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I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ANALIZY 

  

 Raport  nr 9 zawiera analizę badań ogólnopolskiego rynku pracy (lata 2005-2009) 

zamawianych i gromadzonych przez instytucje administracji centralnej: Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorami badań były firmy badawcze 

oraz instytuty naukowo-badawcze występujące samodzielnie lub w konsorcjach zawiązanych 

na potrzeby realizacji badań (badanie nr 1, 2, 4, 5, 7-10, 13-18, 19) lub bezpośrednio instytu-

cje centralne (badanie nr 3, 6, 11, 12). Wszystkie badania z wyjątkiem badania nr 12 (jego 

realizacja zakończy się w 2010 r.) zostały zakończone, ich efektem finalnym są raporty do-

stępne w Internecie bądź publikacje książkowe.  

 Kryteria doboru badań na potrzeby niniejszego raportu zostały sformułowane  przez 

Zamawiającego (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie). W doborze badań do niniejszej 

analizy kierowano się zatem: charakterem instytucji gromadzących badania (instytucje admi-

nistracji centralnej), analizowanym przedziałem czasowym, w którym realizowano i zakoń-

czono badania (lata 2005-2009) oraz zasięgiem badań (ogólnopolski). Ponadto w doborze 

badań do analizy autorki raportu kierowały się dostępnością badań spełniających powyższe 

kryteria.  

 Jak już wspomniano realizacja badania nr 12 nie została jeszcze zakończona jednak-

że z uwagi na  rozszerzony, w stosunku do dotychczasowych analiz w badanym obszarze, 

zakres tematyczny badania podjęto decyzję o włączeniu go do niniejszego raportu.  

  W celu syntetycznej prezentacji podstawowych informacji na temat analizowanych 

badań dokonano ich tabelarycznego zestawienia (cześć II „Źródła informacji”) z podaniem  

nazwy podmiotu zamawiającego i realizującego badanie, zakresu problemowego badania oraz 

okresu jego realizacji, rodzaju (badanie ilościowe/jakościowe) oraz dostępności  informacji na 

temat badania.  

 W dalszej części raportu (część III „Przegląd zidentyfikowanych badań”) poszcze-

gólne badania zostały poddane analizie w oparciu o wskazówki Zamawiającego uwzględnia-

jące następujące punkty kluczowe „ścieżki analizy”: przedmiot badań,  opis metod zastoso-

wanych w analizowanych badaniach empirycznych, zakres i rodzaj uzyskanych danych, osią-

gnięte wyniki, rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, wy-

kaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem.   
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 W celu wzbogacenia informacji na temat badań zamawianych i gromadzonych przez 

instytucje administracji centralnej o aspekt regionalny, istotny z punktu widzenia założeń Ma-

zowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, należy zestawić prezentowane tu dane ogólnopol-

skie z raportem z analizy badań mazowieckiego rynku pracy, tego samego autorstwa.  
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II. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

 

Ośrodki/instytucje gromadzące analizy rynku pracy 

L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

1.  

Badanie nr 1  

„Aktywność kobiet na rynku pracy” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

Realizator:  

Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.  

ul. Wspólna 56  

00-687 Warszawa  

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.2.1.1, 

pkt. 2.2.1.4, pkt. 2.2.1.5, pkt. 

2.2.2, 2.4.5, 2.4.11) 

badania zakończone  

XII 2005 - VII 2006  

 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe (badanie foku-

sowe, badanie telefoniczne 

CATI, wywiad typu face-to-

face) 

http://obserwatorium.empath

y.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-

publika-

cji.html,1:src:51:10:data-

desc:all,1:vw:206 

 

2.  

Badanie nr 2  

„Sprawowanie opieki oraz inne uwarun-

kowania podnoszenia aktywności zawodo-

wej osób w starszym wieku produkcyjnym” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz,  

ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

Wykonawca raportu:  

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk 

 

Realizator badań:  

SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursy-

Temat nr 2 „Charakterystyka  

rynku pracy” (pkt. 2.2.2, pkt. 

2.5.1, pkt. 2.5.2, pkt. 2.5.3) 

badania zakończone 

2006 r.  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta) 

http://www.mps.gov.pl/index.

php?gid=1165 

http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-desc:all,1:vw:206
http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-desc:all,1:vw:206
http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-desc:all,1:vw:206
http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-desc:all,1:vw:206
http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-desc:all,1:vw:206
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

nowska 154a, 02-797 Warszawa 

3.  

Badanie nr 3  

„Presja płacowa oraz niedopasowanie 

strukturalne na rynku pracy w świetle 

badań NBP” 

 

Zleceniodawca i Wykonawca: 

Narodowy Bank Polski 

ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.1.4, pkt. 

2.2.1.5, pkt. 2.4.5, pkt. 2.4.10,  

pkt. 2.4.12) 

badania zakończone  

X 2006  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta) 

http://www.nbp.pl/publikacje/

materialy_i_studia/ms219.pdf 

 

 

4.  

Badanie nr 4  

„Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej 

skala, charakter i skutki społeczne” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

Wykonawcy:  

dwa konsorcja w składzie: 

1). Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych (ul. Bellottiego 3 b, 01-022 War-

szawa) oraz Centrum Badania Opinii Spo-

łecznej ( ul. Żurawia 4a  00-503 Warszawa) 

2). Centrum Analiz Społeczno-

Ekonomicznych (ul. Sienkiewicza 12, 00-010 

Warszawa),  Millward-Brown SMG/KRC (ul. 

Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa) 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.4.12) 

 

Temat nr 1 „Społeczno-

ekonomiczne i prawne uwa-

runkowania sytuacji na rynku 

pracy - skala makro” (pkt. 

1.1.1) 

badania zakończone  

2007 r. 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe (wywiad typu 

face-to-face, badanie fokuso-

we, wywiad biograficzny, 

wywiad IDI) 

http://www.mpips.gov.pl/inde

x.php?gid=1161 

 

Kryńska Elżbieta, Bednarski 

Marek, Walewski Mateusz, 

Pater Krzysztof (red.) Przy-

czyny pracy nierejestrowanej 

w Polsce, Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej, Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, 

Warszawa, 2008. 

5.  

Badanie nr 5  

„Wspieranie kształcenia ustawicznego pra-

cowników” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Temat nr 2 „Charakterystyka  

rynku pracy” ( pkt. 2.4.11) 

 

Temat nr 4 „Edukacja zawo-

dowa„ 

(pkt. 4.4, pkt. 4.7, pkt. 4.8) 

badania zakończone  

2007 r. 

analiza danych zastanych, 

badania empiryczne jako-

ściowe (badanie fokusowe) 

http://www.mpips.gov.pl/inde

x.php?gid=1231 

 

Kryńska Elżbieta (red.), 

Kształcenie ustawiczne pra-

cowników, Ministerstwo 

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms219.pdf
http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms219.pdf
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1231
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1231
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

Wykonawca: 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ul. Bellot-

tiego 3 B, 01-022 Warszawa  

Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa, 2008. 

6.  

Badanie nr 6 

 „Wynagrodzenia oraz produktywność 

pracy” 

  

Zamawiający i Wykonawca: 

Narodowy Bank Polski 

ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.2.4, pkt. 

2.4.5) 

 

badania zakończone  

IV-V 2007  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta) 

http://www.nbp.pl/publikacje/

materialy_i_studia/ms225.pdf 

 

 

7.  

Badanie nr 7 

 „Wpływ interwencji z funduszy struktu-

ralnych UE na zatrudnienie”  
 

Zamawiający:  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

 
Wykonawca:  

konsorcjum firm – PAG Uniconsult (ul. Mig-

dałowa 4,  02-796 Warszawa) oraz Pentor 

Research International  (ul. Postępu 18 B  

02-676 Warszawa) 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.4, pkt. 

2.4.13) 

 

badania zakończone  

II-VII 2007  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe (wywiad IDI, 

ankieta e-mailowa - CAWI), 

ankieta telefoniczna -CATI). 

 

http://www.ewaluacja.gov.pl/

Wyni-

ki/Documents/rzl_001.pdf 

8.  

Badanie nr 8 

 „Dezaktywizacja osób w wieku okołoeme-

rytalnym” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 War-

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.5.1, pkt. 

2.5.3). 

badania zakończone  

VII – X 2007  

 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe  

(wywiad kwestionariuszowy, 

wywiad telefoniczny – CATI,  

wywiad typu face-to-face, 

badanie fokusowe) 

http://www.mps.gov.pl/index.

php?gid=1166 

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms225.pdf
http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms225.pdf
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

szawa, 

 

Wykonawca raportu:  

Agencja Profile Sp. z o.o. ul. Drużbackiej 13, 

01-622 Warszawa,  

 

Wykonawcy badań:  

 SMG/KRC Poland Media S.A. Nowoursy-

nowska 154a, 02-797 Warszawa oraz ARC 

Rynek i Opinia ul. Juliusza Słowackiego 12, 

01-627 Warszawa 

9.  

Badanie nr 9 

 „Rynki pracy na obszarach popegeerow-

skich” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

Wykonawca raportu:  

Agencja Profile Sp. z o.o. ul. Drużbackiej 13, 

01-622 Warszawa,  

 

Wykonawcy badań:   

SMG/KRC Poland Media S.A., Nowoursy-

nowska 154a, 02-797 Warszawa; ARC Rynek 

i Opinia, ul. Juliusza Słowackiego 12 

01-627 Warszawa 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.2.1.2, 

pkt. 2.2.1.4, pkt. 2.2.1.5, pkt. 

2.2.4) 

badania zakończone  

IX-XI 2007   

analiza danych zastanych , 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe  

 (wywiad kwestionariuszowy, 

wywiad telefoniczny - CATI, 

badanie fokusowe) 

http://www.mpips.gov.pl/inde

x.php?gid=1170 

10.  

Badanie nr 10 

„Zakłady Aktywności  Zawodowej” 

 

Zamawiający:  

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Temat nr 2 „Charakterystyka  

rynku pracy (pkt.2.2.2) 

badania zakończone  

I-III 2009 r.  

analiza danych zastanych, 

badania empiryczne ilościowe 

i jakościowe (wywiad kwe-

stionariuszowy, wywiad IDI) 

http://www.pfron.org.pl/ftp/d

okumen-

ty/Badania_i_analizy/Raport_

ZAZ_2008.pdf 
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

 

Wykonawca:  

TNS OBOP  

ul. Wspólna 56, 

00-687 Warszawa 

11.  

Badanie nr 11 

 „Rynek pracy w Polsce” 

 

Zamawiający i Wykonawca: 

Narodowy Bank Polski  

ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt. 2.2.1.3, 

pkt. 2.2.1.4, 2.2.4, pkt. 2.4.5) 

 

badanie zakończone  

V 2009   

 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta) 

http://www.nbp.pl/publikacje/

arp/rynek_pracy_maj_2009.p

df 

12.  

