właściwych badań.  

 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

  

Trzy pierwsze części raportu zawierają analizy opierające się na źródłach 

zastanych. W pierwszej części raportu zawarte są dane zaczerpnięte z różnorakich 

publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, jak też zwarta jest omówienie strategii 

rozwoju m.st. Warszawy. Druga część raportu opiera się na statystykach zbieranych 

przez Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz na danych zaczerpniętych z portalu 
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Publicznych Służb Zatrudnienia. Trzecia część raportu opiera się całkowicie na 

danych uzyskanych z warszawskiego Urzędu Pracy. 

 

2.1.2 Badania empiryczne 

  

W czwartej części raportu znajduje się omówienie badań empirycznych. 

Badania te były sondażowymi badaniami telefonicznymi. Badaniami zostało objętych 

308 pracodawców i 310 osób poszukujących pracy. 

  

2.2 Charakterystyka próby 

  

2.2.1 Charakter próby 

  

Niestety brak jest w raporcie danych na temat konstrukcji prób, 

wykorzystywanych operatów doboru tychże prób oraz sposobu realizacji prób. Raport 

zawiera jedynie opis faktycznie zrealizowanych prób bez informacji mówiących o tym 

jak zbiory objętych badaniem osób mają się do planowanych zbiorów respondentów. 

Na tej podstawie trudno jest określić charakter obydwu zrealizowanych prób. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Dokonane w dwóch pierwszych częściach analizy opierały się przede 

wszystkim na omówieniu i zestawieniu wskaźników tworzonych na potrzeby statystyk 

generowanych przez Główny Urząd Statystyczny. W części trzeciej autorzy projektu 

przeprowadzili własne obliczenia w oparciu o statystyki Urzędu Pracy m.st. 

Warszawy, zaś w części czwartej dokonano omówień wyników właściwych badań 

przy wykorzystaniu prostych metod analizy statystycznej. Chodzi tu o rozkłady 

liczebności oraz rozkłady procentowe wartości poszczególnych zmiennych. 
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

Jak to zostało wspomniane wyżej w dwóch pierwszych częściach badania 

posłużono się wskaźnikami standardowo tworzonymi przez Główny Urząd 

Statystyczny. W części trzeciej natomiast dokonano ciekawego zobrazowania relacji, 

jakie zachodziły pomiędzy liczbą bezrobotnych a liczbą ofert pracy. Wykorzystano do 

tego celu krzywą Beveridge’a. W czwartej części z kolei wykorzystano proste 

wskaźniki obrazujące opinie pracodawców i bezrobotnych za pomocą liczebności lub 

procentowego udziału poszczególnych odpowiedzi na zadawane respondentom 

pytania.  

 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

  

Niestety omawiany raport nie zawiera bazy danych uzyskanych w trakcie 

realizowania telefonicznego badania sondażowego. Ponowne wykorzystanie tej bazy 

danych wiązałoby się również z koniecznością pozyskania informacji na temat 

konstrukcji prób oraz sposobu ich realizacji. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Wydaje się, że realizatorzy badania zastosowali zbyt wiele metod badawczych 

w odniesieniu do analizowanego przedmiotu badawczego. Wydaje się, że część 

pierwsza i druga nie wiele wniosły do analizy głównego tematu badania, a też nie 

zawierały informacji, które by prezentowały sytuację na warszawskim rynku pracy w 

sposób nowatorski. Taka możliwość pojawiła się w trzeciej części raportu, w której 

realizatorzy badania odwołali się do wskaźnika rzadko spotykanego w oficjalnych 

statystykach. W bardzo obrazowy sposób prezentuje on sytuację na warszawskim 
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rynku pracy. Wielka szkoda, że ta część raportu jest nadzwyczaj krótka i odwołuje się 

tylko do jednego niestandardowego wskaźnika. 

  

Jeżeli chodzi o właściwe badania opinii pracodawców i pracowników 

wykorzystane narzędzia badawcze i użyte narzędzia analityczne pozwoliły, przy 

zastrzeżeniu dotyczącym konstrukcji i realizacji próby, na osiągnięcie zamierzonych 

celów badawczych. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

W Warszawie najczęściej poszukiwane są osoby do pracy w usługach i 

handlu. Poszukiwani są przede wszystkim tacy pracownicy, którzy posiadają 

odpowiednią do pełnionej funkcji wiedzę oraz doświadczenie. Preferowane są również 

osoby, które potrafią pracować w zespole i są kreatywne. Największą przeszkodą w 

pozyskaniu nowych pracowników jest brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Warszawscy pracodawcy deklarują w związku z tym chęć podnoszenia kwalifikacji 

swoich pracowników. Taka determinacja jest słabiej widoczna po stronie samych 

bezrobotnych, którzy w znacznym stopniu swoje kompetencje opierają na pierwotnie 

nabytych umiejętnościach (np. w szkole).  

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W znajdującym się w dyspozycji zespołu badawczego raporcie nie zostały w 

wystarczająco jasny sposób sformułowane cele i założenia całego projektu. Dość 

niejasne sformułowania utrudniają uchwycenie głównego zamysłu badania. 

 

Bardzo znaczącym brakiem jest nie włączenie do raportu informacji na temat 

sposobu konstrukcji prób badawczych, ich reprezentatywności oraz sposobu ich 

realizacji. Wątpliwości budzi również zawarcie w raporcie tak rozbudowanych 
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pierwszej i drugiej części oraz nieadekwatne przedstawienie we wstępie zawartości 

trzeciej części publikacji do jej rzeczywistej zawartości. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

  

W omawianym raporcie warta uwagi jest jego trzecia część. Mimo swojej 

niedużej objętości wydaje się wskazywać kierunek, w jakim powinny podążać analizy 

rynku pracy opierające się na danych zastanych. Należy w oparciu o już istniejące 

dane i wskaźniki tworzyć nowe wskaźniki, które w lepszy i w bardziej twórczy sposób 

uwypuklają kwestie będące w obrębie zainteresowania badaczy. 

   

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Sobocka-Szczapa, Halina, Badanie przedsiębiorców i 

podmiotów gospodarczych. Badanie osób poszukujących pracy. Wyniki., Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, 2007 
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BADANIE NR 4. KOMPLEKSOWA I PROGNOSTYCZNA INFORMACJA O 

WARSZAWSKIM RYNKU PRACY 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 

Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy. 

  

Badanie zostało zrealizowane na terenie Warszawy. 

  

1.2 Cel lub cele badania 

 

Badanie miało na celu zdefiniowanie przyczyn pozostawania bez zatrudnienia 

osób w wieku produkcyjnym oraz osób aktywnie poszukujących pracy. Badanie miało 

także umożliwić uzyskanie wiedzy na temat dopasowania na warszawskim rynku 

pracy istniejących zasobów pracy do aktualnych ofert pracy oraz pozwolić na 

przeprowadznie prognozy zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje zawodowe i 

kompetencje społeczne na lokalnym rynku pracy do roku 2015. 

  

1.3 Przedmiot badania 

  

Głównym przedmiotem badania był warszawski rynek pracy, którego obraz 

miał zostać uzyskany dzięki przebadaniu opinii zarówno osób pozostających bez pracy 

jak i warszawski pracodawców. Z powodu swojej kompleksowości badanie 

przeprowadzone przez Urząd Pracy m.st. Warszawy należy zaliczyć do dwóch 

szerokich obszarów – 2.1 strona popytowa i 2.3 bezrobocie. 

 



 

149 

 

1.3.1 Główny temat badania 

 

Badanie składało się z dwóch części. Każda z nich skierowana była do innej 

grupy respondentów. Pierwszą z nich stanowiły osoby bezrobotne drugą pracodawcy. 

 

W części poświęconej bezrobotnym zostały podniesione następujące 

zagadnienia: powody pozostawania osób bezrobotnych bez pracy; działania 

podejmowane przez te osoby w celu znalezieniu pracy; bariery utrudniające 

poszukiwanie i znalezienie pracy; postrzeganie własnych kwalifikacji zawodowych 

przez bezrobotnych; znaczenie pracy w życiu respondentów; przyczyny niepowodzeń, 

jakie osoby bezrobotne napotykają w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami; 

działania podejmowane przez bezrobotnych w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych; oczekiwania bezrobotnych odnoszące się do ich przyszłej pracy; 

struktura społeczno-demograficzna osób pozostających bez pracy. 

 

W części badania zwróconej do pracodawców zostały podniesione następujące 

zagadnienia: sposoby poszukiwania pracowników wykorzystywane przez 

pracodawców; oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy z 

uwzględnieniem - kwalifikacji zawodowych, poziomu i profilu wykształcenia, 

doświadczenia zawodowego, kompetencji społecznych, posiadanych uprawnień, 

certyfikatów, czynników pozamerytorycznych; trudności jakie napotykają pracodawcy 

w poszukiwaniu pracowników; opinie pracodawców na temat oczekiwań kandydatów 

poszukujących pracy. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 
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Wykorzystywane w badaniach źródła danych to przede wszystkim dane 

uzyskane za pomocą badań ilościowych i jakościowych warszawski bezrobotnych oraz 

pracodawców. Tylko w niewielkim stopniu w analizach zostały wykorzystane dane 

statystyczne odnoszące się do warszawskiego rynku pracy a sporządzone przez 

Główny Urząd Statystyczny. 

  

2.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

  

Każda z dwóch części badania, odnoszących się do bezrobotnych i 

pracodawców, składała się z dwóch modułów. Pierwszego składającego się z badań 

jakościowych oraz drugiego składającego się z badań ilościowych.  

 

Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia badań jakościowych. 

Pierwszym z nich objęło stu mieszkańców Warszawy pozostających bez zatrudnienia i 

aktywnie poszukujących pracy w momencie realizacji badania. Wyodrębniono pięć 

grup wiekowych. W obrębie każdej grupy wiekowej przeprowadzono dziesięć 

pogłębionych wywiadów indywidualnych i jeden zogniskowany wywiad grupowy. 

Łącznie przeprowadzono 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych i 5 

zogniskowanych wywiadów grupowych. Wszystkie indywidualne wywiady 

pogłębione trwały od 45 do 60 minut, natomiast zogniskowane wywiady grupowe  od 

90 do 120 minut. Wszystkie wywiady były prowadzone przez moderatorów Instytutu 

MillwardBrown SMG/KRC (bezpośredniego realizatora badania). 

  

Drugie badanie jakościowe objęło osoby zajmujące się rekrutacją i 

zatrudnianiem pracowników. Były to, zatem osoby pracujące w działach kadr 

warszawskich przedsiębiorstw i innych instytucji, a także właścicieli firm. Kryterium 

doboru osób do badania była wielkość przedsiębiorstwa, w którym pracują lub którego 

są właścicielami. W obrębie każdej z trzech grup przeprowadzono 10 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych i jeden zogniskowany wywiad grupowy. Łącznie 

przeprowadzono, więc 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych i 3 zogniskowane 

wywiady grupowe. 
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Na drugim etapie badania przeprowadzono badania sondażowe bezrobotnych 

mieszkańców Warszawy oraz warszawskich pracodawców. Badania ilościowe miały 

podejmować wątki badań przeprowadzonych metodą jakościową. 

  

W raporcie z badań, który jest w dyspozycji zespołu badawczego nie znajduje 

się ani wzór kwestionariuszy badań sondażowych, ani też ich omówienie. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

  

Badanie jakościowe osób bezrobotnych objęło stu mieszkańców Warszawy 

pozostających bez zatrudnienia i aktywnie poszukujących pracy w momencie 

realizacji badania. Demograficzne kryteria doboru badanej grupy stanowiły wiek i 

płeć. Wyodrębniono pięć grup wiekowych: 18-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45-54 

lata, powyżej 54 lat. W każdej grupie wiekowej kobiety i mężczyźni stanowili po 50% 

respondentów.  

 

Badanie jakościowe warszawskich pracodawców z realizowano w trzech 

grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Przebadano małe 

przedsiębiorstwa, zatrudniające od 9 do 49 pracowników; średnie przedsiębiorstwa, 

zatrudniające od 50 do 250 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa zatrudniające 

powyżej 250 pracowników. 

 

Badanie ilościowe bezrobotnych mieszkańców Warszawy zostało 

przeprowadzone na 1023 osobowej próbie bezrobotnych Warszawiaków w wieku od 

18 do 64 lat. Zrealizowana próba była zróżnicowana pod względem płci, wieku (sześć 

kategorii wiekowych) oraz miejsca zamieszkania (ze względu na zamieszkiwanie w 

poszczególnych dzielnicach miasta).  

 

Badanie ilościowe pracodawców zostało zrealizowane na 1007 podmiotowej 

próbie warszawskich firm. Struktura próby odzwierciedlała strukturę warszawski 
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przedsiębiorstw ze względu na liczbę zatrudnionych w nich osób (trzy kategorie) oraz 

branżę, w jakiej działała dana firma (13 kategorii wyodrębnionych na podstawie 

Europejskiej Klasyfikacji Działalności). Bezpośrednio w badaniu brały udział osoby 

odpowiedzialne za rekrutację i zatrudnienie pracowników. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Dokonywane w badaniach analizy opierają się przede wszystkim na dość 

rozbudowanych metodach statystycznych oraz są uzupełniane informacjami 

otrzymanymi w trakcie badań jakościowych. Materiały z pogłębionych wywiadów 

indywidualnych oraz ze zogniskowanych wywiadów grupowych stanowią 

egzemplifikację tez wywodzonych z analiz statystycznych. 

 

Analizy statystyczne opierają się przede wszystkim na rozkładzie liczebności i 

rozkładzie procentowym wartości poszczególnych zmiennych oraz na rozkładach 

warunkowych. Oprócz tego na potrzeby dokonywanych analiz przeprowadzono 

kilkukrotnie analizą czynnikową, lecz sposób jej przeprowadzenia jest w 

niewystarczający sposób opisany w dokumencie, który znajduje się w dyspozycji 

zespołu badawczego (patrz punkt 3.5). 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

W raporcie z badań w zgodzie z wykorzystywanymi metodami statystycznymi 

użyte są proste wskaźniki odzwierciedlające bądź to liczebność wartości jakiejś 

zmiennej, bądź też jej udział procentowy w zbiorze wszystkich wartości zmiennej. Te 

proste wskaźniki oddają najczęściej częstość udzielania przez respondentów 

określonej odpowiedzi na dane pytanie.  
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Bardziej nieco złożonymi wskaźnikami są wskaźniki wykorzystywane przy 

analizie czynnikowej. Tutaj podawany jest najczęściej procentowy udział 

respondentów udzielających zbliżonych odpowiedzi na zadane pytanie pośród 

wszystkich osób biorących udział w badaniu. N.p. jako wskaźnik zróżnicowania 

preferencji pracodawców względem cech swoich pracowników użyty został 

procentowy udział tych rodzajów pracodawców, którzy poszukują kompetentnych 

pracowników, samodzielnych pracowników oraz silnych psychicznych pracowników.    

 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

  

Znajdujący się w dyspozycji zespołu badawczego raport posiada załącznik, w 

którym znajdują się dane uzyskane w trakcie badania. Jednakże dane te odnoszą się 

jedynie do badań ilościowych i są już w znacznym stopniu zagregowane. Prezentują 

one rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, jak też 

rozkład tychże odpowiedzi ze względu na różnego rodzaju cechy respondentów.   

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Wykorzystana metoda badawcza, użyte narzędzia badawcze, sposób realizacji 

badania oraz przeprowadzone na zebranym materiale empirycznym analizy bardzo 

dobrze wypełniają założony cel badania. Na pewno zbliżyły zleceniodawców, jaki i 

bezpośrednich realizatorów badania do poznania przyczyn pozostawania części osób 

poza rynkiem pracy. Należy przy tym zastrzec, że dokonane analizy opierają się 

wyłącznie na zestawieniu subiektywnych ocen sytuacji na rynku pracy pracodawców i 

bezrobotnych z Warszawy. W ten sposób omawiane badania oddają tylko część obrazu 

sytuacji na stołecznym rynku pracy.  

 

O ile cześć poświęcona prognozowaniu zapotrzebowania na zawody na okres 

od 2008 do 2015 roku odnosi się do ważnych dla każdego rynku pracy kwestii i jest 
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przeprowadzona w sposób wyczerpujący, to trudno nie postawić pytania o sensowność 

dokonywania tego typu prognoz na tak długi horyzont czasowy. 