Badanie nr 12 

„Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb, 

możliwości osób niepełnosprawnych na lata 

2008-2010” 

 

Zamawiający:  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych, 

 Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa 

 

Wykonawca:  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych (Al. Jana Pawła II 13 

00-828 Warszawa), Szkoła Wyższa Psycholo-

gii Społecznej (ul. Chodakowska 19/31 

03-815 Warszawa) 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” 

(pkt.2.2.2, pkt. 2.5.1, pkt. 

2.5.2) 

badanie w toku  

XII 2008 –II 2010 

analiza danych zastanych , 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe (badanie foku-

sowe, kwestionariusz do ba-

dań sondażowych) 

http://www.aktywizacja2.swp

s.pl/  

13.  

Badanie nr 13  

„Skuteczność instrumentów aktywnej poli-

tyki rynku pracy dla zwalczania wyklucze-

nia z rynku pracy” 

 

Temat nr 2 „Charakterystyka  

rynku pracy” (pkt. 2.2.2) 

 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt. 3.1, pkt. 3.2, pkt. 

badanie zakończone  

V-VI 2005 r. 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne jako-

ściowe (wywiad IDI) 

Golinowska Stanisława, Ru-

zik Anna, Pieliński Bartosz, 

Gandziarowska Jagoda, Pra-

ca lekarstwem na biedę i 

wykluczenie, Instytut Pracy i 

http://www.aktywizacja2.swps.pl/
http://www.aktywizacja2.swps.pl/
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego 

 

Wykonawca:  

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ul. Bellot-

tiego 3 b, 01-022 Warszawa 

3.3)  Spraw Socjalnych, Warsza-

wa, 2007. 

14.  

Badanie nr 14 

„Badanie aktywności zawodowej absolwen-

tów w kontekście realizacji Programu 

Pierwsza Praca” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Rynku Pracy, 

 ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa. 

 

Wykonawca:  

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z 

o.o., ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

Temat nr 2 „Charakterystyka  

rynku pracy” (pkt. 2.2.1, 

pkt.2.2.2, pkt. 2.2.3, 2.4.1). 

 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt. 3.3, pkt. 3.7) 

 

Temat nr 4 „Edukacja zawo-

dowa” (pkt.4.4)  

badanie zakończone 

X 2006 r. – II 2007 r.   

 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta) 

http://www.mps.gov.pl/index.

php?gid=1124 

15.  

Badanie nr 15 

 „Integracja społeczna 

i aktywizacja zawodowa 

osób niepełnosprawnych zamieszkałych 

w małych miastach i na terenach wiejskich 

- uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych 

ul. Gałczyńskiego 4, 

00- 362 Warszawa 

 

Wykonawca:  

Instytut Filozofii i Socjologii 

Temat nr 2 „Charakterystyka 

rynku pracy” (pkt.2.2.2) 

 

Temat nr 6 „Aktywność pu-

blicznych (poza PSZ) i niepu-

blicznych instytucji rynku 

pracy, w tym organizacji 

pozarządowych,  na rzecz  

wspierania  osób i grup sła-

bych i wykluczonych z rynku 

pracy” 

( pkt. 6.1, pkt. 6.4) 

badania zakończone  

VIII-XI 2007  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne jako-

ściowe (wywiad IDI, wywiad 

swobodny) 

http://www.niepelnosprawni.

gov.pl/literatura-przedmiotu/ 

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1124
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1124
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa 

16.  

Badanie nr 16 

 „Efekty wdrożenia nowych rozwiązań 

dotyczących pomocy w aktywnym poszu-

kiwaniu pracy”  

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

Wykonawca:  

Zespół Badawczy DEMOS Polska 

ul. Puławska 39 

02-508 Warszawa 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt. 3.1, pkt. 3.2, pkt. 

3.3, pkt. 3.7) 

badanie zakończone  

V 2006 – VI 2007 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

i jakościowe (ankieta, wywiad 

IDI) 

http://www.mpips.gov.pl/inde

x.php?gid=1056 

 

17.  

Badanie nr 17  

„Kształcenie i szkolenie zawodowe pracow-

ników publicznych służb zatrudnienia”  
 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

Wykonawca: 

WYG International Sp. z o.o. 

ul. Żelazna 28/30  

00-832 Warszawa 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt.3.1, pkt. 3.3., pkt. 

3.7,  pkt.3.8)  

badania zakończone  

II 2007-I 2008  

analiza danych zastanych , 

badania empiryczne ilościowe 

i jakościowe (ankieta interne-

towa - CAWI, wywiad telefo-

niczny - CATI, elektroniczny 

formularz do zgromadzenia 

danych zastanych, wywiad 

IDI, fokus) 

http://www.psz.praca.gov.pl/

ma-

in.php?do=ShowPage&nPID

=867743&pT=details&sP=C

ONTENT,objectID,940113 

18.  

Badanie nr 18 

„Efektywność usług i instrumentów rynku 

pracy służących podnoszeniu kwalifikacji 

bezrobotnych” 

 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 

3.9)  

V-VII 2007 

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(kwestionariusz wywiadu) 

http://www.mps.gov.pl/index.

php?gid=1097 

Błędowski Piotr, Błaszczyk 

Beata, Fedorczuk Monika, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1056
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1056
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1097
http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1097
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L.p. Nazwa podmiotu  
Zakres problemowy informa-

cji  
Okres badania Rodzaj  Dostępność  

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

Departament Rynku Pracy 

ul. Tamka 1,  

00-349 Warszawa 

 

 

Wykonawca:  

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z 

o.o., ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno 

Kliszko Czesława, Kubicki 

Paweł, Efektywność usług i 

instrumentów rynku pracy 

służących podnoszeniu kwali-

fikacji bezrobotnych, MPiPS, 

Warszawa 2007. 

19.  

Badanie nr 19   

„Badanie skuteczności aktywnych polityk 

rynku pracy w Polsce” 

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Departament Analiz Ekonomicz-

nych i Prognoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

 

Wykonawca:  

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Departament Analiz Ekonomicz-

nych i Prognoz, ul. Nowogrodzka 1/3/5  

00-513 Warszawa 

 

Instytut Badań Strukturalnych 

ul. Nowowiejska 6/31 

00-649 Warszawa 

 

  

 

Temat nr 3 „Polityka rynku 

pracy” (pkt. 3.1, 3.3, 3.4)  
I 2008  

analiza danych zastanych, 

badanie empiryczne ilościowe 

(ankieta, wywiad telefoniczny 

- CATI)  

http://www.mpips.gov.pl/inde

x.php?gid=1141  

 

Bukowski Maciej (red.), 

Zatrudnienie w Polsce 2007. 

Bezpieczeństwo na elastycz-

nym rynku pracy, Departa-

ment Analiz Ekonomicznych 

i Prognoz MPiPS, Warszawa 

2008.  
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III. PRZEGLĄD ZIDENTYFIKOWANYCH BADAŃ 

BADANIE NR 1. „AKTYWNOŚĆ KOBIET NA RYNKU PRACY”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Aktywność kobiet na rynku pracy” (badanie zrealizowano na potrzeby projektu „Aktywność 

kobiet na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich) 

1.2 Cel lub cele badania 

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez okre-

ślenie czynników, które ograniczają kobietom dostęp do rynku pracy oraz wskazanie możli-

wości sprzyjających zwiększeniu aktywności zawodowej kobiet, w tym również badanie po-

staw w zakresie przedsiębiorczości. Drugim celem badania jest wskazanie konkretnych pro-

pozycji rozwiązań, które będę skutkowały zwiększeniem aktywności zawodowej kobiet na 

rynku pracy, co pomoże w podejmowaniu właściwych działań, które mogłyby mieć pozytyw-

ny wpływ na sytuację kobiet.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raportach z badań nie przedstawiono hipotez i pytań badawczych.  

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym charakterystyka zasobów pracy (pkt. 

2.2.1) – struktura demograficznej – wiek, płeć (pkt.2.2.1.1), aktywność zawodowa i jej deter-

minanty (pkt.2.2.1.4), adaptacyjność mobilność (pkt. 2.2.1.5), sytuacja grup defaworyzowa-

nych - kobiety (pkt. 2.2.2), zatrudnienie (pkt.2.4) w tym wysokość wynagrodzeń (pkt.2.4.5), 

praca nierejestowana (pkt. 2.4.11). W badaniu poruszono zagadnienia dotyczące bierności 

zawodowej kobiet, ich mobilności na rynku pracy, stereotypów dotyczących kobiet i dyskry-

minacji na rynku pracy jak również postaw przedsiębiorczych wśród Polek oraz wpływu ich 

sytuacji rodzinnej na sytuację na rynku pracy.   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie uwzględniono.  
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności prowa-

dzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2004 i 2005 r.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano fokus, badanie telefoniczne CATI, wywiad typu face-to-face.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie ilościowe przeprowadzono na 1000 osobowej próbie przedsiębiorstw i insty-

tucji zatrudniających 10 lub więcej pracowników, metodą wywiadu telefonicznego (CATI). 

Wywiady w przedsiębiorstwach/instytucjach przeprowadzane były z osobami odpowiedzial-

nymi za politykę zatrudnienia. Dobór próby miał charakter warstwowy według działu PKD i 

liczby pracowników. Operatem do losowania była baza „Polskie Firmy”.  

 Zrealizowano również badanie ilościowe kobiet na losowo-kwotowej próbie 3500 

kobiet w wieku produkcyjnym - 18-59 lat, w tym 1059 kobiet pracujących, 683 kobiety bez-

robotnych i 1758 kobiet biernych zawodowo, metodą wywiadu bezpośredniego przeprowa-

dzanego w domach respondentek. Respondentki pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo 

zostały wyodrębnione na podstawie odpowiedzi na cztery pytania. W badaniu zastosowany 

został dobór typu random-route (ustalonej ścieżki), polegający na losowaniu adresów starto-

wych i dobraniu w ich bezpośrednim otoczeniu, według ściśle określonych zasad, wyznaczo-

nej liczby następnych adresów. Próba wylosowana została z operatu losowania utworzonego 

na bazie zbioru rejonów statystycznych i obwodów spisowych tj. wg stanu na koniec III 

kwartału 2004 roku. Jako zasadę przyjęto, że warstwami są klasy miejscowości w ramach 

danego województwa tj.: 

1) wieś, 

2) miasta do 20 tys. mieszkańców, 

3) miasta pow. 20 tys. do 50 tys. mieszkańców, 

4) miasta pow. 50 tys. do 100 tys. mieszkańców, 

5) miasta pow. 100 tys. do 500 tys. mieszkańców, 

6) miasta powyżej 500 tys. mieszkańców 
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 Badaniem jakościowym (9 wywiadów FGI) objęto niepracujące kobiety w wieku 18-

55 lat, w podziale na 3 grupy wiekowe (18-25, 30-44, 45-55), pozostające bez pracy co naj-

mniej od 3 miesięcy. W każdej grupie było 50% kobiet poszukujących pracy i 50% kobiet nie 

poszukujących pracy. W raporcie z badań nie zamieszczono informacji na temat liczby osób 

biorących udział w każdym z wywiadów.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania ilościowe miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia wojewódz-

twa mazowieckiego. Badania jakościowe przeprowadzono w Katowicach, Żninie. 