   

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Warszawski rynek pracy charakteryzuje się przede wszystkim 

zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą. Dotyczy to zarówno 

pracowników umysłowych, jak i fizycznych. W obu wypadkach oczekuje się 

odpowiedniego wykształcenia i odpowiednich umiejętności podpartych znacznym 

doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu danego fachu. 

  

Bezrobotni mieszkańcy Warszawy to osoby posiadające z kolei dość niskie 

kwalifikacje zawodowe oraz mający wykształcenie rzadko przekraczające średnie. Nie 

posiadają oni umiejętności, które predestynowałyby ich do wykonywania ściśle 

określonego zawodu. Osoby pozostające bez pracy nie są również chętne do 

podnoszenia własnych kwalifikacji w celu zwiększenia szans na uzyskanie 

zatrudnienia. 

 

Zestawiając oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników i 

opinie bezrobotnych na temat tego, co oczekuje od nich warszawski rynek pracy widać 

dużą zgodność. Zarówno bezrobotni jak i pracodawcy w jednakowy sposób oceniają 

to, co obecnie jest najwyżej cenione na rynku pracy. Ta zgodność nie prowadzi jednak 

do całkowitego wyrugowania zjawiska bezrobocia z Warszawy. Autorzy badania 

sugerują, że dzieje się tak, ponieważ bezrobotni nie mają chęci, woli lub predyspozycji 

do tego aby dostosować się do wymogów stołecznego rynku pracy. Wydaje się on być 

dla nich zbyt wymagający. 

 

W świetle analizowanych badań to zagubienie osób bezrobotnych może 

utrzymywać się w dłuższym okresie czasu. Dokonana przez realizatorów badania 

prognoza zapotrzebowania na kompetencje zawodowe i społeczne w najbliższych 

latach wskazuje, że na warszawskim rynku pracy będzie sukcesywnie wzrastało 



 

155 

 

zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników w wąskich 

dziedzinach zawodowych. W takiej sytuacji osobom nisko wykwalifikowanym 

znalezienie pracy będzie stwarzało jeszcze więcej trudności. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Raport, który znajduje się w posiadaniu zespołu badawczego jest 

sporządzony ze wszech miar wyczerpująco, lecz posiada drobne niedociągnięcia. Nie 

podano informacji o tym ile osób uczestniczyło w jakościowych badaniach 

pracodawców. Nie podano, co stanowiło operat doboru próby w wypadku badań 

ilościowych bezrobotnych oraz w wypadku badań ilościowych firm. Jest to 

szczególnie dotkliwy brak w wypadku osób pozostających bez pracy, gdyż nie 

wiadomo, czy za osoby bezrobotne były uznawane tylko te osoby, które były 

zarejestrowane w Urzędzie Pracy, czy też posługiwano się inną, bardziej liberalną 

operacjonalizacją pojęcia bezrobotnego.  

Tylko na podstawie tabel zawartych w raporcie można domyślić się jak 

znaczna była liczebność pracodawców w badaniu ilościowym (1007 osób). Nie można 

już jednak z zawartości dokumentu wywnioskować, jaka była procedura docierania do 

respondentów w tej części badania. Nie wiemy, zatem jaka część spośród osób 

objętych badaniem to właściciele firm, a jaka część to osoby zajmujące się jedynie 

sprawami kadrowymi w przedsiębiorstwach. 

Znacznym brakiem w raporcie z badań jest bardzo zdawkowy opis analizy 

czynnikowej wykorzystanej do analizy zebranego materiału badawczego. Brak tego 

opisu nie pozwala dokładnie zrozumieć przesłanek kierujących realizatorów badania w 

tworzeniu kategoryzacji respondentów ze względu na udzielone odpowiedzi na 

analizowane pytania. Tego typu informacja byłaby też przydatna w celach czystko 

edukacyjnych, gdyż analiza czynnikowa pojawia się rzadko w badaniach 

poświęconych lokalnym rynkom pracy (pośród zebranych przez zespół badawczy 

materiałów jest to jedyny taki przypadek). 
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Dla zrozumienia całej problematyki badania bardzo cenne byłyby również 

informacje dotyczące stopnia realizacji planowanej próby oraz informacje na temat 

kłopotów z przeprowadzeniem badania.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

Badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Pracy m.st. Warszawy wydają 

się godne uwagi Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy z dwóch względów. 

Przede wszystkim pokazują słuszność przeprowadzania równoległych badań zarówno 

opinii pracodawców, jak i bezrobotnych na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Pozwala to na zdiagnozowanie stopnia, w jakim oczekiwania pracodawców są 

poprawnie odczytywane przez osoby poszukującej pracy, jak też sprawdzenia na ile te 

oczekiwania mają realne pokrycie w kompetencjach, szczególnie społecznych, 

posiadanych przez osoby bezrobotne. Można w tym miejscu zarekomendować 

Mazowieckiemu Obserwatorium Rynku Pracy stworzenie wskaźników statystycznych, 

które by w sposób syntetyczny obrazowały zgodność zapatrywań na uwarunkowania 

rynku pracy zarówno ze strony pracodawców, jak i potencjalnych pracobiorców. 

 

Badania zlecone przez Urząd Pracy m.st. Warszawy stanowią również ważny 

punkt odniesienia dla wszystkich badań mających na celu diagnozowanie lokalnych 

rynków pracy. Zarówno część badań poświęcona opiniom pracodawców, jak i część 

poświęcona opiniom bezrobotnych jest starannie przemyślana, zawiera omówienie 

wielu istotnych pytań, sama zaś analiza zebranych danych jest drobiazgowa i 

wielowątkowa.  

  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Filipek Marta (red.), Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim 

rynku pracy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Warszawa, 2009. 
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BADANIE NR 5. ANALIZA ANKIET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Analiza ankiet dla niepełnosprawnych. 

 

Badanie zostało zrealizowane na terenie powiatu żuromińskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Określenie metod i sposobów poszukiwania pracy przez osoby 

niepełnosprawne oraz określenie znaczenia pracy zawodowej w życiu tychże osób. 

  

1.3 Przedmiot badania 

 

Przedmiotem badawczym były osoby niepełnosprawne zarejestrowane w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie. Z tego względu należy zakwalifikować to 

badanie do obszaru 2.2.2 – sytuacja grup defaworyzowanych. 

 

1.3.1 Główny temat badania 

 

Realizatorzy badania podjęli analizie następujące tematy: sposób 

poszukiwania pracy przez niepełnosprawnych bezrobotnych, oczekiwania 

niepełnosprawnych bezrobotnych wobec Urzędu Pracy, rodzaje kursów, którymi są 

zainteresowani respondenci oraz utrudnienia w podjęciu przez nich pracy. 
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Dane wykorzystywane w badaniu zostały wygenerowane w oparciu o badania 

sondażowe 21 niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 

w Żurominie.  

 

2.2 Charakterystyka próby 

  

Próbę stanowiło 21 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Żurominie. Zespół badawczy nie dysponuje niestety informacjami na temat 

konstrukcji próby, ani sposobu jej realizacji.  

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Do analizy zebranych danych zastosowano bardzo prostą analizę statystyczną 

opierającą się na podawaniu liczebności i częstości występowania wartości 

poszczególnych zmiennych. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

W tym bardzo prostym badaniu nie wykorzystano żadnych rozbudowanych 

wskaźników. Zastosowane wskaźniki odnosiły się rozkładu udzielonych odpowiedzi 

na poszczególne pytania. 

  

3.1 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 
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Sensowność wykorzystania metody badania sondażowego dla poznania opinii 

niepełnosprawnych bezrobotnych nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wątpliwości budzi 

sposób przygotowania i realizacji próby. O obydwu wypadkach nie podano żadnych 

informacji na ten temat. Zawarte w kwestionariuszu pytania nie pozwalają także na 

osiągnięcie jednego z celów badania, a mianowicie na określenie znaczenia pracy 

zawodowej w życiu respondentów. 

 

3.2 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Spośród 21 respondentów 11 poszukuje pracy przez znajomych, 10 korzysta z 

usług PUP, 8 szuka pracy bezpośrednio u pracodawcy. Uczestniczący w badaniu 

niepełnosprawni bezrobotni oczekują od Urzędu Pracy pełnienia roli pośrednika pracy 

lub ośrodka poradnictwa zawodowego. Szkolenia, którymi zainteresowani są 

bezrobotni to szkolenia w zaawansowanym użytkowaniu komputera, jak też szkolenia 

w zawodach budowlanych. Największe przeszkody w znalezieniu pracy uczestnicy 

badania widzą we własnym stanie zdrowia, niskich wynagrodzeniach i złych 

warunkach pracy. 

 

3.3 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W posiadanym przez nas omówieniu badań brakuje informacji na temat 

konstrukcji próby i jej realizacji. 

  

4. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Goliat Aneta, Analiza ankiet dla osób niepełnosprawnych, Powiatowy Urząd 

Pracy w Żurominie, 2007, dokument znajduje się w posiadaniu członków zespołu 

badawczego.
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BADANIE NR 6. ANALIZA ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 

KOBIET ZAREJESTORWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 

W ŻUROMINIE 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa badania 

 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kobiet zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie powiatu żuromińskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było poznanie stosunku kobiet zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy do pracy zawodowej, ich oczekiwań wobec najbliższej przyszłości, jak też 

planowanych działań. 

  

1.3 Przedmiot badania 

 

Głównym przedmiotem badań są kobiety zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a 

zatem należy badanie to zakwalifikować do obszaru 2.2.2 – sytuacja grup 

defaworyzowanych.  

 

W całym badaniu podnoszone były następujące zagadnienia: charakterystyka 

bezrobocia wszystkich kobiet zarejestrowanych w PUP, miejsce zamieszkania, 

sytuacja rodzinna i wykształcenie uczestniczek badania, przyczyny utracenia przez nie 
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pracy, czas pozostawania bez pracy, sposoby poszukiwania pracy, trudności w 

znalezieniu pracy oraz najbardziej preferowane formy przyszłego zatrudnienia. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Analizy dokonane w raporcie w raporcie z badań opierają się na dwóch 

rodzajach źródeł: danych zastanych i danych uzyskanych w wyniku przeprowadzenia 

badań sondażowych. Pierwsza część raportu zawiera opis bezrobocia w województwie 

mazowieckim i powiecie żuromińskim w oparciu o dane Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz dane Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie. Dane te dotyczą 

okresu od 2001 do 2005 roku i koncentrują się na analizie bezrobocia kobiet. 

 

Drugą część raportu stanowi omówienie wyników badań sondażowych. Były 

one przeprowadzone pośród bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Żurominie. Zespół badawczy nie dysponuje informacją na temat 

dokładnego czasu przeprowadzenia tych badań. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

 

Badania sondażowe były przeprowadzone na próbie 100 bezrobotnych kobiet 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie. Uczestniczki badania 

były wybrane losowo pośród wszystkich zarejestrowanych w urzędzie kobiet. Nie 

dysponujemy informacjami na temat powodu takiego sposobu doboru próby, ani na 

temat reprezentatywności próby dla całej populacji zarejestrowanych w urzędzie 

kobiet. Ankiety były rozdawane podczas wizyt badanych kobiet w Urzędzie Pracy. Z 

rozdanych 100 ankiet zwrócono 89. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Zarówno przy analizie danych zastanych, jak też przy analizie danych 

uzyskanych za pomocą badania sondażowego zastosowano bardzo proste metody 

analizy statystycznej. Opierają się one na podawaniu liczebności wartości osiąganych 

przez poszczególne zmienne, jak też na podawaniu procentowego rozkładu 

poszczególnych zmiennych. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

 

W badaniu wykorzystano jedynie najprostsze wskaźniki odnoszące się do 

takich zmiennych jak płeć, poziom bezrobocia, czy wykształcenie. Zespół badawczy 

nie dysponuje bazą danych utworzoną na podstawie badań ankietowych, lecz należy 

przypuszczać, że baza ta nie umożliwia tworzenia bardziej rozbudowanych 

wskaźników niż te, którymi posługiwali się bezpośredni realizatorzy badania. 

  

3.1 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 

Przeprowadzone badania ankietowe w zadowalający sposób wypełniły cele 

badania. Można wskazać tylko jedną rzecz, która wymagałyby doprecyzowania. 

Raport powinien zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat tego jakich 

dokładnie aspektów życia bezrobotnych kobiet mają dotyczyć pytania związane z ich 

oczekiwaniami i planami na przyszłość. Z treści samych pytań ankietowych wynika, 

że intencją realizatorów badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o plany 

związane z poszukiwaniem pracy i podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych.  

  

3.2 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 

Pośród wszystkich zarejestrowanych w Powiatowy Urzędzie Pracy 

bezrobotnych kobiety w okresie 2001-2005 roku stanowiły niecałą połowę osób 
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pozostających bez pracy. Największy, 15% udział w grupie kobiet bezrobotnych miały 

kobiety w wieku od 25 do 34 lat. Także kobiety znajdujące się w tym przedziale 

wiekowym stanowiły największą grupę osób zarejestrowanych dłużej niż 12 miesięcy 

– 22,5%. W okresie od 2001 do 2005 roku nastąpił spadek odsetka bezrobotnych 

kobiet z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym oraz z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym z poziomu 63% do 57%. 

 

Pośród uczestniczek badania ankietowego najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Większość respondentek przed 

utratą pracy była zatrudniona na czas określony lub nigdy nie podejmowała formalnie 

pracy (patrz punkt 3.3).  Większość kobiet stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 

Dla 40% respondentek najbardziej odpowiednią formą pracy byłaby praca w pełnym 

wymiarze godzin. 67% kobiet objętych badaniami deklarowało chęć podwyższenia 

swoich kwalifikacji zawodowych. 

 

3.3 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 

W raporcie z przeprowadzonych badań brakuje informacji na temat 

reprezentatywności zrealizowanej próby względem całej populacji kobiet 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. W pytaniu zamkniętym dotyczącym 

sposobu utraty zatrudnienia brakuje odpowiedzi mówiącej o tym, że respondentka 

nigdy nie podejmowała formalnie pracy. 

   

4. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiał niepublikowany  

Hajdas Joanna, Analiza ankiet przeprowadzonych wśród kobiet 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, Powiatowy Urząd 

Pracy w Żurominie, Rok ? 
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BADANIE NR 7. BADANIE BEZROBOTNYCH KOBIET PO 50 ROKU 

ŻYCIA 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Badanie bezrobotnych kobiet po 50 roku życia (dokument, w którego 

dyspozycji jest zespół badawczy nie podaje oryginalnej nazwy badania. Nazwa podana 

w tym miejscu jest nazwą roboczą zaproponowaną przez zespół badawczy). 

 

Badanie zrealizowano na terenie powiatu nowodworskiego. 

  

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było rozpoznanie aktualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań 

kobiet, które ukończyły 50 rok życia. Diagnoza ta miała ułatwić dostosowania form 

pomocy oferowanych przez Urząd Pracy do faktycznie występujących potrzeb. 

  

1.3 Przedmiot badania 

 

Przedmiotem badania była subiektywna ocena kobiet, które ukończyły 50 rok 

życia, ich sytuacji bycia bezrobotnymi oraz oczekiwania tych kobiet wobec 

Powiatowego Urzędu Pracy. Badanie to należy zaliczyć do obszaru 2.2.2 – sytuacja 

osób defaworyzowanych.  
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

 

Dane opracowane w raporcie pochodzą przede wszystkim z badań 

empirycznych. Tylko nieznaczną cześć analizowanych danych stanowią standardowe 

statystyki Powiatowego Urzędu Pracy. 

  

2.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

  

Omawiane w raporcie badanie było badaniem sondażowym. Uczestniczyło w 

nim 46 losowo wybranych bezrobotnych kobiet, które ukończyły 50 rok życia. 