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Badanie jakościowe przeprowadzono w Warszawie.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

W raportach z badania nie opisuje się zastosowanych metod analitycznych. Z zaprezentowa-

nych danych wynika, że wykorzystano metodę analizy rozkładu zmiennych uzyskanych w 

badaniach ilościowych na populacji kobiet i pracodawców.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Do opracowania wyników wykorzystano jakościową analizę treści wywiadów grupowych, z 

uwzględnieniem zagadnień zawartych w scenariuszu. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:  

- struktura kobiet wg wykształcenia, wieku 

- współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn według wieku, płci i wykształce-

nia, stanu cywilnego, województw 

- wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn, według płci i wykształcenia, województw, 

- stopa bezrobocia wśród mężczyzn i kobiet, według płci i wykształcenia, województw 

- wskaźnik udziału kobiet w formach kształcenia pozaszkolnego, 
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- status zatrudnienia kobiet pracujących (poza rolnictwem/w rolnictwie, pełny wymiar czasu/ 

niepełny wymiar czasu), 

- wskaźnik zatrudnia kobiet i mężczyzn według wieku, 

- odsetek osób, które zwykle pracują w nietypowych godzinach według płci, 

- odsetek osób, które czasami pracują w nietypowych godzinach według płci, 

- pracujące kobiety według wybranych grup zawodów, 

- pracujący mężczyźni według wybranych grup zawodów, 

- udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących w danym zawodzie, 

- odsetek pracujących kobiet według dziedziny ukończonego wykształcenia,  

- odsetek pracujących mężczyzn według dziedziny ukończonego wykształcenia, 

- odsetek bezrobotnych według wykształcenia, 

- odsetek bezrobotnych kobiet i mężczyzn według okresu poszukiwania pracy, 

- odsetek bezrobotnych kobiet mieszkających na wsi i w mieście według okresu poszukiwania 

pracy, 

- odsetek kobiet i mężczyzn biernych zawodowo według wieku, wykształcenia 

- odsetek biernych zawodowo uprzednio pracujących według przyczyn zaprzestania pracy, 

- odsetek nieposzukujących pracy według przyczyn, 

- liczba przedszkoli w Polsce, liczba miejsc w przedszkolach oraz dzieci w przedszkolach, 

- liczba żłobków w Polsce, liczba miejsc w żłobków oraz dzieci w żłobkach, 

- relacje najwyższych wynagrodzeń brutto kobiet do wynagrodzeń brutto mężczyzn w gru-

pach decylowych, 

- średnie zarobki brutto kobiet według wykształcenia, wieku, stażu pracy 

- odsetek kobiet zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach, 

- odsetek kobiet pełniących w badanych przedsiębiorstwach funkcje kierownicze, 

- odsetek kobiet, które przeprowadziły się w związku ze zmianą pracy, 

- odsetek kobiet posiadających dodatkową pracę. 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Do raportów z badań dołączony jest aneks tabelaryczny w postaci prezentacji wyników na 

zasadzie rozkładów zmiennych. Nie uwzględniono informacji o dostępie do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda badania pozwoliła na zrealizowanie celu badania. Uzyskane wyniki 

umożliwiają zdiagnozowanie sytuacji kobiet na rynku pracy, w tym określenie barier aktyw-

ności zawodowej kobiet oraz czynników sprzyjających podniesieniu tej aktywności.  
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badania ilościowego: 

1). Pracodawcy wskazywali, że wysokie bezrobocie wśród kobiet wynika przede                

wszystkim z obaw przed zatrudnianiem kobiet młodych, które mogą pójść na urlop macie-

rzyński (79%). Pracodawcy uważają również, że mniej jest miejsc pracy przeznaczonych dla 

kobiet (68%).  

2). Motywy finansowe są najczęściej wskazywane przez kobiety jako powód podejmowania 

przez nie pracy. 58% pracuje, aby zapewnić utrzymanie sobie i rodzinie, dla 31% praca to 

dodatkowe źródło dochodu. Jednocześnie co trzecia (35%) kobieta pracuje, ponieważ praca 

zapewnia jej poczucie własnej wartości i szacunek innych, 18% chce robić coś ciekawego i 

wykorzystywać swoje możliwości, a 11% chce wyjść z domu i spotkać się z ludźmi. 

3). Kobiety stanowią 43% pracowników ankietowanych firm/instytucji, ale tylko w co dzie-

siątej  firmie szefem (np. prezesem, dyrektorem) jest kobieta. Można wyróżnić kobiece branże 

– najwięcej kobiet pracuje w pośrednictwie finansowym (76%), ochronie zdrowia i pomocy 

społecznej (77%) oraz hotelach i restauracjach (67%). Pracodawcy wyrażają przekonanie, że 

na niektóre stanowiska nadają się tylko osoby o określonej płci lub w określonym wieku – 

jako księgową zatrudniliby dużo chętniej kobietę, jako informatyka mężczyznę. 