Imienny kwestionariusz ankiety respondentki wypełniały samodzielnie lub z pomocą 

pośrednika pracy. Kwestionariusz składał się z 5 pytań zamkniętych wielokrotnego 

wyboru oraz z metryczki. Oprócz danych uzyskanych przy pomocy kwestionariusza 

analizie poddane zostały obserwacje dokonane przez pracowników urzędu w trakcie 

realizacji badania. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

  

Zrealizowana w trakcie badania próba bezrobotnych kobiet, które ukończyły 

50 rok życia, była próbą losową, jednakże brakuje informacji na temat tego, co 

stanowiło operat doboru próby oraz jaka jest reprezentatywność badanej próby, czy też 

jak struktura zrealizowanej próby odnosi się do struktury badanej populacji. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 
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Uzyskane w badaniu sondażowym dane zostały poddane bardzo prostej 

analizie statystycznej opierającej się na analizowaniu rozkładu wartości zmiennych 

uzyskanych z odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 

Z racji wykorzystania bardzo prostych metod analizy statystycznej uzyskane 

wskaźniki odnosiły się jedynie do rozkładu zmiennych uzyskanych z odpowiedzi na 

poszczególne pytania. 

 

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 przez Urząd Pracy badań. Należy jednak zakładać, że posiadany 

przez nas raport wyczerpuje w znacznym stopniu zakres możliwych analiz zebranego 

materiału empirycznego. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Przy wzięciu pod uwagę tak nieznacznej skali badania można uznać, że 

wypełniło ono swoje cele. Należy jednak zaznaczyć, że jego wyniki zapewne nie są 

reprezentatywne dla całej populacji bezrobotnych kobiet z powiatu nowodworskiego, 

które ukończyły 50 rok życia. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 
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Badanie wykazało, że grupa bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia jest 

niejednorodna. Różni się ona pod względem oczekiwań w stosunku do Urzędu Pracy, 

wewnętrznej motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia, chęci podniesienia własnych 

kwalifikacji oraz możliwości obiektywnej diagnozy własnej sytuacji. Ta różnorodność 

wiąże się z wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami oraz z długością stażu pracy 

respondentek. Im większe kompetencje tym bardziej aktywna postawa związana z 

poszukiwaniem pracy. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W znajdującym się w posiadaniu zespołu badawczego raporcie brakuje 

informacji na temat operatu doboru próby, który posłużył do wylosowania 46 

respondentek, jak też brakuje w nim uzasadnienia powodów, dla których 

kwestionariusz ankiety był imienny. 

 

4. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Prus Małgorzata, Kusio Katarzyna, Raport z badań, Powiatowy Urząd Pracy 

w Nowym Dworze Mazowieckim, Rok 
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BADANIE NR 8. OSOBY BEZROBOTNE 45+ ZAREJESTROWANE W 

POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻUROMINIE 

1.1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1.1. Nazwa (temat badania) 

 

Osoby bezrobotne 45+ zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Żurominie. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie powiatu żuromińskiego. 

 

1.1.2. Cel lub cele badania 

 

Podstawowym celem badania było określenie potrzeb i oczekiwań 

bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat wobec Urzędu Pracy, dostosowanie form 

pomocy oferowanych przez Urząd Pracy dla tej grupy osób, jak też zbadanie 

gotowości bezrobotnych do podniesienia swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w 

kursach i szkoleniach. 

 

1.1.3. Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 

Jakie są oczekiwania bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat wobec Urzędu 

Pracy? Jaki jest poziom deklarowanej gotowości podnoszenia kwalifikacji przez tą 

grupę bezrobotnych? 

 

1.1.4. Przedmiot badania 
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Podstawowym przedmiotem badawczym są osoby bezrobotne powyżej 45 lat 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie. Badanie koncentruje się 

na uchwyceniu ich oczekiwań i preferencji wobec Urzędu Pracy, jak też na określeniu 

ich skłonności do podwyższenia własnych kwalifikacji. Badanie to dotyczy, zatem 

sytuacji grup defaworyzowanych (2.2.2) oraz kompetencji bezrobotnych (2.3.5). 

  

Dokładniejszej analizie zostały poddane następujące kwestie: płeć 

respondentów, miejsce zamieszkania, wykształcenie, staż pracy, cale rejestracji w 

Urzędzie Pracy oraz utrudnienia w podejmowaniu pracy. 

 

1.1.5. Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych tworzeniu baz danych 

 

1.1.6. Źródła danych 

 

Dane uzyskane w projekcie zostały pozyskane poprzez przeprowadzenie 

badań sondażowych pośród 96 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 

które ukończyły 45 lat. Kwestionariusz ankiety zawierał zarówno pytania otwarte jak i 

zamknięte. Łącznie kwestionariusz ankiety zawierał 9 pytań. Oprócz danych 

uzyskanych metodą badania sondażowego analizie została poddana również część 

statystyk tworzonych rutynowo przez Powiatowy Urząd Pracy. 

 

1.1.7. Charakterystyka próby 

 

Oprócz tego, że badaniami zostali objęci bezrobotni zarejestrowani w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, którzy przekroczyli 45 rok życia oraz że 

liczba respondentów objętych badaniem wynosiła 96 bezrobotnych, zespół badawczy 

nie dysponuje żadnymi informacjami na temat konstrukcji samej próby, ani sposobu 

jej realizacji.  
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1.1.8. Sposoby analizy i zastosowane metody 

 

Uzyskane w wyniku przeprowadzenia badań ankietowych dane zostały podane 

prostej analizie statystycznej. W raporcie z badań poddane są liczebności 

poszczególnych zmiennych oraz niekiedy ich częstotliwości. W opracowaniu 

zawartych jest także kilka rozkładów warunkowych ze względu na płeć respondentów.  

 

1.2. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

 

1.2.1. Wykorzystane wskaźniki 

 

W badaniu zostały wykorzystane bardzo proste wskaźniki obrazujące przede 

wszystkim procentowy udział bezrobotnych posiadających określoną cechę (np. płeć 

czy określony poziom wykształcenia) wśród ogólnej grupy respondentów. Wskaźniki 

te zostały wykorzystane do opisania miejsca zamieszkania, wykształcenia, stażu pracy 

oraz calu rejestracji przebadanych osób. 

 

1.2.2. Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 

W dyspozycji zespołu badawczego znajduje się wydruk całej bazy danych 

będącej efektem badania przeprowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Żurominie. Na podstawie tego materiału należy stwierdzić, że uzyskane w badaniu 

dane nie pozwalają na tworzenie bardziej rozbudowanych wskaźników niż te, jakie 

zostały wykorzystane przez bezpośrednich realizatorów projektu. 

 

1.2.3. Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 
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O ile wybór metody badawczej nie budzi żadnych zastrzeżeń, to takie 

zastrzeżenia musi budzić sposób jej wykorzystania. Przede wszystkim zespół 

badawczy nie posiada żadnej informacji pozwalającej na odniesienie uzyskanych w 

badaniu danych do całej populacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy, które przekroczyły 45 rok życia. Zespół nie dysponuje również wiedzą na temat 

tego, jaka relacja istnieje pomiędzy strukturą grupy osób objętych badaniem a 

strukturą badanej populacji. Nierozstrzygnięta, bowiem jest kwestia 

reprezentatywności tego badania. 

 

Drugi zarzut, jaki można postawić analizowanemu badaniu, to niepełna 

realizacja postawionego przed nim celu. Nie wiele można się, bowiem dowiedzieć z 

przeprowadzonego badania na temat oczekiwań i potrzeby bezrobotnych wobec 

Urzędu Pracy. Jedyne pytanie, jakie przybliża nas do uzyskania odpowiedzi na ten 

temat dotyczy celu, dla którego respondent zarejestrował się w Urzędzie Pracy. Z 

przeprowadzonego badania nie dowiadujemy się natomiast nic o tym, w jaki sposób 

Urząd Pracy może dostosować świadczoną przez siebie pomoc do potrzeb osób 

powyżej 45 roku życia. Zrealizowane badanie w równie nieznaczny sposób mówi o 

gotowości bezrobotnych do podwyższenia swoich kwalifikacji. Ponownie kwestia ta 

jest rozstrzygana za pomocą pytania poświęconego celowi, dla którego respondenci 

zarejestrowali się w Urzędzie Pracy.  

 

1.2.4. Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 

Większość respondentów stanowią kobiety, osoby zamieszkałe na wsi oraz 

osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Większość osób objętych 

badaniem to także bezrobotni, których staż pracy wynosi od 11 do 20 lat. Ponad 50% 

respondentów zarejestrowała się w Urzędzie Pracy, aby uzyskać zatrudnienie, jedna 

trzecia z nich, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, 15% zaś aby brać udział w 

szkoleniach. Za największe utrudnienia w podjęciu pracy bezrobotni wskazywali brak 

ofert pracy, wiek oraz konieczność opieki nad którymś z członków rodziny. 
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1.2.5. Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 

Brak informacji na temat konstrukcji próby i jej realizacji. Brak jest także 

wyczerpującego opisu niektórych danych zawartych w raporcie. 

 

1.3. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

 

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raport z przeprowadzenia ankiety na temat osób bezrobotnych 45+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, Powiatowy Urząd 

Pracy w Żurominie, 2009, dokument znajduje się dyspozycji zespołu badawczego 
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BADANIE NR 9. SUBIEKTYWNE BARIERY EDUKACYJNE. BADANIE 

CZYNNIKÓW BLOKUJĄCYCH „INWESTYCJE EDUKACYJNE” 

BEZROBOTNYCH. 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Subiektywne bariery edukacyjne. Badanie czynników blokujących 

„inwestycje edukacyjne” bezrobotnych. 

 

Badanie zrealizowano w powiecie nowodworskim. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było zdiagnozowanie przeszkód, jakie stoją przed 

bezrobotnymi w podwyższeniu własnych kwalifikacji i umiejętności. Autorom 

badania chodziło o uchwycenie w pierwszym rzędzie przeszkód natury subiektywnej, 

takich jak brak zaufania do instytucji, czy też bariery osobowościowe. Dlatego też 

badanie to należy włączyć do obszaru 2.3.5 – kompetencje bezrobotnych i 2.3.6 – 

bariery podjęcia pracy. 

  

1.3 Przedmiot badania 

  

Bezpośrednim przedmiotem badania były opinie bezrobotnych wytypowanych 

przez Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim do uczestniczenia w programach 

edukacyjnych. Tak obrany przedmiot badawczy miał posłużyć urzędowi do stworzenia 

odpowiedniego programu szkoleniowego, który by przełamał negatywne nastawienie 
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niektórych bezrobotnych do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz tym samym 

zwiększył ich szanse na znalezienie pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Wszystkie dane analizowane w raporcie znajdującym się w dyspozycji 

zespołu badawczego powstały w wyniku przeprowadzonego badania. 

  

2.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

 

W badaniu posłużono się wywiadem kwestionariuszowym jako głównym 

narzędziem badawczym. W badaniu przeprowadzonym w maju i czerwcu 2006 wzięło 

udział 85 osób wytypowanych przez Urząd Pracy do uczestniczenia w programie 

szkoleniowym. Oprócz samego wywiadu z 37 osobami został przeprowadzony test 

samooceny. Miał on być w zamyśle realizatorów badania przyczynkiem do dokonania 

ewaluacji psychologicznych skutków uczestnictwa w programie edukacyjnym. 

   

2.2 Charakterystyka próby 

  

Z zawartych w raporcie informacji wynika, że przebadana grupa bezrobotnych 

stanowiła pełną populację osób mających być objętych szkoleniami. Jednocześnie 

brakuje informacji na temat tego, jak struktura przebadanej grupy osób odnosiła się do 

struktury wszystkich bezrobotnych z powiatu nowodworskiego. Nie podano również 

informacji dotyczących tego, w jaki sposób dobrano grupę 37 osób uczestniczących w 

teście samooceny. 
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

 

W analizowanym raporcie zostały zanalizowane jedynie dane wygenerowane 

za pomocą wywiadu kwestionariuszowego. Zostały one poddane bardzo prostej 

analizie statystycznej opierającej się na przedstawianiu rozkładu liczebności oraz 

rozkładu procentowego wartości poszczególnych zmiennych utworzonych z 

odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu pytania.  

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

Z powodu wykorzystania bardzo prostych analiz statystycznych użyte 

wskaźniki odnosiły się jedynie do podawania liczebności i procentowych wartości 

poszczególnych rodzajów odpowiedzi na analizowane pytanie. 

 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 

W omawianym raporcie brakuje danych pierwotnych zarówno z wywiadów 

kwestionariuszowych, jak też z testu samooceny. 

  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Projekt zrealizowany przez nowodworski Urząd Pracy jest przedsięwzięciem 

oryginalnym na tle wszystkich omawianych przez zespół badawczy badań. 

Koncentruje się, bowiem na psychologicznym wymiarze bycia bezrobotnym. Nie 

stawia też tylko pytania o to czy bezrobotni chcą podwyższać swoje kwalifikacje, ale 

wskazuje subiektywne uwarunkowania zastanego poziomu ich motywacji do 
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zdobywania nowych umiejętności. Ten oryginalny zamysł badawczy połączony jest z 

rzetelnym wykonaniem badania oraz dokładnym jego omówieniem. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Bezrobotni uważają, że czynniki osobowościowe, takie na przykład jak 

pewność siebie, są niesłychanie istotne w znajdywaniu pracy. Jednocześnie uważają, 

że im samym brakuje tych cech osobowościowych, które ułatwiają znalezienie 

zatrudnienia. Jednocześnie wskazując, że posiadają cechy osobowościowe 

utrudniające znalezienie pracy np. konfliktowość. 

 

Badani bezrobotni mają neutralny stosunek do wszystkich instytucji 

edukacyjnych. Nie wiążą oni z nimi żadnych negatywnych odczuć, ale jednocześnie 

nie są to dla nich instytucje, które mogłyby się przyczynić do poprawienia ich sytuacji 

na rynku pracy. Jednocześnie w sferze deklaratywnej respondenci w większości 

wskazują na gotowość uczestniczenia w szkoleniach. Podsumowując w oczach 

bezrobotnych ich dalsza edukacja jest nieopłacalna i dlatego nie podejmują wysiłków, 

aby przełożyć na działania praktyczne swoją gotowość do podwyższania własnych 

umiejętności. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W raporcie z badań zabrakło informacji na temat relacji struktury osób 

uczestniczących w badaniu do struktury wszystkich bezrobotnych w nowodworskim 

powiecie. W raporcie nie ma również informacji na temat tego, w jaki sposób została 

wyłoniona grupa 37 osób biorących udział w teście samooceny. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 
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Omawiane badanie, tak jak to zostało wspomniane w punkcie 3.3, cechuje 

znaczna oryginalność. Warto zachęcić osoby związane z Mazowieckim 

Obserwatorium Rynku Pracy do zastanowienia się nad podjęciem badań, których 

celem byłoby nie tylko poznawanie obiektywnych uwarunkowań kształtujących 

mazowiecki rynek pracy i które nie tylko diagnozowałyby postawy oraz opinie 

głównych aktorów tego rynku, ale które zajęłyby się również uzyskaniem 

pogłębionego opisu motywacji kierujących działaniem tychże aktorów. Takie badania 

mogłyby prowadzić do zwiększenia efektywności wykorzystania wszelkich miękkich 

instrumentów rynku pracy. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Kuczyński Paweł, Subiektywne bariery edukacyjne. Badanie czynników 

blokujących „inwestycje edukacyjne” bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Nowy 

Dworze Mazowieckim, 2006. 
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BADANIE NR 10. BADANIE ANKIETOWE OSÓB BEZROBOTNYCH 

ZAREJESTROWANYCH W PUP RADOM I JEGO FILIACH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Badanie ankietowe osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Radom i jego 

filiach. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Radomia. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Badanie miało prowadzić do poznania samooceny umiejętności i kwalifikacji 

bezrobotnych Radomian i mieszkańców powiatu radomskiego, określenia stopnia ich 

mobilności, poznania problemów, jakie napotykają, kiedy poszukują pracy oraz 

rozpoznania ich oczekiwań względem Urzędu Pracy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

  

Realizatorzy badania postawili następujące pytania badawcze: 

 

Dlaczego niektórzy bezrobotni nie chcą pracować? 

Jakie czynniki, z wyłączeniem niedoboru miejsc pracy oraz braku 

odpowiednich kwalifikacji, utrudniają bezrobotnym podjęcie zatrudnienia? 

Jak osoby bezrobotne oceniają własne kwalifikacje zawodowe? 

Jaki jest stopień mobilności zawodowej i terytorialnej bezrobotnych? 

Jaki znaczny odsetek bezrobotnych podejmuje pracę na czarno? 
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Jak znaczny odsetek bezrobotnych planuje w ciągu najbliższego roku 

wyjechać zagranicę w celu podjęcia pracy? 

Jaka jest znajomość programów przeciwdziałania bezrobociu pośród osób nie 

posiadających pracy? 

Jak bezrobotni oceniają funkcjonowanie Urzędu Pracy? 

 

1.4 Przedmiot badania 

  

Przedmiotem badań były opinie bezrobotnych na temat ich własnej 

samooceny, na temat ich skłonności do zmiany miejsca zamieszkania oraz zmiany 

swoich kwalifikacji. Badanie miało doprowadzić również do poznania czynników, 

które w ich własnej opinii utrudniają bezrobotnym zdobycie pracy oraz uzyskanie 

oceny funkcjonowania Urzędu Pracy przez osoby pozostające bez pracy. Z tych też 

powodów należy zaliczyć omawiane badanie do obszarów: 2.3.6 – bariery podjęcia 

pracy; 3.1 instytucje rynku pracy. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Wykorzystane w części analitycznej projektu dane pochodziły w całości z 

badań sondażowych przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

  

2.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

  

Badanie ankietowe było skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu oraz w jego sześciu filiach. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 43 głównie zamkniętych pytań. Kwestionariusz 
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był wypełniany samodzielnie przez respondenta. Ankieterzy jedynie wręczali i 

odbierali od uczestnika badań kwestionariusz. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

  

Zrealizowana próba miała charakter kwotowy. Tworząc próbę uwzględniono 

następujące czynniki: miejsce rejestracji bezrobotnego (główny Urząd Pracy oraz jego 

poszczególne filie), płeć, wiek, wykształcenie oraz bycie albo nie osobą 

niepełnosprawną. Próba została stworzona w ten sposób, że ze względu na 

wzmiankowane cechy odzwierciedlała strukturę osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. W raporcie, który znajduje się w posiadaniu 

zespołu badawczego, znajduje się tabelaryczny zapis zaplanowanej i zrealizowanej 

próby. 

 

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2006 oraz styczniu 2007 roku. 

Wielkość zrealizowanej próby wynosiła 1010 osób przy planowanej próbie wielkości 

1000 osób. 

 

Realizacja badania przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie badania, 

które objęło ¾ przebadanych osób, ankieterzy proponowali wypełnienie ankiety 

wszystkim chętnym bezrobotnym. W drugim etapie badania dokonano losowania 

osób, które spełniały kryteria kwoty. W ten sposób zrealizowana próba w dość 

znaczny sposób odbiegała od zaplanowanej. W realizowanej próbie znalazło się o 

wiele więcej osób z wyższym wykształceniem niż zakładano (252% założonej kwoty) 

oraz osób niepełnosprawnych (151% założonej kwoty) oraz o wiele mniej osób z 

wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (51% założonej kwoty). Realizatorzy 

badania zauważają, że tak znacznie odbiegający od zakładanego rozkład próby mógł 

wynikać z faktu, że to sami bezrobotni wypełniali kwestionariusz ankiety. Mogło to 

powodować, że respondenci zawyżali swoje wykształcenie i dewaluowali stan zdrowia 

względem danych posiadanych przez Urząd Pracy. Wypełniając kwestionariusz nie 
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musieli się, bowiem legitymować żadnymi dokumentami potwierdzającymi ich 

wykształcenie lub poziom niepełnosprawności.  

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Do analizy zebranych danych zastosowano proste narzędzia analizy 

statystycznej – liczebność poszczególnych wartości zmiennych i ich rozkłady 

procentowe. Bardzo rzadko dokonywano rozkładu warunkowego jednej zmiennej ze 

względu na wartość drugiej. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

Ze względu na posługiwanie się prostymi analizami statystycznymi także 

wykorzystane wskaźniki nie cechują się znaczną złożonością i przybierają formę 

prostych rozkładów zmiennych powstałych w wyniku rozkładu udzielonych na 

poszczególne pytania odpowiedzi. 

  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

  

Niestety zespół badawczy nie dysponuje bazą danych, która powstała w 

wyniku przeprowadzonych badań. Dostęp do takiej bazy byłby nad wyraz wskazany, 

gdyż przeprowadzone w Radomiu badania zostały przeprowadzone na bardzo dużej 

próbie badawczej oraz dotyczyły wielu aspektów życia osób bezrobotnych. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 
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Badanie bezrobotnych przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Radomiu należy ocenić bardzo wysoko. Badanie to zostało dobrze zaplanowane, było 

przeprowadzone na znaczną skalę (badaniami zostało objętych ponad 1000 

bezrobotnych), a zebrane dane omówiono w uporządkowany i systematyczny sposób. 

Wydaje się również, że zastosowana metoda badawcza i wykorzystane narzędzia 

badawcze zostały dobrane w odpowiedni sposób do założonych celów badania. 

Jedynym mankamentem jest brak wystarczających informacji na temat sposobu 

realizacji próby badawczej.  

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Uczestnicy badania oceniają swoje kwalifikacje jako „średnie”. Zdecydowanie 

gorsze zapatrywanie na swoje umiejętności posiadają kobiety niż mężczyźni i to mimo 

tego, że to kobiety są grupą posiadającą formalnie wyższe kwalifikacje. Autorzy 

badania tłumaczą ten dysonans większymi trudnościami, z jakimi muszą się zetknąć 

kobiety poszukujące pracy. Trudniej im jest w porównaniu z mężczyznami znaleźć 

pracę na czarno, są również mniej „mobilne” z powodu konieczności opiekowania się 

rodziną. 

  

Najwyżej oceniają swoje kwalifikacje osoby posiadające wykształcenie 

wyższe oraz zasadnicze zawodowe. Grupą najbardziej skłonną podnieść swoje 

kompetencje są osoby posiadające już wysokie kwalifikacje. Dla nich jest też rzeczą 

naturalną, że posiadane przez nich umiejętności wymagają nieustannego uaktualniania. 

Dość znaczną gotowość podjęcia szeregu działań zmierzających do uzyskania nowej 

pracy deklarują przede wszystkim osoby pozostające bez pracy krócej niż 2 lata. Po 

przekroczeniu tego progu zdecydowanie spada poziom deklarowanej chęci 

podejmowania działań mających prowadzić do podwyższenia szans uzyskania 

zatrudnienia. 

 

Najczęściej jako bariery w znalezieniu pracy wskazywane są brak ofert pracy, 

brak miejsc pracy oferujących odpowiednie zatrudnienie, wiek, brak doświadczenia 
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zawodowego oraz brak umiejętności oczekiwanych przez potencjalnego pracodawcę. 

O wiele większe problemy ze znalezieniem pracy mają kobiety niż mężczyźni. O 

wiele trudniej jest im znaleźć odpowiednie oferty pracy, o wiele częściej kobiety nie 

posiadają wymaganych przez pracodawców umiejętności, częściej też kobiety niż 

mężczyźni wskazują na trudności z dotarciem do pracy jako przyczyny problemów ze 

znalezieniem pracy. Aż 25% kobiet i tylko 2,5% mężczyzn wskazywało konieczność 

opieki nad dziećmi jako przyczynę problemów ze znalezieniem zatrudnienia.  

 

Kobiety napotykają o wiele większe problemy ze znalezieniem pracy niż 

mężczyźni mimo tego, że to kobiety posiadają wyższe kwalifikacje niż mężczyźni oraz 

pomimo tego, że to kobiety mają niższe oczekiwania płacowe niż mężczyźni. 

 

Uczestnicy badania ocenili dobrze funkcjonowanie Urzędu Pracy. Mają dobrą 

opinię ma temat kompetencji pracowników urzędu, ich determinacji w pomaganiu 

osobom bezrobotnym. Respondenci ocenili również jako dobre nastawienie 

urzędników wobec osób przychodzących do urzędu. 

   

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W dość wyczerpującym opisie realizacji badania zabrakło informacji na temat 

przyczyn podjęcia decyzji o dwuetapowej realizacji próby. Brak tej informacji jest o 

tyle znaczący, że wybrany, dwuetapowy sposób realizacji próby bardzo znaczący 

sposób zaciążył na ostatecznym kształcie zrealizowanej próby. Kształt ten znacząco 

odbiega od zaplanowanej struktury. 

 

W posiadanym przez zespół badawczy raporcie brakuje informacji na temat 

reprezentatywności badania. 

 

W wielu miejscach raportu pojawia się zwrot mówiący o tym, że nie zachodzi 

korelacja między dwoma omawianymi zmiennymi. Brakuje wyjaśnienia, czy jest to 

zwrot czysto retoryczny oddający wnioski z prostej analizy rozkładu warunkowego, 
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czy też stwierdzenie o braku korelacji odwołuje się do jakiś obliczeń tego wskaźnika, 

do których nie odnajdujemy odniesień w tekście raportu. 

 

Raportowi z przeprowadzonych badań brakuje części syntetycznej. 

Realizatorzy badania niesłusznie zaniechali wysiłku szerszego spojrzenia na zebrane 

przez siebie, bardzo inspirujące wyniki badawcze. Zamiast tego w początkowej części 

raportu znajduje się bardzo zdawkowe podsumowanie badań odwołujące się do 

istotnych, ale na pewno nie wszystkich ważnych wątków zrealizowanego projektu. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

  

Badania przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu można 

uznać za badania ze wszech miar wzorcowe odnośnie badań postaw i opinii osób 

bezrobotnych. Realizacja badania była przemyślana, a samo badanie dobrze 

przeprowadzone. Należy również wspomnieć, że badaniem zostało objętych ponad 

1000 osób. 

 

Z problemów, jakie napotkali realizatorzy badania należy wyciągnąć wniosek, 

że należy bardzo uważnie kontrolować realizację zaplanowanej próby, gdyż po 

pierwsze poszczególne grupy bezrobotnych różnią się znacznie stopniem skłonności 

do uczestniczenia w tego typu badaniach, po drugie zaś deklarowane przez nich 

kompetencje w znaczący stopniu różnią się od tych, jakie są opisane w rejestrach 

Urzędu Pracy. 

 

Badania te pokazują także, jakie ogromne przeszkody natrafiają kobiety ze 

znalezieniem pracy szczególnie, jeżeli porównamy ich sytuacją z sytuacją mężczyzn. 

Mimo posiadania wyższych kwalifikacji od mężczyzn oraz deklarowania niższych 

oczekiwań płacowych ich możliwości znalezienia pracy są o wiele mniejsze niż 
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możliwości mężczyzn. Jest to obszar badawczy, który na pewno powinien znaleźć się 

w obrębie zainteresowania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

 

Omawiane badanie oprócz wszystkich swoich niewątpliwych zalet posiada też 

dwa rodzaje deficytów charakterystycznych zresztą dla większości omawianych w tym 

raporcie badań. Przede wszystkim w posiadanych przez nas materiałach za mało jest 

informacji na temat sposobu realizacji próby. Po drugie wykorzystywane w analizach 

danych techniki statystyczne są zbyt skromne. Nie wykorzystują całego potencjału 

zebranego materiału. Dlatego też bardzo ważnym postulatem skierowanym do 

powstającego Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy jest konieczność działań 

nakierowanych na podnoszenie kompetencji analityczno-badawczych osób 

pracujących w Powiatowych Urzędach Pracy. Pozwoli to na dokonywanie jeszcze 

lepszych od dotychczasowych analiz rynku pracy, jak też podniesie kompetencje 

analityczne wszystkich osób nie tylko realizujących badania, ale będących ich 

odbiorcami.   

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Kończyk Paweł, Biesiadecka Anna, Badanie ankietowe osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP Radom i jego filiach, Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, 

Radom, 2007. 



 

186 

 

 

BADANIE NR 11. ANALIZA ANKIET ANONIMOWYCH 

PRZEPROWADZONYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2005 ROKU 

WŚRÓD KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻUROMINIE 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania): 

 

Analiza ankiet anonimowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 

2005 roku wśród klientów powiatowego urzędu pracy w Żurominie 

 

Badanie zostało zrealizowane na terenie powiatu żuromińskiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było poznanie stopnia zadowolenia klientów Powiatowego 

Urzędu Pracy w Żurominie ze sposobu oferowanych przez urząd usług. 

 

1.3 Przedmiot badania 

 

Przedmiotem badania był poziom zadowolenia klientów Powiatowego Urzędu 

Pracy z oferowanych im usług. Należy zatem zaliczyć to badanie do obszaru 3.1 – 

instytucje rynku pracy. 

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 
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2.1 Źródła danych 

 

 Podstawą dokonanych analiz były dane zebrane przy pomocy badania 

sondażowego. 

  

2.2 Charakterystyka próby 

  

W badaniu brało udział 100 losowo wybranych osób zgłaszających się w 

październiku 2005 roku do Urzędu Pracy w Żurominie. Z rozdanych 100 ankiet 

zwróconych zostało 87. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

2.3.1 Metody statystyczne 

 

Do analizy zebranego w czasie badań materiału wykorzystano bardzo proste 

metody analizy statystycznej opierające się przede wszystkim na procentowym 

rozkładzie wartości poszczególnych zmiennych. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

 

Bardzo proste wskaźniki opierające się na procentowych wartościach 

poszczególnych zmiennych powstałych w wyniku odpowiedzi udzielonych na 

poszczególne pytania. 
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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 zawierającą wyniki 

przeprowadzonego badania. Jednakże z treści posiadanego raportu należy 

przypuszczać, że dane te nie mogą stanowić podstawy do stworzenia bardziej 

rozbudowanych wskaźników niż te użyte przez realizatorów projektu. 

  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 

Należy pozytywnie ocenić relację między zastosowaną metodę a założonymi 

celami badania. Jedyną wątpliwość budzi brak informacji na temat reprezentatywności 

próby. 

  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Większość uczestników badania oceniało obsługę klientów w Urzędzie Pracy 

dobrze lub bardzo dobrze. Prawie wszyscy respondenci uznali, że przekazywano im 

wszystkie informacje w sposób jasny i zrozumiały, zaś pracownicy urzędu obsługiwali 

ich w sposób profesjonalny. Prawie 85% badanych wychodziła z urzędu 

usatysfakcjonowana z otrzymanej pomocy. 

 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 

Brak informacji na temat reprezentatywności próby 100 osób uczestniczących 

w badaniach. Nie jest także dokładnie określone w raporcie, co stanowiła objętą 

badaniami populację: czy były to wszystkie osoby odwiedzające Urząd Pracy, czy 

tylko osoby zarejestrowane w tym urzędzie jako bezrobotne. 
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4. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały niepublikowane 

 

Analiza ankiet anonimowych przeprowadzonych w miesiącu październiku 

2005 roku wśród klientów powiatowego urzędu pracy w Żurominie, Powiatowy Urząd 

Pracy w Żurominie, 2005, dokument znajduje się w posiadaniu zespołu badawczego. 
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BADANIE NR 12. BADANIE OPINII PRACODAWCÓW I 

BEZROBOTNYCH O STAŻACH, PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM, 

PRACACH INTERWENCYJNYCH I ROBOTACH PUBLICZNYCH 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Badanie opinii pracodawców i bezrobotnych o stażach, przygotowaniu 

zawodowym, pracach interwencyjnych i robotach publicznych. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Warszawy. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Celem badania było pokazanie opinii pracodawców i bezrobotnych na temat 

stażów, przygotowań zawodowym oraz na temat zatrudnienia subsydiowanego. 

Uzyskanie tych opinii miało przybliżyć odpowiedz na pytanie o użyteczność 

wymienionych instrumentów rynku pracy oraz wskazać ich pozytywne i negatywne 

cechy. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 

Pytania badawcze: 

 

Czy badany instrumentem rynku pracy służy uzyskaniu zatrudnienia? 

Jakie są korzyści dla pracodawcy z użycia danego instrumentu rynku pracy? 

Jakie są korzyści dla osób bezrobotnych z użycia danego instrumentu rynku 

pracy? 
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Jakie są bariery przy stosowaniu danego instrumentu (po stronie pracodawców 

i osób bezrobotnych)? 

Co należałoby zmienić z punktu widzenia pracodawców i z punktu widzenia 

osób bezrobotnych w użyciu danego instrumentu rynku pracy? 

Co było powodem skorzystania, lub nie, z tego instrumentu rynku pracy?  

Czy program/ plan realizacji był realizowany? 

Czy pracodawca skorzystałby ponownie z tego instrumentu rynku pracy? 

 

1.4 Przedmiot badania 

  

Głównym przedmiotem badania są opinie pracodawców i bezrobotnych na 

temat wymienionych wyżej instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych. Z tego 

powodu projekt badawczy mieści się w obszarze 3.3 – instrumenty rynku pracy; 

efektywność. 