4). Polki są mało mobilne na rynku pracy. Co trzecia (34%) respondentka pracowała tylko w 

jednym miejscu pracy. Im większe miasto, tym mieszkające w nim kobiety są bardziej mobil-

ne, podobnie mobilność wzrasta wraz z poziomem wykształcenia.  

5). Respondentki często spotykają się z przypadkami dyskryminacji kobiet na rynku pracy. 

Ponad połowa zetknęła się z sytuacją, że do pracy nie jest przyjmowana kobieta powyżej 40 

roku życia (58%). 52% Polek zauważyło, że mężczyźni awansują szybciej od kobiet, zarabia-

ją więcej, a młode kobiety nie są zatrudniane, bo mogą zajść w ciążę. 

Wyniki badania jakościowego:  

1). Sytuacja na rynku pracy oceniana była przez badane kobiety jako bardzo zła, w większym 

stopniu dotyka ona kobiet, które czują się dyskryminowane przez pracodawców, którzy wolą 

zatrudniać mężczyzn (bardziej dyspozycyjnych, nie obciążonych obowiązkami rodzinnymi).  

2). Zdaniem badanych zbyt mało jest na rynku atrakcyjnych ofert pracy, zaś pracodawcy mają 

nierealistycznie wysokie wymagania (np. język obcy i znaczne doświadczenie w zawodzie dla 

sprzątaczki) oraz stosują różne nieuczciwe praktyki (np. zatrudnianie na bezpłatny okres 

próbny bez umowy).  

3). U bezrobotnych kobiet występuje zjawisko polaryzacji widzenia świata (MY-ONI), świat 

pracodawców odbierany jest z nieufnością, jako odrębne, hermetyczne środowisko osób o 
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często negatywnych cechach (nieuczciwość, zachłanność, pogarda wobec słabszych, zarozu-

mialstwo).  

4). Podjęcie świadomej decyzji o nie poszukiwaniu pracy w danym czasie i skupieniu się na 

innym priorytecie zdarza się częściej u kobiet młodszych i/lub z dużego miasta  (powodem 

może być np. nauka, opieka / wychowanie dziecka).  

5). Kobiety młodsze i/lub z dużego miasta pozostając bez pracy, mają poczucie, że jest to 

wynikiem ich świadomie podjętego wyboru i nie wywołuje to w nich negatywnych emocji, 

które są udziałem innych bezrobotnych kobiet, osoby te wierzą, że decydując się na poszuki-

wanie pracy i działając odpowiednio aktywnie potrafiłyby ją znaleźć. 

6). Większość kobiet ze średniej i starszej grupy wiekowej – zarówno „szukające”, jak i „nie 

szukające aktywnie” pracy deklaruje natychmiastową gotowość do jej podjęcia. Jednakże 

wskazują one na niemożność znalezienia pracy i na nieskuteczność własnych działań. Głów-

nym przeszkodami w znalezieniu pracy, wskazywanymi przez respondentki, są:  brak znajo-

mości, wiek (zbyt młody lub zbyt zaawansowany), brak odpowiednich doświadczeń bądź 

umiejętności (język obcy, komputer), niska atrakcyjność fizyczna, posiadanie małego dziecka, 

brak atrakcyjnych ofert pracy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest  przekonanie o nie-

możności znalezienia pracy i spostrzeganie siebie jako osoby biernej i bezradnej, zdanej na 

„łaskę” pracodawcy.  

7). Poszukiwanie pracy jest najczęściej związane z doświadczaniem huśtawki emocjonalnej – 

od skoków nadziei i radości, przez obawy i napięcie, oczekiwanie i zniechęcenie, do rozcza-

rowania, poczucia odrzucenia i upokorzenia.  

8). Podjęcie własnej działalności gospodarczej nie jest spostrzegane jako możliwość poradze-

nia sobie z brakiem pracy – większości osób kojarzy się bowiem z formalnościami oraz inwe-

stycjami, wynajmem lokalu, zatrudnianiem i posiadaniem znacznego kapitału  – co jest niedo-

stępne dla większości osób.  

9). Nieliczne osoby poszukujące pracy działają w sposób planowy – wyznaczają sobie cele 

operacyjne (określona liczba godzin, ilość wysłanych cv dziennie oraz odwiedzonych praco-

dawców) oraz poświęcają na to systematycznie większą ilość czasu (tzn. przynajmniej kilka 

godzin tygodniowo) -  najczęściej ma to miejsce w dużych miastach. 

10). Obecnie bezrobotne kobiety korzystają głównie z pomocy urzędów pracy oraz opieki 

społecznej. Instytucje te są odbierane jako nieskuteczne, a załatwianie w nich spraw często 

wywołuje negatywne odczucia. Respondentki wskazały na potrzebę stworzenia organizacji 

pomagającej kobietom w znalezieniu pracy bądź podniesienie skuteczności działania instytu-

cji rynku pracy.  
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raportach z badań nie opisano szczegółowo zastosowanych metod analizy, nie przedsta-

wiono hipotez i pytań badawczych.   