   

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Analizy dokonane w ramach omawianego projektu w całości opierały się na 

danych uzyskanych w badaniach opinii pracodawców i bezrobotnych. 

  

2.1.1 Techniki i narzędzia badawcze 

  

Badania zostały przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów 

kwestionariuszowych. Uczestnikami badania byli pracodawcy zdefiniowani jako 

osoby reprezentujące instytucje działającą na terenie Warszawy, które korzystały z 

minimum jednego z badanych instrumentów rynku pracy. Drugą grupę badanych 
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stanowili bezrobotni, którzy byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy i byli odbiorcami 

jednego z badanych instrumentów rynku pracy. 

 

2.2 Charakterystyka próby 

 

Próba wykorzystana w badaniu była próbą celową, zaś operatem doboru próby 

były bazy danych posiadane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. Wielkość próby 

planowanej wynosiła 573 respondentów i próba o takiej wielkości została 

zrealizowana. W trakcie badań zostało przebadanych 268 pracodawców (150 którzy 

organizowali staż; 30 którzy organizowali przygotowanie zawodowe; 80 którzy 

organizowali prace interwencyjne oraz 8 którzy organizowali roboty publiczne) oraz 

305 bezrobotnych (150 uczestniczących w stażu; 25 w przygotowaniu zawodowym; 

70 w pracach interwencyjnych; 60 w robotach publicznych). Badania zostały 

przeprowadzone między wrześniem a listopadem 2008 roku. Zdaniem realizatorów 

badania dobór „jednostek, może przyjmować cechy reprezentatywności i jedynie 

względnie uprawnione jest na jej podstawie dokonywania wnioskowania 

statystycznego”. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

Do analizy danych uzyskanych w badaniach wykorzystane są proste metody 

analizy statystycznej. Opierają się one na analizie liczebności występowania 

poszczególnych wartości zmiennych, jak też na analizie rozkładu procentowego tychże 

wartości. Skromne wykorzystanie narzędzi analizy statystycznej jest uzasadniane 

przez realizatorów badania nikłą reprezentatywnością próby. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 
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3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

W projekcie badawczym z powodu wykorzystania bardzo prostych metod 

analizy statystycznej wykorzystane są również bardzo proste wskaźniki. Odwołują się 

one najczęściej do procentowego rozkładu wartości analizowanych zmiennych 

powstałych na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. 

 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 

Zespół badawczy nie dysponuje bazą danych wygenerowanych podczas 

realizowania omawianego projektu. Jednakże z treści samego raportu można 

wywnioskować, że z powodu nikłej reprezentatywności zebranych danych tworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników niż te już wykorzystywane nie byłoby 

uzasadnione. 

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Zastosowana w omawianym projekcie metoda badawcza, mimo pewnych 

wątpliwości (patrz punkt 3.5) wydaje się odpowiadać przedmiotowi badania oraz 

postawionym pytaniom badawczym. Pełniejszemu wypełnieniu celów badania 

przysłużyłaby się na pewno większa reprezentatywność przebadanej próby. Bez tego 

wyniki badania dają jedynie przybliżony obraz tego, w jaki sposób instrumenty rynku 

pracy oceniają zarówno bezrobotni, jaki i pracodawcy. 

 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

  

Staże zawodowe są pozytywnie oceniane zarówno przez bezrobotnych, jak i 

pracodawców, którzy mieli styczność z tym instrumentem rynku pracy. Dla 

bezrobotnych staż jest przede wszystkim szansą na podwyższenie swoich kwalifikacji 
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i zdobycie doświadczenia zawodowego, zaś dla pracodawców szansą na sprawdzenie 

potencjalnego przyszłego pracownika. Podobnie oceniane jest zarówno przez 

pracodawców, jak i bezrobotnych przygotowanie zawodowe. Nieco inaczej 

postrzegane są przez respondentów roboty publiczne. Tutaj z perspektywy 

bezrobotnego liczy się przede wszystkim uzyskanie, nawet na krótki okres czasu, 

zatrudnienia i polepszenie swojej sytuacji finansowej. Dla pracodawców roboty 

publiczne dają możliwość okresowego zwiększenia swoich własnych zasobów siły 

roboczej. Podobne opinie respondenci prezentowali na temat prac interwencyjnych. 

  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 

Podstawowym uchybieniem omawianego projektu badawczego są źle 

postawione pytania badawcze. Nie wynika z nich bezpośrednio, do jakiego przedmiotu 

badawczego się odnoszą (w niniejszym omówieniu dokonano korekty niektórych 

pytań względem ich oryginalnej wersji), a niektóre pytania trudno uznać za pytania 

badawcze. Są one raczej pytaniami, które powinny się znaleźć bezpośrednio w 

kwestionariuszu wykorzystywanym w badaniu. 

 

W raporcie, który jest w dyspozycji zespołu badawczego, nie ma 

wystarczającego opisu wykorzystywanego narzędzia badawczego, jakim jest 

bezpośredni wywiad kwestionariuszowy. Nie jest podane uzasadnienie odwołania się 

do tego instrumentu badawczego, a dokonane w raporcie analizy wydają się 

sugerować, że bezpośredni wywiad kwestionariuszowy wykorzystany w badaniu nie 

różnił się niczym od badania sondażowego. Rozwianiu tych wątpliwości nie służy 

brak załączenia do raportu wykorzystywanego w badaniu kwestionariusza. 

 

Raport z badań zawiera również brak w części poświęconej konstrukcji i 

realizacji próby. Nie wiadomo, jakimi dokładnie przesłankami kierowali się 

realizatorzy badania przy konstruowaniu próby, ani jakie problemy napotkali przy 

realizacji tejże próby. Z tych też powodów trudno ustalić powody, dla których 

zrealizowana próba jest w znacznym stopniu niereprezentatywna. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

 

Omawiane badania poruszają bardzo istotną problematykę, jaką są 

instrumenty rynku pracy. Zawarte w raporcie analizy oraz wykorzystane w badaniach 

narzędzia mogą stanowić punkt wyjścia do refleksji na temat przeprowadzenia przez 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy pogłębionych badań poświęconych temu 

zagadnieniu.   

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Karasińska Anna, Kubisiak Andrzej, Badanie opinii pracodawców i 

bezrobotnych o stażach, przygotowaniu zawodowym, pracach interwencyjnych i 

robotach publicznych, Urząd Pracy m.st. Warszawy, 2008, wersja elektroniczna 

raportu znajduje się w dyspozycji zespołu badawczego. 

 



 

196 

 

 

BADANIE NR 13. DORADZTWO ZAWODOWE, WYCHOWANIE DO 

AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM I REALIZACJA 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

 

1.1 Nazwa (temat badania) 

  

Doradztwo zawodowe, wychowanie do aktywnego udziału w życiu 

gospodarczym i realizacja zajęć edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości. 

 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie całego województwa 

mazowieckiego. 

 

1.2 Cel lub cele badania 

 

Rozpoznanie poziomu i sposobu realizacji modułu programowego 

wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym,  prowadzenia zajęć 

edukacyjnych dotyczących podstaw przedsiębiorczości oraz ocena wypełniania przez 

instytucje edukacyjne funkcji doradztwa zawodowego. 

 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

 

 Główne pytania badawcze: 

Czy w szkołach rozwijana jest aktywność i samodzielność uczniów? 

W jaki sposób nauczanie przedsiębiorczości oraz realizacja modułu 

wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym umożliwia uczniom rozwój 

przedsiębiorczej osobowości?   
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Czy uczniom oferowane są ciekawe i atrakcyjne zajęcia, które rozwijają 

samodyscyplinę uczniów, ich komunikatywność oraz motywują do osiągania 

wyznaczonych celów? 

Czy doradztwo zawodowe świadczone przez szkoły wpływa na decyzje 

młodzieży dotyczące dalszej edukacji czy pracy zawodowej? 

 

Pytania pomocnicze mające doprowadzić do diagnozy realizacji 

modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym: 

Czy realizacja modułu ma wpływ na kształtowanie się u uczniów postawy 

przedsiębiorczej? 

Jakie zajęcia pozalekcyjne służą kształtowaniu postawy przedsiębiorczej? 

Jaka działalność innowacyjna wspomaga kształtowanie u uczniów postawy 

przedsiębiorczej? 

Czy szkoła dysponuje bazą technodydaktyczną niezbędną do realizacji zajęć 

poświęconych przedsiębiorczości? 

Czy nauczyciele prowadzący zajęcia poświęcone przedsiębiorczości posiadają 

odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu kursów? 

 

Pytania pomocnicze służące ocenie funkcjonowania w szkołach 

doradztwa zawodowego i ocenie jego wpływu na wybory zawodowe i 

edukacyjne uczniów: 

Pytania odnoszące się do doradztwa zawodowego w szkołach: 

W jaki sposób szkoła pomaga uczniom dokonywać wyboru dalszego kierunku 

nauki, wyboru zawodu i wspiera w kształtowaniu planu kariery zawodowej? 

Czy uczniowie mają łatwy dostęp do doradztwa zawodowego w szkole? 

Czy doradztwo zawodowe prowadzone w szkole ma wpływ na decyzje 

uczniów dotyczące ich edukacji i kariery zawodowej? 

Czy nauczyciele uzyskują wsparcie w pełnieniu przez siebie roli doradcy 

zawodowego? 

Czy szkoła współpracuje z instytucjami rynku pracy? 



 

198 

 

Pytania odnoszące się do doradztwa zawodowego realizowanego przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 

Czy poradnia pomaga uczniom dokonywać wyboru dalszego kierunku nauki, 

wyboru zawodu i wspiera w kształtowaniu planu kariery zawodowej? 

Jakimi metodami poradnia realizuje swoje zadania w zakresie doradztwa 

zawodowego? 

Czy pracownicy poradni posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby zajmować 

się doradztwem zawodowym? 

 

1.4 Przedmiot badania 

  

1.4.1 Główny temat badania 

  

Głównym przedmiotem badania było dokonanie oceny tego, w jaki sposób w 

szkołach rozwijana jest wśród uczniów postawa przedsiębiorcza. Osobnym obszarem 

badań jest ocena tego, w jakim stopniu instytucje edukacyjne wypełniają rolę 

placówek doradztwa zawodowego. Taki profil badania jest uzasadniony przez 

realizatorów projektu koniecznością wdrażania w życie Strategii Lizbońskiej. 

 

Ze względu na taki profil projektu należy zaliczyć go do następujących 

obszarów badawczych: 3.8 – doradztwo zawodowe; 4.4 – dostosowanie kształcenia 

do potrzeb rynku pracy. 

 

Całe badanie koncentruje się na uzyskaniu oceny różnych uczestników 

systemu edukacyjnego stopnia realizacji przez placówki dydaktyczne dwóch zadań – 

rozwijania przedsiębiorczej postawy uczniów oraz wypełniania przez szkoły roli 

placówek doradztwa zawodowego. W badaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele 

szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dyrektorzy tychże szkół, szkolni 

pedagodzy oraz dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Badaniem 

zostały objęte wszystkie szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz poradnie 
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psychologiczno-pedagogiczne znajdujące się pod nadzorem pedagogicznym 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty.    

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach 

empirycznych / tworzeniu baz danych 

  

2.1 Źródła danych 

  

Wszystkie dane wykorzystane w analizach dokonanych przez realizatorów 

projektu pochodzą z badań sondażowych obejmujących uczniów, nauczycieli oraz 

pedagogów szkolnych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jedynym 

wyjątkiem stanowiły dane odnoszące się do dyrektorów szkół i dyrektorów poradni – 

tutaj dane były tworzone w oparciu o kwestionariusz ustrukturowanego wywiadu.  

  

Ankieta dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych składała się z 

dwóch części, jednej poświęconej ocenie modułu wychowanie do aktywnego udziału 

w życiu gospodarczym, drugiej dotyczącej doradztwa zawodowego. Ankieta była 

wypełniana samodzielnie przez respondentów i była przeprowadzona ekstranetowo 

(przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci komputerowej szkół). Osobne ankiety dla 

nauczycieli realizujących badany moduł oraz prowadzących zajęcia z podstaw 

przedsiębiorczości, jak również dla szkolnego doradcy zawodowego/psychologa 

szkolnego były również realizowane ekstranetowo i samodzielnie wypełniane przez 

uczestników badania. 

  

Kwestionariusz ustrukturowanego wywiadu dla dyrektora szkoły oraz dla 

dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej był wypełniany przez wizytatora. 

  

Badanie poradni psychologiczno-pedagogicznych miało charakter pilotażowy 

i objęło swoim zasięgiem jedynie 5 poradni. 

. 
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2.2 Charakterystyka próby 

  

Teren badań obejmował obszar całego województwa mazowieckiego. Dobór 

próby do badania miał charakter celowy. W badaniu wzięli udział uczniowie jednej 

klasy III z każdego gimnazjum; uczniowie jednej z najwyższych klas każdej szkoły 

ponadgimnazjalnej; nauczyciele każdego gimnazjum realizujący moduł wychowanie 

do aktywnego udziału w życiu gospodarczym; doradcy zawodowi lub przy ich braku 

pedagodzy szkolni realizujący zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Oprócz tego 

badaniem został objęty każdy dyrektor gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz 

dyrektorzy 5 poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

W sumie zrealizowano 1192 ankiety pośród uczniów gimnazjów, 630 ankiet 

pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 69 ankiet pośród nauczycieli 

gimnazjalnych, 49 pośród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych; 77 ankiet pośród 

doradców zawodowych/pedagogów szkolnych oraz zrealizowano 77 kwestionariuszy 

z dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i 5 kwestionariuszy z 

dyrektorami poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

 

Do analizy zebranych danych zastosowano bardzo proste narzędzia analizy 

statystycznej. Oparto się na analizie liczebności wartości poszczególnych zmiennych 

oraz na rozkładzie procentowym tychże wartości.  

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

  

Z powodów wspomnianych w punkcie 2.3 w badaniu wykorzystano bardzo 

proste wskaźniki obrazujące przede wszystkim rozkład procentowy analizowanej 
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zmiennej powstałej na podstawie udzielonych przez respondenta odpowiedzi. Zespół 

badawczy nie dysponuje bazą danych powstałą w wyniku przeprowadzonych badań, 

jednakże należy przypuszczać, że zawarte tam informacje nie pozwalają na stworzenie 

bardziej rozbudowanych wskaźników. 

  

3.2 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

  

Należy stwierdzić, że badanie zostało przeprowadzone w sposób wysoce 

zadowalający. Ocena realizacji modułu wychowanie do aktywnego udziału w życiu 

gospodarczym, jak też ocena pełnienia przez instytucje edukacyjnie funkcji placówek 

doradztwa zawodowego została dokonana zarówno poprzez uwzględnienie opinii 

uczniów jak też personelu szkół i poradni. 

 

Postawione pytania badawcze wydają się w odpowiedni sposób określać i 

doprecyzowywać główny cel badania, a wykorzystana metoda badawcza jest 

odpowiednia dla głównego celu badania. Należy jedynie napomknąć, że pełna 

odpowiedz na niektóre pytania badawcze wymagałaby przeprowadzenia o wiele 

większych i szerzej zakrojonych badań (np. pytanie badawcze: Czy doradztwo 

zawodowe prowadzone w szkole ma wpływ na decyzje uczniów dotyczące ich 

edukacji i kariery zawodowej?). 

 

Poprawna jest również konstrukcja i realizacja próby badawczej, chociaż dla 

pełnej oceny tej kwestii brakuje paru kluczowych informacji (patrz punkt 3.4). 

 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje dokonana analiza zebranych podczas 

badań danych. Chociaż opiera się ona na dość prostych wskaźnikach jest ona spójna, 

uporządkowana i wnikliwa. 

 

3.3 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 
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Moduł wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym służy w 

szkołach przede wszystkim do przekazywania informacji na temat funkcjonowania 

gospodarki rynkowej oraz przekazywania uczniom praktycznych informacji na temat 

możliwych form ich aktywności w obrębie gospodarki. W o wiele mniejszym stopniu 

moduł ten kształtuje wśród młodzieży przedsiębiorczą postawę oraz w nieznaczny 

sposób wpływa na ich nastawienie do świata gospodarczego. 

 

Bardzo słabo została w badaniu oceniona rola instytucji edukacyjnych jako 

placówek doradztwa zawodowego. Uczniowie nie zdają sobie sprawy, że mogą z 

kimkolwiek konsultować rozwój swojej kariery zawodowej w szkole, jeżeli nawet taka 

możliwość istnieje. Wiedza o tym, że szkoły mogą pełnić funkcje doradcze jest mało 

rozpowszechniona, a także nikt nie oczekuje, aby instytucje edukacyjne pełniły taką 

rolę. W związku z tym, badania sugerują, że działania podejmowane przez personel 

szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych w nikłym stopniu wpływają na 

decyzje zawodowe i edukacyjne uczniów.  

 

3.4 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

  

W raporcie, którym dysponuje zespół badawczy największe luki informacyjne 

można dostrzec w części poświęconej konstrukcji i realizacji próby. Brakuje dobitnego 

stwierdzenia czy badaniem zostały objęte wszystkie szkoły gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne z terenu województwa mazowieckiego; nie podano, w jaki sposób 

dokonano wyboru 5 biorących udział w badaniu poradni psychologiczno-

pedagogicznych; nie podano w jaki sposób dokonano wyboru tej spośród najstarszych 

klas, w której przeprowadzono badania; nie podano czy badaniem zostali objęci 

wszyscy nauczyciele realizujący badany moduł; nie podano wreszcie jaki był stopień 

realizacji zaplanowanej próby.  

 

Na osobne wspomnienie zasługuje brak zawarcia w raporcie dokładnego opisu 

procedury przeprowadzenia badań za pomocą ekstranetu. Opis ten był wielce 

wskazany, gdyż taka technologia realizacji ankiet nie jest bardzo popularna. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadza wiele badań odnoszących się 

pośrednio do kwestii związanych z rynkiem pracy. Na podstawie omawianych wyżej 

badań, jak też innych badań zawartych w niniejszym raporcie należy stwierdzić, że 

dość istotną kwestą w funkcjonowaniu systemu edukacyjnego staje się jego 

kompatybilność z wymogami gospodarki rynkowej. Należy zatem zalecić ścisłą 

współpracę Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy z Kuratorium w celu 

pozyskiwania informacji uzyskanych w badaniach realizowanych przez samo 

kuratorium, jak też w celu przeprowadzania wspólnych analiz dotyczących relacji 

pomiędzy systemem edukacyjnym a rynkiem pracy. Taka współpraca pozwoli na 

uchwycenie uwarunkowań funkcjonowania instytucji edukacyjnych oraz na poznanie 

realnych możliwości kształtowania przez te instytucje kompetencji i postaw uczniów 

związanych z ich przyszłą karierą zawodową. Tak kooperacja pozwoliłaby też na 

ułatwiony dostęp do bardzo ważnej dla realizowanych w przyszłości badań grupy 

respondentów jakimi są uczniowie i nauczyciele mazowieckich szkół.  

  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

  

Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Semik Karol, Doradztwo zawodowe, wychowanie do aktywnego udziału w 

życiu gospodarczym i realizacja zajęć edukacyjnych: podstawy przedsiębiorczości, 

Mazowiecki Kurator Oświaty, 2008. 
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ANALIZA BADAŃ LOKALNYCH RYNKÓW PRACY – PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonej przez autorów kwerendy badań dotyczących powiatowych 

rynków pracy wynika, że najczęściej podejmowanym przedmiotem badań były opinie 

bezrobotnych i pracodawców. Ten obszar badawczy nie został bezpośrednio 

poruszony tylko w trzech badaniach. Badania opinii bezrobotnych były zazwyczaj 

nastawione na analizę kilu kwestii: samooceny bezrobotnych dotyczącej posiadanych 

kwalifikacji i kompetencji; oceny wymagań, jakie przed osobami poszukującymi pracy 

stawia lokalny rynek pracy; problemów, jakie napotykają osoby bezrobotne w trakcie 

poszukiwania pracy oraz oceny funkcjonowania Urzędu Pracy przez bezrobotnych. 

W wypadku analizy opinii pracodawców realizatorów poszczególnych badań 

najczęściej interesowały kryteria, jakimi pracodawcy kierują się zatrudniając kogoś we 

własnym przedsiębiorstwie, oczekiwania względem kwalifikacji i zachowań osób 

bezrobotnych oraz oczekiwania względem funkcjonowania instytucji rynku pracy.  

W wypadku badań opinii bezrobotnych inną cechą charakterystyczną był 

znaczna ilość badań (6 badań) poświęcona analizie specyficznych grup bezrobotnych. 

W dwóch przypadkach chodziło o badanie bezrobotnych wykazujących się większą od 

przeciętnej aktywnością w poszukiwaniu pracy (badanie nr 9 i 12). W pozostałych 

przypadkach chodziło o badanie osób mających większe od przeciętnych problemy ze 

znalezieniem pracy (badanie numer 5, 6, 7, 8). Widać więc wyraźną chęć poznania 

powodów, dla których niektóre grupy osób bezrobotnych mają szczególnie duże 

problemy ze znalezieniem pracy. 

Skoncentrowanie się w analizowanych badań na problematyce związanej z 

opiniami pracodawców i bezrobotnych wynika z faktu, że przygniatająca większość 

analizowanych badań (11 badań) była bezpośrednio realizowana lub zlecana przez 

Urzędy Pracy. Te zaś są w naturalny sposób są zainteresowane dopasowaniem 

potencjalnych kompetencji i umiejętności bezrobotnych do oczekiwań pracodawców. 

Badanie opinii jednej i drugiej grupy na pewno przybliża udzielenie odpowiedzi na 

pytanie jak znaczna jest różnica pomiędzy tym, co mogą oferować osoby nie 

posiadające pracy a oczekiwaniami pracodawców. 
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Wybór opinii bezrobotnych i pracodawców jako głównego przedmiotu 

badawczego pociągnęło za sobą w naturalny sposób dominację badań sondażowych 

pośród wykorzystywanych metod badawczych. O ile można się zgodzić z dokonanym 

wyborem metody badawczej, to nie można przejść do porządku dziennego nad 

sposobem wykorzystywania tej metody. Ogólny poziom metodologiczny omawianych 

przez zespół badawczy projektów jest niski, a ich podstawową słabością są problemy z 

zaplanowaniem i realizacją próby. Realizatorzy większości badań nie są w stanie 

uzasadnić, dlaczego badaniami objęto daną grupę osób oraz nie podają informacji jak 

należy odnosić charakterystykę osób objętych badaniami do całej badanej populacji. 

Podstawowym, zatem problemem jest kwestia reprezentatywności. Realizatorzy badań 

nie są zazwyczaj wstanie określić jak można odnieść wyniki badań opinii osób 

włączonych do próby do opinii osób tworzących całą badaną populację.  

Ten deficyt informacji na temat reprezentatywności prowadzonych badań 

powoduje, że nawet pod innym względem bardzo poprawnie przeprowadzone badania 

bardzo dużo tracą na swojej wartości. Nie mówią one bowiem, w jaki sposób można 

odnosić dokonane analizy do grupy wszystkich bezrobotnych i pracodawców. 

Zdaniem autorów niniejszego raportu nie należy jednak interpretować tego deficytu 

metodologicznego na niekorzyść osób przeprowadzających tego typu badania. Bardzo 

często realizatorami badania byli pracownicy Urzędów Pracy, którzy posiadali 

nieznaczne kompetencje odnośnie prowadzenia badań społecznych. Należy zatem 

docenić ich wysiłek i odwagę w zmierzeniu się z materią planowania i 

przeprowadzania badań sondażowych i stwierdzić z cała dobitnością, że istnieje 

ogromna potrzeba doszkalania pracowników Urzędów Pracy w realizowaniu badań 

społecznych oraz w interpretowaniu uzyskanych w ten sposób wyników. Jest to 

obszar, który może zostać z powodzeniem zagospodarowany przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy. 

Dominujący obszar badawczy i luki metodologiczne analizowanych badań 

przekładają się na wykorzystywane wskaźniki. Niemal we wszystkich analizowanych 

badaniach używane były wskaźniki opierające się na ilościowym lub procentowym 

rozkładzie zmiennych utworzonych z odpowiedzi na poszczególne pytania. Użycie 

tego typu wskaźników narzuca dwojakiego rodzaju ograniczenia. Pierwsze wynikają z 
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obranego obszaru badawczego – wskaźniki te odwołują się jedynie do subiektywnych 

odczuć respondentów. Dążą do uzyskania subiektywnego obrazu otaczającej 

rzeczywistości tworzonego przez uczestników badania. Nie jest to rzecz zła sama w 

sobie, lecz może być ona niepokojąca, jeżeli badanie opinii bezrobotnych i 

pracodawców staje się dominującym obszarem badawczym. Drugie ograniczenie 

użycia tego typu wskaźników wynika z luk metodologicznych realizowanych badań. 

Brak wiedzy na temat stopnia reprezentatywności badanej próby powoduje, że nie 

można przeprowadzać bardziej złożonych analiz statystycznych opierających się na 

bardziej rozbudowanych wskaźnikach. Tę przeszkodę można przełamać 

podwyższając, jak już wspomniano, wiedzę metodologiczną pracowników Urzędów 

Pracy. 

Można zatem – w oparciu o analizę badań zebranych przez autorów raportu – 

przedstawić dwie podstawowe rekomendacje dla powstającego Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy: 

1. potrzebę dążenia do rozszerzania przedmiotu prowadzonych badań poza 

obszar badania opinii pracodawców i bezrobotnych. Można to uczynić prowadząc 

badania sondażowe innych grup społecznych np. uczniów (patrz badanie nr 13) lub 

prowadząc badania odnoszące się do innego obszaru badawczego i wykorzystujące 

zupełnie inne techniki badawcze np. badanie treści ogłoszeń o pracę (patrz badanie 

nr 2); 

2. potrzebę dążenia do podnoszenia kompetencji z zakresu metodologii badań 

społecznych pracowników Urzędów Pracy. 
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V. ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH OU 

POMOST / TT POMOC 

Informatyzacja systemu pomocy społecznej w Polsce jest oparta o 

oprogramowania opracowane przez pięć niezależnych przedsiębiorstw. Wynika to ze 

specyfiki informatyzacji systemu pomocy społecznej, która przekłada się na fakt, że 

nie istnieje jeden centralny system i jeden program komputerowy służący jednostkom 

organizacyjnym pomocy społecznej – każda jednostka może korzystać z wybranego 

przez siebie oprogramowania, pod warunkiem, że posiada ono homologację 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)
3
. Firmy produkujące 

oprogramowanie homologowane przez MPiPS  udostępniają na rynku swoje systemy 

służące obsłudze instytucji pomocy społecznej – jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, w tym w szczególności Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR). Są to następujące aplikacje
4
 

oraz wdrażające je przedsiębiorstwa: 

1. OU POMOST firmy Sygnity Oddział Kraków; 

2. OU Serce-Pomost firmy MiCOMP z Katowic; 

3. OU TT-POMOC firmy Top-Team TT z Warszawy; 

4. OU OPIEKA i RODZINY ZASTĘPCZE firmy ZETO Koszalin; 

5. OU Helios firmy INFO-R ze Skoczowa. 

Zgodnie z uzyskanymi z Wydziału Systemów Teleinformatycznych 

Zabezpieczenia Społecznego MPiPS informacjami, wyżej wymienione aplikacje są 

wykorzystywane przez następującą liczbę podmiotów w kraju i w województwie 

mazowieckim: 

Tabela 3. Wykorzystanie systemów informatycznych przez podmioty pomocy społecznej w kraju i w mazowieckiem 

Źródło: Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego MPiPS 

L.p. Nazwa oprogramowania Liczba podmiotów na 

terenie całego kraju 

W tym w woj. 

mazowieckim 

1 OU POMOST 2010 220 

2 TT POMOC 352 118 

3 OU Helios 345 36 

                                              
3 Warunki homologacji są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 

homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 125, poz. 1055). 
4 Aplikacja, czyli oprogramowanie służące systematycznemu porządkowaniu określonych danych, kalkulacjom oraz 

przekładaniu ich na język cyfrowy.  
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4 OU OPIEKA I RODZINY ZASTĘPCZE 134 4 

5 OU Serce Pomost 33 0 

Wszystkie wymienione w powyższej tabeli systemy informatyczne mają za 

zadanie wspomagać realizację ustawowych zadań stawianych przed jednostkami 

systemu pomocy społecznej. W województwie mazowieckim najczęściej 

wykorzystywanymi w tym celu aplikacjami są: Oprogramowanie Użytkowe POMOST 

(dalej: OU POMOST; POMOST) oraz jego informatyczny „następca”, oparty o 

oprogramowanie open source, TT POMOC (Top-Team POMOC, dalej: POMOC)
5
. 

Na podstawie wyżej przedstawionych danych dla potrzeb analizy zawartej w 

niniejszym raporcie przyjęto, że jednostki pomocy społecznej posługują się albo 

systemem OU POMOST albo TT POMOC (pozostałe systemy stanowią margines 

użytkowników na Mazowszu). Można przy tym stwierdzić, że pod względem 

agregowanych danych obie te aplikacje nie różnią się od siebie, jakkolwiek w sensie 

programistycznym korzystają z innych rozwiązań. 

Przede wszystkim należy jednak zauważyć, że zasadniczym celem 

funkcjonowania wszystkich systemów informatycznych, którymi posługują się 

podmioty pomocy społecznej jest gromadzenie i przetwarzanie danych klientów 

pomocy społecznej oraz ich rodzin (dokładniej: gospodarstw domowych). 

W omawianych systemach komputerowych są również gromadzone informacje o 

działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych pomocy 

społecznej, to jest przede wszystkim na poziomie OPS i PCPR. Omawiane aplikacje 

pozwalają również realizować wymaganą prawem sprawozdawczość - służą do 

komputerowego generowania i wysyłania sprawozdań dla MPiPS. Informatyzacja ma 

służyć także skuteczniejszej i bardziej efektywnej obsłudze i kontroli finansowej 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz, w szerszym znaczeniu, 

przyspieszeniu i ułatwieniu obiegu informacji w formie elektronicznej w ramach 

poszczególnych jednostek i w całym systemie pomocy społecznej. 

Omawiane programy mają budowę modułową – każdy z modułów danej 

aplikacji służy kolejnemu z wyżej wspomnianych celów (agregowanie danych, 

sprawozdawczość, wydawanie decyzji itd.). Na moduły OU POMOST składają się
6
: 

                                              
5 Zgodnie z informacją producenta, TT POMOC jest kontynuacją programów POMOC oraz programu DAR-POMOST. 
6 Wytłuszczone zostały te moduły, które w opinii autorów są istotne z punktu widzenia tematyki niniejszego raportu. 
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Tabela 4. Moduły systemu komputerowego OU POMOST 

Źródło: producent - http://www.sygnity.pl 

Usługa Opis Dostępne usługi 

Obsługa klienta Najbardziej rozbudowany moduł systemu. 

Obsługuje większość ustawowych zadań 

jednostek pomocy społecznej. Rejestruje cały 

proces obsługi - od rejestracji wniosku o 

przyznanie pomocy, po jego całkowite 

zrealizowanie i rozliczenie. 

 Rejestr rodzin i 

wywiadów środowiskowych 

 Rejestr wniosków 

 Proces podejmowania 

decyzji 

 Realizacja świadczeń 

 Rejestracja informacji o 

wykonywanej pracy 

socjalnej 

Statystyka i 

sprawozdawczość 

Moduł posiada określony zestaw sprawozdań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

Możliwe jest również tworzenie własnych 

formularzy. 

W module tym znajduje się zbiór centralny 

zawierający szczegółowe informacje na temat 

zrealizowanych świadczeń przyznanych w danej 

jednostce. 

 Definiowanie i 

wykonywanie sprawozdań 

centralnych 

 Definiowanie i 

wykonywanie sprawozdań 

własnych 

 Wizualizacja wyników 

sprawozdań i analiz w MS 

Excel 

Obsługa odwołań Obsługa złożonego przez klienta odwołania od 

wydanej decyzji 
 Rejestr odwołań 

 Rejestr decyzji 

odwoławczych 

Umieszczanie w 

domach pomocy 

społecznej 

Moduł wspomaga proces kierowania osób do 

domów pomocy społecznej, w tym m.in. 

rozpatrywanie wniosków, poszukiwanie miejsca w 

DPS, podejmowanie decyzji. 