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 W związku z niską oceną przez respondentki skuteczności urzędów pracy w zakresie 

pośrednictwa pracy przy opracowywaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwato-

rium Rynku Pracy warto uwzględnić badanie efektywności usług służących aktywizacji bez-

robotnych kobiet, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego, jako potencjalnie najsku-

teczniejszej formy. W celu wypracowania rozwiązań na rzecz zwiększenia aktywności zawo-

dowej kobiet w wymiarze polityki lokalnej należałoby opracować spójny system wymiany 

informacji w tym zakresie między instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, 

w tym działającymi na rzecz kobiet. Można wykorzystać następujące wskaźniki: współczyn-

nik aktywności zawodowej kobiet, średnie zarobki brutto kobiet według stażu pracy, odsetek 

kobiet, które przeprowadziły się w związku ze zmianą pracy, relacja najwyższych wynagro-

dzeń brutto kobiet do wynagrodzeń brutto mężczyzn.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2004  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Wykorzystane w badaniu narzędzia badawcze pozwoliły na analizę ilościową i jako-

ściową badanego zagadnienia. Wybrane elementy narzędzi powinny znaleźć zastosowane w 

monitorowaniu zmian społecznych w zakresie aktywności zawodowej kobiet w ramach Ma-

zowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Na szczególną uwagę zasługuje pod tym wzglę-

dem struktura scenariusza badania fokusowego (podział na moduły: projekcja, eksploracja 

problemu, projekt idealny), który uwzględnia preferencje uczestniczek wywiadu dotyczące 

modelowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet.   
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4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Należy przeprowadzić badania dotyczące pozycji konkurencyjnej kobiet na mazo-

wieckim rynku pracy w stosunku do mężczyzn. Cenna będzie tu identyfikacja praktyk dys-

kryminacyjnych stosowanych przez pracodawców wobec kobiet. Badania w obszarze zatrud-

nienia kobiet warto poszerzyć o zagadnienie dotyczące siły zależności pomiędzy wielkością 

dochodu kobiet i chęcią podjęcia przez nie pracy.  

 Warto również podjąć problematykę aktywizacji zawodowej subpopulacji kobiet 

wiejskich na Mazowszu, uwzględniając zagadnienia: mobilności zawodowej tej grupy kobiet, 

ich kwalifikacji zawodowych, stereotypów funkcjonujących w środowiskach wiejskich w 

stosunku do pracy zawodowej kobiet oraz stanu infrastruktury na terenach wiejskich w zakre-

sie opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny (żłobki, przedszkola, placówki opieki 

nad osobami starszymi) w odniesieniu do zapotrzebowania społeczności lokalnej.   

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

Łącka Mariola, Aktywność kobiet na rynku pracy. Raport z badania jakościowego, 

http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-

desc:all,1:vw:206, dostęp dn. [31.07.2009 r.].  

Zadrożna Agata, Aktywność kobiet na rynku pracy. Raport z badania ilościowego, 

http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-publikacji.html,1:src:51:10:data-

desc:all,1:vw:206, dostęp dn. [31.07.2009 r.].   
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Zadrożna Agata, Aktywność kobiet na rynku pracy. Analiza danych zastanych, 

http://obserwatorium.empathy.com.pl/pl/biblioteka/szukaj-

publikacji.html,1:src:51:10:datadesc:all,1:vw:206, dostęp dn. [31.07.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 2. „SPRAWOWANIE OPIEKI ORAZ INNE UWARUNKO-

WANIA PODNOSZENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB W STAR-

SZYM WIEKU PRODUKCYJNYM”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w 

starszym wieku produkcyjnym” (badanie przeprowadzono w ramach projektu „Analiza wy-

branych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy – Bariery aktywności zawodo-

wej kobiet oraz osób w starszych grupach wieku produkcyjnego” współfinansowanego z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich na lata 2004–2006).  

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania jest identyfikacja barier aktywności zawodowej osób w starszych grupach 

wieku produkcyjnego, w tym w szczególności kobiet.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Na potrzeby badania sformułowano następujące pytania badawcze: 

1). Jakie jest zapotrzebowanie na opiekę w gospodarstwach domowych osób w wieku przed- 

oraz wczesnym emerytalnym? Jak jest ona organizowana (formy opieki i zaangażowanie re-

spondentów według typów gospodarstw domowych)? 

2). Czy występują zależności pomiędzy osobistym sprawowaniem opieki i pobieraniem 

świadczeń socjalnych przez członków gospodarstwa domowego a ich cechami indywidual-

nymi oraz demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi charakterystykami ich gospodarstw 

domowych? 

3). Jakie jest obciążenie opieką osób w wieku okołoemerytalnym, oraz jakie są inne warunki 

jej sprawowania (możliwość dostosowania czasu opieki do osobistych potrzeb, możliwość 

zastępstwa w sprawowaniu opieki)? 

4). Jakie są postawy respondentów wobec zobowiązań opiekuńczych? 

5). Jakie są postawy respondentów wobec korzystania z formalnej opieki? 

6). Czy obowiązki opiekuńcze są postrzegane jako bariera aktywności zawodowej? Jakie są 

warunki łączenia opieki z pracą zawodową?  

1.4 Przedmiot badania 
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1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym sytuacji grup defaworyzowanych – popu-

lacji 50+ (pkt. 2.2.2) oraz nieaktywności zawodowej (pkt. 2.5) w tym: przyczyn nieaktywno-

ści zawodowej osób w wieku produkcyjnym (pkt. 2.5.1), trwałości nieaktywności zawodowej 

osób w wieku produkcyjnym (pkt. 2.5.2) oraz wczesnej dezaktywacji emerytalno-rentowej 

(pkt. 2.5.3). W badaniu została uwzględniona sytuacja rodzinna, materialna oraz zdrowotna 

osób w wieku okołoemerytalnym oraz kwestia organizacji opieki przez osoby w starszym 

wieku produkcyjnym nad członkami ich gospodarstwa domowego. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dane statystyczne Eurostatu oraz polską i zagraniczną literaturę przedmiotu.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę.   