 Rejestr rodzin i wywiadów 

środowiskowych 

 Rejestr wniosków 

 Proces podejmowania 

decyzji 

 Ewidencja domów pomocy 

społecznej 

Obsługa Organizacji 

Pozarządowych 

Moduł ten pozwala na obsługę dotacji budżetowych 

na realizację zadań wykonywanych w imieniu 

państwa lub gminy przez organizację pozarządową, 

od momentu zgłoszenia wniosku o przyznanie 

dotacji, do momentu rozliczenia i oceny jej 

funkcjonowania w ramach podpisanej umowy. 

 Ewidencja organizacji 

pozarządowych 

 Rejestr wniosków o 

dotacje 

 Rozliczanie dotacji 

Finanse i księgowość Moduł ten pozwala zarządzać środkami 

budżetowymi zależnie od ich pochodzenia i 

przeznaczenia. 

Szczególną rolę odgrywa tu proces planowania 

budżetu jednostki, kontroli jego wykonywania oraz 

realizacji sprawozdawczości budżetowej. 

 Planowanie i rozliczanie 

budżetu jednostek SPS 

 Zarządzanie środkami 

budżetowymi 

 Sprawozdawczość 

finansowa 

Administrowanie 

systemem 

Moduł pozwala na właściwe zarządzanie zasobami 

systemu informatycznego Pomost. 

Ponadto organizuje przekazywanie informacji w 

postaci elektronicznej pomiędzy poszczególnymi 

instalacjami (lokalizacjami systemu), usprawniając 

w ten sposób przepływ informacji na terenie całego 

kraju. 

 Rejestrowanie 

użytkowników w systemie 

 Nadawanie uprawnień do 

pracy w systemie 

 Obsługa słowników 

 Komunikacja 

 Archiwizacja dziennika 
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 Konfiguracja systemu 

Rodziny zastępcze  Moduł wspomaga procesy związane z rejestracją i 

udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym oraz 

dzieciom w nich umieszczonym. 

 Ewidencja rodzin 

zastępczych 

 Rejestr wywiadów 

 Umieszczanie dzieci w 

rodzinach zastępczych 

 Pogotowie rodzinne 

 Rozliczenia rodzin 

zastępczych 

Usamodzielnienia Moduł pozwala na przyznawanie pomocy osobom 

opuszczającym placówki opiekuńczo-

wychowawcze, domy pomocy społecznej oraz 

rodziny zastępcze. Moduł obsługuje cały proces, 

począwszy od rejestracji wniosku o przyznanie 

pomocy, do jego całkowitego zrealizowania i 

rozliczenia. 

 Prowadzenie ewidencji i 

kontroli realizacji umów 

(planów) dotyczących 

usamodzielnienia 

 Rejestr wywiadów 

 Proces podejmowania 

decyzji 

 Realizacja świadczeń 

Umieszczanie w 

placówkach 

opiekuńczo-

wychowawczych  

Moduł wspomaga proces kierowania osób do 

placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizowane są zadania dotyczące rozpatrywania 

wniosków i podejmowania decyzji. 

 Ewidencja placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

 Rejestr wywiadów 

 Umieszczanie osób w 

placówkach opiekuńczo-

wychowawczych 

 

Z kolei system informatyczny TT POMOC wyróżnia to, że jakkolwiek 

posiada on budowę modułową, o tyle stanowi jednolitą i prostą w obsłudze aplikację 

służącą kompletnemu zarządzaniu bazą danych (na podstawie danych zawartych w 

kolejnych rekordach tej samej bazy tworzone są wnioski i decyzje, sprawozdania itd.). 

POMOC jest uruchamiany z serwera aplikacji - przez przeglądarkę internetową, 

umożliwiając jednoczesny wgląd we wszystkie dane zgromadzone w systemowej 

bazie danych z tego samego stanowiska albo w rozproszonej strukturze organizacyjnej 

(na przykład w filiach OPS). Edycja i odczytywanie danych odbywa się w ramach 

jednego procesu, za pomocą właściwie dowolnej przeglądarki internetowej
7
 albo w 

urządzeniu umożliwiającym przeglądanie stron www. Program może być obsługiwany 

w trybie offline, w wewnętrznej sieci (bez połączenia z Internetem) lub z końcówek 

rozproszonych w dowolnym miejscu w Internecie (online). Jest to o tyle istotne, że 

                                              
7 Autorzy niniejszego raportu testowali TT POMOC w przeglądarkach: MS Internet Explorer 8.0, Opera 10.0 oraz Mozilla 

Firefox 3.5.2 oraz przy użyciu systemu operacyjnego MS Windows Vista. 
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właśnie w ten sposób, czyli zdalnie, za pomocą Internetu, można uzyskać dostęp do 

wszystkich danych wprowadzonych do TT POMOC w danej jednostce organizacyjnej 

pomocy społecznej. 

Pomijając szczegóły techniczne związane z instalacją, obsługą informatyczną, 

interfejsem, sposobem wprowadzania i edytowania danych oraz generowania 

sprawozdań, można dokonać merytorycznej analizy opisywanych systemów 

bazodanowych w oparciu o ich modułową budowę. Zasadniczym elementem jest 

moduł służący agregowaniu danych o klientach. W systemie POMOC służy temu 

moduł-zakładka „Klient”, jako że generowanie danych na temat konkretnej sytuacji 

kryzysowej rozpoczyna się właśnie od edycji danych pojedynczego klienta, który 

zwraca się o pomoc. Pochodną informacji o konkretnym kliencie staje się jego 

środowisko rodzinne – kolejne osoby rozpoznane przez pracownika socjalnego jako 

„rodzina” (w tym przypadku pojęcie to wydaje się być utożsamiane przez twórców 

oprogramowania z pojęciem „gospodarstwo domowe”).  Z kolei w systemie POMOST 

do tego samego celu służy moduł-zakładka „Rodzina” – identyfikowane jest 

środowisko rodzinne (właściwie – jak wyżej: gospodarstwo domowe) oraz należące do 

niego jednostki. Różnica ta stanowi jednak mniej istotny szczegół techniczny, 

ponieważ w obu przypadkach w ramach omawianego modułu gromadzone i 

edytowane są następujące dane klienta oraz poszczególnych członków jego rodziny: 

1. Podstawowe dane osobowe klienta: imię, nazwisko, drugie imię, imię ojca, 

imię matki, nazwisko panieńskie matki, numer PESEL, płeć, data urodzenia, 

stan cywilny, obywatelstwo, numer i rodzaj dokumentu, data nadania statusu 

uchodźcy (jeżeli klient jest uchodźcą), informacja o tym, czy klient posiada 

opiekuna prawnego; 

2. Dodatkowe dane osobowe klienta: informacja o bezdomności, szczegółowy 

adres zamieszkania (wraz z typem miejscowości), rodzaj beneficjenta, telefon, 

NIP, numer konta bankowego oraz dane porządkujące (np. numer kartoteki); 

3. Dane osobowe pozostałych członków rodziny: imię i nazwisko, data 

urodzenia, numer PESEL, płeć, stan cywilny, rodzaj pokrewieństwa 

(z zarejestrowanym klientem), rola w rodzinie (np. głowa rodziny), adres, 

telefon. 
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Na podstawie wygenerowanego rekordu zawierającego kartotekę klienta  

powstaje dostęp do szeregu możliwości obsługi - szczegółowych zadań stających 

przed pracownikiem i w ogóle przed całą jednostką pomocy społecznej. Z punktu 

widzenia tematyki niniejszego raportu najbardziej istotną z nich jest przeprowadzenie 

szczegółowego wywiadu środowiskowego, ponieważ na jego podstawie gromadzone 

są bardzo szczegółowe dane dotyczące klienta i jego rodziny, które mogą mieć 

znaczenie dla ich sytuacji na rynku pracy. Otóż bowiem oprócz czysto technicznych 

informacji (data wywiadu, liczba osób itd.) akumulowane są następujące informacje 

o kliencie i każdym członku jego rodziny
8
: 

1. Dane podstawowe: 

a. rodzaj rodziny (gospodarstwa domowego: jednorodzinne, np. 

małżeństwo bez dzieci, z dzieckiem, rodzina niepełna, konkubinat z/bez 

dzieci, wielorodzinne, nierodzinne jednoosobowe/wieloosobowe, 

rodzina zastępcza), 

b. liczba osób w rodzinie, 

c. liczba dzieci, 

d. czy w gospodarstwie są emeryci lub renciści, 

e. przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy, wśród których 

występują najważniejsze ryzyka socjalne (w TT POMOC forma ryzyk i 

potrzeb socjalnych), w tym przede wszystkim bezrobocie oraz: 

sieroctwo, bezdomność, macierzyństwo, wielodzietność, 

niepełnosprawność (wraz z datą orzeczenia o niepełnosprawności), 

długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych (rodzina niepełna lub wielodzietna),  alkoholizm, 

narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego, klęska żywiołowa, zdarzenie losowe, sytuacja 

                                              
8 Wytłuszczono dane, które zdaniem autorów niniejszego raportu mogą być przydatne z punktu widzenia polityki rynku 

pracy. 
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kryzysowa, przemoc w rodzinie (wraz z wypełnieniem Niebieskiej 

Karty
9
), 

f. informacje dotyczące dochodu: wysokość i jego źródło 

(poszczególnych członków rodziny oraz ich suma) oraz kryterium 

dochodowe rodziny; 

2. Inne dane o kliencie i poszczególnych członkach jego rodziny: 

a. wykształcenie, 

b. zawód, 

c. miejsce pracy lub nauki, 

d. pozycja na rynku pracy (tj.: pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo), 

e. sytuacja zdrowotna, 

f. źródło dochodu/utrzymania oraz jego wysokość (ewentualnie 

informacja o braku dochodu i pozostawaniu na utrzymaniu), 

g. informacje o wcześniejszych świadczeniach z pomocy społecznej 

(podmiotach ją świadczących i jej rodzajach); 

3. Szczegółowe dane związane z bezrobociem (o ile oczywiście taka przyczyna 

wystąpiła podczas rejestracji wniosku o pomoc): 

a. czy klient jest zarejestrowany w PUP, 

b. czy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych (z PUP), jeżeli tak, to: 

i. wysokość tego zasiłku, 

ii. od kiedy pobiera ten zasiłek 

c. czy utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a jeżeli tak, to kiedy je 

utracił, 

d. brak prawa do zasiłku, 

e. jakie posiada kwalifikacje zawodowe; 

4. Szczegółowe dane na temat ewentualnych schorzeń (stanu zdrowia) klienta; 

5. Wydatki rodziny – ze szczegółowym wykazem możliwych wydatków 

(czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty (szczegółowo na czyją rzecz itd.), 

składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za szkołę/bursę/internat, wydatki na 

                                              
9 Dokument służbowy wypełniany przez funkcjonariusza policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub 

podejrzenia przemocy w rodzinie (Niebieska Karta w pomocy społecznej stanowi załącznik do wywiadu środowiskowego). 
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leczenie, za pobyt w DPS, za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej albo rodzinie zastępczej); 

6. Sytuacja mieszkaniowa rodziny: z informacją o tytule prawnym do lokalu 

oraz szczegółową informacją o jego wyposażeniu (woda ciepła/zimna, łazienka, 

WC, ogrzewanie, telefon, stan utrzymania mieszkania, dodatkowe sprzęty, 

dostosowanie do niepełnosprawności, liczba miejsc do spania itd.); 

7. Dane dotyczące ewentualnego korzystania z usług ośrodka wsparcia, OPS, 

placówki opiekuńczo-wychowawczej lub przebywania w zakładzie 

poprawczym, zakładzie karnym (jeżeli tak, może wystąpić informacja o pracy i 

przekazywaniu środków do budżetu gospodarstwa domowego), schronisku dla 

nieletnich, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; 

8. Dane na temat uzależnień (rodzaj i stopień uzależnienia, jego leczenie itp.); 

9. Zidentyfikowane przez pracownika socjalnego potrzeby oraz jego ogólna 

ocena sytuacji klienta i rodziny. 

 

Na podstawie zebranych danych sporządzane są, w kolejnym module 

omawianych aplikacji, wnioski o konkretne, określone prawem i dostępne świadczenia 

z pomocy społecznej. Są one następnie kierowane – cały czas w ramach systemu 

komputerowego – do rozpatrzenia, czyli w celu wydania decyzji. Odpowiada za to 

następny moduł systemu. Decyzja o przyznaniu świadczenia bądź jego odmowie 

zostaje wygenerowana w wyniku pozytywnego albo negatywnego rozpatrzenia 

wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji określony zostaje rodzaj świadczenia i na 

przykład jego wysokość (jeżeli jest to świadczenie pieniężne) oraz szczegółowe dane 

dotyczące przekazywania pomocy (np. sposobu wypłaty lub harmonogramu 

wykonywania usług opiekuńczych itp.). W przypadku decyzji negatywnej może zostać 

zarejestrowane ewentualne odwołanie od tej decyzji, rozpatrywane zgodnie z 

przepisami prawa administracyjnego. 

Dalszemu zarządzaniu w procesie decyzyjnym w ramach jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej służy moduł pozwalający wygenerować listę 

wypłat świadczeń oraz listę „realizacji niefinansowych” (na przykład posiłków 

związanych z dożywianiem). Z punktu widzenia tematyki niniejszego raportu 
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ważniejszym jest jednak moduł aplikacji POMOST lub POMOC służący 

wykonywaniu sprawozdawczości z podejmowanych przez jednostki pomocy 

społecznej działań. Za jego pomocą są generowane i przesyłane (w formie pliku XML) 

wszystkie rodzaje sprawozdań wymagane w ramach sprawozdawczości w obszarze 

pomocy społecznej. Obejmuje ona następujące sprawozdania: 

1. Sprawozdanie „MPiPS-03” – „Meldunek [kwartalny] z udzielonych 

świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach”. 

Sprawozdanie dotyczące świadczeń realizowanych przez gminę i powiat 

zgodnie z wykazem świadczeń wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, 

z wyszczególnieniem świadczeń przyznawanych ze środków własnych gminy i 

powiatu (zadania własne) oraz ze środków z budżetu państwa (zadania 

zlecone). UWAGA: w tym sprawozdaniu zawierane są dane dotyczące 

zasiłku okresowego z tytułu bezrobocia (jest to zadanie własne gminy)
10

: 

liczba osób, którym przyznano to świadczenie, liczba świadczeń, łączna kwota 

świadczeń, liczba rodzin, których ono dotyczy, liczba osób w tych rodzinach. 

Podmioty sprawozdające: gmina (OPS), powiat (PCPR); 

2. Sprawozdanie „DPS” – sprawozdanie półroczne i roczne zawierające dane 

dotyczące liczby domów pomocy społecznej, środowiskowych domów 

samopomocy, mieszkań chronionych, placówek całodobowej opieki oraz liczby 

miejsc w tych jednostkach, a także liczby osób umieszczonych i oczekujących 

na umieszczenie, jak również liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach z 

uwzględnieniem form zatrudnienia. Podmioty sprawozdające: gmina (OPS), 

powiat (PCPR); 

3. Sprawozdanie „Dożywianie” – kwartalne i roczne „Sprawozdanie z realizacji 

programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zawierające informacje o 

liczbie osób objętych programem oraz rodzajach udzielonych świadczeń, z 

podziałem na świadczenia pieniężne i rzeczowe, w tym posiłki realizowane ze 

środków własnych i z dotacji. Podmioty sprawozdające: gmina (OPS); 

4. Sprawozdanie „Przemoc” – półroczne i roczne „Sprawozdanie z realizacji 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, dotyczące 

                                              
10 Na podstawie art. 38 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2008.115.728 z późn. zm.) 
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monitoringu realizacji tego programu, w zakresie rodzajów pomocy udzielonej 

ofiarom przemocy oraz liczby specjalistycznych ośrodków świadczących 

pomoc, a także liczby sprawców przemocy z uwzględnieniem podejmowanych 

wobec nich działań. Podmioty sprawozdające: gmina (OPS), powiat (PCPR); 

5. Sprawozdanie „Składki zdrowotne” – półroczne i roczne sprawozdanie 

SKŁ-ZDR dotyczące liczby oraz kwoty odprowadzonych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne w związku z wypłaconymi świadczeniami z pomocy 

społecznej oraz umowami zawartymi z rodzinami zastępczymi, a także 

realizacją programów integracyjnych dla cudzoziemców. UWAGA: w tym 

sprawozdaniu zawierane są dane dotyczące osób objętych indywidualnym 

programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 

(CIS). Podmioty sprawozdające: gmina (OPS), powiat (PCPR); 

6. Sprawozdanie „Składki emerytalno-rentowe” – półroczne i roczne 

sprawozdanie SKŁ-EMRENT dotyczące liczby oraz kwoty opłaconych składek 

na ubezpieczenie społeczne w związku z umowami zawartymi z rodzinami 

zastępczymi oraz jako odrębne świadczenie z pomocy społecznej przysługujące 

osobie, która w związku z opieką nad członkiem rodziny rezygnuje z  

zatrudnienia. Podmioty sprawozdające: gmina (OPS), powiat (PCPR). 

 

Z punktu widzenia polityki rynku pracy wśród wymienionych wyżej 

sprawozdań znaczenie mają: sprawozdanie MPiPS-03 oraz sprawozdanie SKŁ-ZDR 

(składki zdrowotne). W pierwszym z nich zawierana jest liczba osób, którym 

przyznano pomoc z powodu wystąpienia ryzyka socjalnego bezrobocia (oraz liczba 

tych świadczeń, łączna kwota świadczeń, liczba rodzin, których ono dotyczy, liczba 

osób w tych rodzinach). Z kolei w sprawozdaniu dotyczącym składek zdrowotnych 

zawarta jest liczba świadczeniobiorców, którzy są objęci indywidualnym programem 

zatrudnienia socjalnego w CIS i za których opłacane są składki zdrowotne oraz liczba i 

koszt tych składek. Poza tymi informacjami w rutynowej sprawozdawczości 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację pomocy społecznej nie występują 

odwołania do sytuacji klientów na rynku pracy. Oficjalne sprawozdania nie zawierają 

szczegółowych danych na temat sytuacji klientów i ich rodzin na rynku pracy, w tym 
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statystyk dotyczących na przykład wykształcenia, wykonywanych lub wyuczonych 

zawodów itp. Rutynowe sprawozdania są elementami sprawozdawczości z 

wykonanych działań, a nie sytuacji klientów jednostek pomocy społecznej – 

poszczególne podmioty zdają jedynie sprawę z tego ile środków, na jakie formy 

pomocy, w jaki sposób zostały użyte (wydatkowane). Jednakże wedle uzyskanych 

przez autorów niniejszego raportu informacji, z używanych przez jednostki pomocy 

społecznej aplikacji komputerowych można wygenerować także inne zestawienia 

i statystyki, adekwatne do danych istniejących i edytowanych w ich bazach 

informatycznych. Wymaga to jednak ścisłej współpracy z producentem 

oprogramowania (tu: POMOC lub POMOST), który w osobnej procedurze, niejako na 

osobne zamówienie użytkownika systemu, może dostosować aplikację do 

generowania określonych, niestandardowych zestawień i statystyk. 

Podsumowując: w posiadanych przez OPS-y i PCPR-y komputerowych 

bazach danych znajdują się informacje zebrane w wyniku wywiadów 

środowiskowych, które są cenne z punktu widzenia polityki rynku pracy. Należą do 

nich: 

1. fakt występowania ryzyka socjalnego bezrobocia u konkretnego klienta 

(z jego  szczegółowymi danymi osobowymi, w tym wiekiem i płcią); 

2. informacje o dochodzie klienta i członków jego gospodarstwa domowego oraz 

o ich wydatkach, jak również sytuacji mieszkaniowej oraz ewentualnej 

pomocy, która była klientowi i jego rodzinie dotychczas udzielana; 

3. wykształcenie klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

4. zawód klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

5. kwalifikacje zawodowe klienta; 

6. miejsce pracy lub nauki klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

7. pozycja na rynku pracy klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

8. sytuacja zdrowotna klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

9. źródło dochodu/utrzymania klienta i członków jego gospodarstwa domowego; 

10.  szczegółowe dane dotyczące faktu wystąpienia bezrobocia, w tym: 

a. informacja o rejestracji w PUP, 

b. informacja o pobieraniu zasiłku z tytułu bezrobocia (albo o jego braku); 
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11.  stan zdrowia klienta oraz ewentualne występowanie uzależnień u klienta lub 

członków jego gospodarstwa domowego. 

 

Wszystkie wyżej wymienione dane są teoretycznie w pełni dostępne, 

jednakże przede wszystkim: 

1. jako osobne rekordy w bazie danych - nie jako zestawienia i statystyki, lecz 

pojedyncze dane przypisane do konkretnego klienta lub rodziny; 

2. z poziomu jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, która dane te 

wprowadziła do używanego przez siebie systemu informatycznego; 

3. centralnie – tylko w przypadku danych zawartych w wyżej opisanych 

standardowych sprawozdaniach (MPiPS-03 i SKŁ-ZDR). 

 

Kontynuując podsumowanie: w praktyce dane te nie są  wykorzystywane w 

standardowej sprawozdawczości lub w celu generowania zbiorczych zestawień i 

statystyk. Wymagane przez ministerstwo sprawozdania zawierają bowiem jedynie 

zestawienia dotyczące szczegółów przyznanego świadczenia (zasiłku okresowego) z 

tytułu wystąpienia ryzyka bezrobocia (sprawozdanie MPiPS-03) oraz informacje 

związane z osobami objętymi programem zatrudnienia socjalnego w CIS-ach (i to w 

zakresie opłacania składki zdrowotnej – sprawozdanie SKŁ-ZDR). 

Zawarte w omawianych systemach komputerowych dane mogłyby być jednak 

użyte w celu wygenerowania niestandardowych statystyk i zestawień liczbowych – w 

tym zwłaszcza z punktu widzenia polityki rynku pracy - o ile odbędzie się to w 

porozumieniu z producentem aplikacji, który przygotuje ją pod kątem konkretnych 

wymagań użytkownika. Problemem w tym przypadku jest zatem nakłonienie 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej rejestrujących i wprowadzających dane 

klientów (w tym zwłaszcza OPS-ów) do agregowania tych danych, przetwarzania ich 

oraz przekazywania w użytecznej formie. Być może mogłoby to nastąpić w wyniku 

odpowiedniego rozporządzenia MPiPS nakładającego na jednostki pomocy społecznej 

obowiązek dokonywania sprawozdań związanych w większym stopniu z polityką 

rynku pracy. Inną drogą mogłoby być uczynienie tego za pomocą osobnych 

porozumień z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 
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VI. ZAKOŃCZENIE 

Omówione w raporcie badania i diagnozy stanowią wycinek analiz rynku 

pracy, jakie zostały przeprowadzone przez różnego rodzaju instytucje na poziomie 

powiatów województwa mazowieckiego. Należy bowiem przypomnieć, że celem 

niniejszego raportu było dokonanie jedynie kwerendy badań przeprowadzonych w 

okresie ostatnich pięciu lat. Wypełnienie tego celu napotkało jednak na trudności 

związane z czasem realizacji kwerendy – jej prowadzenie utrudniał okres wakacyjny 

związany z urlopami w badanych instytucjach, a przez to wolniejszym niż zazwyczaj 

trybem załatwiania spraw oraz pojawiającą się często w badanych instytucjach 

„dyfuzją kompetencji”, która powodowała, że pracownicy niektórych organizacji nie 

byli w stanie precyzyjnie określić, kto odpowiada za realizację, czy też nadzór 

prowadzonych przez nie badań. 

Z powodu napotykanych trudności w zebraniu bogatego materiału 

dotyczącego badań lokalnych rynków pracy zespół badawczy postanowił rozszerzyć 

obszar kwerendy w dwóch kierunkach. Przede wszystkim została podjęta próba 

skontaktowania się ze wszystkimi Urzędami Pracy z terenu województwa 

mazowieckiego w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych badań 

prowadzonych na terenie danego powiatu. Po drugie, zespół badawczy postanowił 

rozszerzyć omówienie zabranego materiału o dokumenty tworzone przez samorządy 

powiatowe, a zawierające części poświęcone diagnozom lokalnych rynków pracy. 

Takimi dokumentami były strategie rozwoju powiatu, powiatowe strategie 

rozwiązywania problemów społecznych oraz roczne sprawozdania Powiatowych 

Urzędów Pracy. 

Zebrane dokumenty oraz doświadczenia uzyskane w trakcie przeprowadzania 

samej kwerendy przemawiają za tym, aby stwierdzić, że najwięcej uwagi sprawą 

lokalnych rynków pracy poświęcają pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy. To oni 

przeprowadzili lub zlecili przeprowadzenie największej ilości omawianych w raporcie 

badań, to właśnie oni bardzo często odpowiadali za przygotowanie tych części strategii 

rozwoju powiatów poświęconych rynkowi pracy. Pracownicy Powiatowych Urzędów 

pracy byli także tymi osobami, które najaktywniej wspierały członków zespołu 
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badawczego w ich poszukiwaniach materiałów badawczych i z dużą życzliwością 

odnosiły się do ich pracy.  

Podsumowując dokonaną kwerendę zebranych dokumentów należy 

stwierdzić, że na poziomie powiatów kwestie funkcjonowania rynku pracy są 

kojarzone, jeżeli wręcz nie utożsamiane, z problemem bezrobocia. To temu 

zagadnieniu poświęconych jest najwięcej badań, to ten problem jest najobszerniej 

poruszany w strategiach rozwoju powiatów, to wreszcie o tym zagadnieniu znajduje 

się najwięcej informacji w rocznych sprawozdaniach z działalności Powiatowych 

Urzędów Pracy. Bezrobocie jest analizowane z dwóch perspektyw. Pierwszej 

urzędowej, opierającej się na zestandaryzowanych wskaźnikach tworzonych 

obligatoryjnie przez Urzędy Pracy. Drugą perspektywę analizowania zjawiska 

bezrobocia tworzą prowadzone doraźnie badania, które do oficjalnych statystyk 

wprowadzają element subiektywności. Posługujące się bowiem najczęściej metodami 

sondażowymi badania te usiłują odtworzyć subiektywny obraz rynku pracy widziany 

oczami bezrobotnych i pracodawców.  

To pierwsze podejście do analiz problemu bezrobocia charakteryzuje się dużą 

schematycznością. W oficjalnych dokumentach znajdują się odwołania do pewnych 

stałych zestawów wskaźników, które czasami wydają się być przywoływane dla ich 

samej obecności, a nie w celu dokonania pogłębionej analizy lokalnego rynku pracy. 

Drugie, subiektywne podejście jest swojego rodzaju uzupełnieniem pierwszego. 

Tutaj wykorzystywane są wskaźniki powstałe w oparciu o udzielane przez 

bezrobotnych i pracodawców odpowiedzi na znajdujące się w kwestionariuszach 

pytania. Subiektywne spojrzenie na zagadnienie bezrobocia ma wyjaśniać niektóre 

cechy bezrobocia, jakie są widoczne na poziomie oficjalnych statystyk, jak też 

określać sposoby rozwiązywania tego problemu. 

Jak to już zostało wcześniej zaznaczone, należy zauważyć, że jednym z 

ograniczeń analizowanych badań oraz diagnoz jest zbyt znaczna koncentracja na 

kwestiach bezrobocia. Jest to zrozumiała tendencja w kraju tak silnie doświadczonym 

przez to zjawisko, ale samo jego poprawne zrozumienie wymaga zastosowania 

wskaźników odnoszących się do innych niż poziom bezrobocia cech rynku pracy. 

Dlatego należy zalecić, aby powstające Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy 
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(MORP) w swoich analizach dążyło do bardziej kompleksowego spojrzenia na 

zagadnienia mazowieckiego rynku pracy. 

Kolejną rekomendacją dla MORP jest konieczność popierania i inicjowania 

regionalnych badań lokalnych rynków pracy. Postuluje się również, aby przy wsparciu 

MORP podjąć prace nad rozbudowaniem listy wskaźników o informację o 

zatrudnieniu, dynamice zmian i zróżnicowanych potrzebach lokalnych rynków pracy. 

Ze względu zaś na zakres proponowanych działań zasadnym wydaje się podjęcie 

analizy możliwych źródeł finansowania badań lokalnych z uwzględnieniem środków 

własnych powiatu i dotacji z Unii Europejskiej. 

Nieco osobnym elementem niniejszego raportu jest omówienie 

funkcjonowania dwóch systemów informatycznych wykorzystywanych przez 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej – OU POMOST i TT POMOC. Analiza 

tych systemów wykazała bardzo symptomatyczną kwestię, a mianowicie brak 

wykorzystania istniejących już baz danych. Konstrukcja tych dwóch systemów oraz 

ich sposób funkcjonowania umożliwia tylko w ograniczony sposób na korzystanie ze 

zbieranych przez jednostki pomocy społecznej danych. Pozwala bowiem na bardzo 

ograniczoną ich przekrojową analizę. Taka analiza jest uważana poniekąd za 

niestandardowe działanie i wymaga tworzenia odrębnych aplikacji do 

wykorzystywanego na co dzień oprogramowania. W tym kontekście warto 

zaproponować, aby Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy dążyło do tego, aby 

wszystkie instytucje powiązane z lokalnymi rynkami pracy do swoich standardowych 

procedur wpisały analizę danych gromadzonych odnośnie funkcjonowania rynku 

pracy. 

Kwestia niewykorzystanych zasobów informacyjnych wiąże się z problemem 

niskich kompetencji pracowników instytucji publicznych w przygotowywaniu i 

realizacji badań społecznych. Nie można za taki stan rzeczy winić osoby, które często 

na własną odpowiedzialność i z dużą determinacją prowadziły badania rynku pracy. 

Nie miały one odpowiedniego zaplecza merytorycznego, aby tego typu badania 

prowadzić, a Urzędy Pracy, o ile udało się zorientować w trakcie przeprowadzonych 

rozmów członkom zespołu badawczego, nie mają środków, aby delegować swoich 

pracowników do wykonywania tego typu zadań. Nie ma zatem potrzeby, aby rozwijali 
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oni specjalistyczną wiedzę potrzebną do przeprowadzania badań społecznych. 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy mogłoby zatem nie tylko ograniczać się do 

pełnienia funkcji diagnostycznych, ale także stanowić zaplecze merytoryczne, które 

mogłoby być wykorzystywane przez Powiatowe Urzędy Pracy jako wsparcie przy 

przygotowaniu i realizacji badań.  

W powyższym kontekście, doświadczenia pozyskane w toku prowadzonych 

badań skłaniają również do refleksji nad ustrukturalizowanym zakresem predyspozycji 

i kwalifikacji kadr administracji samorządowej oraz nad alokacją zasobów 

merytorycznych w kontekście kompetencji poszczególnych jednostek powiatowych. 

Zidentyfikowaliśmy oś ścisłego podziału kompetencji i odpowiedzialności kadr 

instytucji powiatowych według ustawowych rozgraniczeń zakresu działań jednostek. 

Obserwacje badawcze implikują rekomendowanie stworzenia przez MORP programu 

szkoleń dla kadr administracji samorządowej, których podstawowym celem będzie 

wzmocnienie kompetencji w zakresie wielowymiarowej analizy rynku pracy jako 

podstawowego czynnika sytuacji społeczno-ekonomicznej w środowisku lokalnym. 

Szkolenie powinno posłużyć poszerzeniu perspektywy postrzegania środowiska 

lokalnego przez celowo dobranych pracowników merytorycznych wszystkich 

rodzajów jednostek samorządowych w powiatach. 

Na koniec należy stwierdzić, że osoby tworzące Mazowieckie Obserwatorium 

Rynku Pracy powinny dokonywać systematycznych analiz wszystkich dokumentów 

i publikacji (w tym stron internetowych) tworzonych przez instytucje publiczne, 

które to dokumenty zawierają diagnozy lokalnych rynków pracy. Tego typu 

dokumenty nie tylko bowiem dostarczają informacji na temat funkcjonowania rynku 

pracy, ale stanowią same w sobie bardzo dobry wskaźnik poziomu merytorycznego i 

metodologicznego diagnoz lokalnych rynków pracy. Pozwalają uzyskać informacje 

nie tylko o tym jak funkcjonuje rynek pracy, ale także dają wgląd w to, w jaki sposób 

jest on postrzegany. 