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem objęto 4512 kobiet w wieku 50–65 lat i ponad 2516 mężczyzn w wieku 

55–70 lat. Respondentów wyodrębniono według kryterium płci, instytucji, w której są ubez-

pieczeni oraz statusu na rynku pracy. Osoby biorące udział w badaniu pracowały zarobkowo 

przez jakiś czas w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jedną godzinę tygodniowo oraz były 

ubezpieczone w ZUS lub KRUS bądź pobierały z nich świadczenia społeczne. Zdecydowana 

większość respondentów ubezpieczonych w ZUS mieszkała w miastach, jedynie 20% kobiet i 

17% mężczyzn to mieszkańcy wsi. Ubezpieczeni w KRUS w przeważającej większości (oko-

ło 80%) są mieszkańcami wsi. W grupie osób ubezpieczonych w KRUS dominują osoby po-

siadające wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe (79% kobiety oraz 83% mężczyź-

ni), natomiast wśród ubezpieczonych w ZUS odsetek osób legitymujących się wykształce-

niem co najmniej średnim wyniósł dla mężczyzn 45% i 58% dla kobiet. Oprócz powyższych 
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cech w badaniu wzięto pod uwagę następujące zmienne: znajomość języków obcych, posia-

danie prawa jazdy oraz umiejętność pracy na komputerze (tzw. umiejętności cywilizacyjne). 

Większość kobiet (71% ubezpieczonych w ZUS i 78% ubezpieczonych w KRUS) nie posia-

dała prawa jazdy i nie władała żadnym językiem obcym. Odsetek posiadających prawo jazdy 

był zbliżony, zaś 12% kobiet ubezpieczonych w ZUS wobec zaledwie 5% ubezpieczonych w 

KRUS posiadała obie umiejętności. W zbiorowości mężczyzn dominują osoby z prawem jaz-

dy, wyraźniej wśród ubezpieczonych w KRUS niż w ZUS (59% wobec 48%), blisko jedna 

trzecia nie ma obu umiejętności, a znajomość języka obcego oraz prawo jazdy ma co piąty 

ubezpieczony z ZUS oraz prawie co dziesiąty ubezpieczony w KRUS. Osoby ubezpieczone w 

ZUS częściej przyznawały się do posiadania przynajmniej jednej umiejętności informatycznej 

niż osoby ubezpieczone w KRUS (36% kobiet i 27% mężczyzn wobec 11% kobiet i 9% męż-

czyzn). Różnice według płci dotyczą jedynie ubezpieczonych w ZUS – kobiety częściej de-

klarowały umiejętność pracy na komputerze. Wśród osób ubezpieczonych w ZUS przeważały 

osoby nieaktywne zawodowo, które stanowiły ponad połowę respondentów obojga płci. Od-

setek osób pracujących wyniósł 43% dla kobiet i 46% dla mężczyzn. Przeciwnie do tego, w 

grupie osób ubezpieczonych w KRUS udział osób pracujących był wyższy niż udział bier-

nych i wyniósł 56% dla kobiet i 59% dla mężczyzn, podczas gdy osoby bierne zawodowo 

stanowiły niewiele ponad 40% rozpatrywanej zbiorowości.  

 Badaniu poddano również gospodarstwa domowe respondentów. Większość osób 

ubezpieczonych w ZUS tworzyła co najwyżej gospodarstwa dwuosobowe (60% kobiet i 67% 

mężczyzn); dla zbiorowości ubezpieczonych w KRUS odsetki te były wyraźnie niższe (39% 

kobiet i 50% mężczyzn). 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

W badaniu wykorzystano metody analizy statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i 

tabel korelacyjnych.  
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2.3.2 Metody ekonometryczne 

W badaniu wykorzystano analizę modelową dotyczącą sprawowania opieki nad dziećmi przez 

respondentów w zależności od różnych ich cech i sytuacji rodzinnej. Analizę zależności po-

między faktem sprawowania opieki zarówno nad dziećmi z tego samego gospodarstwa do-

mowego, jak i spoza niego (zmienna zależna) przeprowadzono przy użyciu modelu probito-

wego, z estymatorem błędu standardowego Huber/White/sandwicz. Analiza obejmuje zmien-

ne opisujące samego respondenta, jak i sytuację jego rodziny i gospodarstwa domowego. W 

analizie uwzględniono również czynniki strukturalne i kulturowe niekorzystania przez gospo-

darstwa domowe respondentów z placówek opieki. Przetestowano różne specyfikacje modelu, 

zarówno ze względu na zmienne niezależne, jak i analizowaną populację (populacja ogółem, 

odrębnie kobiety i mężczyźni oraz według instytucji ubezpieczenia emerytalnego). Podobną 

analizę wykorzystano dla zależności pomiędzy sprawowaniem opieki nad dorosłymi a ce-

chami respondentów i ich sytuacją rodzinną.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.   

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat według płci, 

- struktura osób w wieku okołomerytalnym według: płci, wieku, typu instytucji ubezpieczenia 

społecznego, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, według znajo-

mości języków obcych, posiadania prawa jazdy, umiejętności informatycznych, 

- struktura osób w wieku okołomerytalnym według znajomości języków obcych, statusu na 

rynku pracy, 

- struktura gospodarstw domowych według liczby osób dorosłych, 

- struktura gospodarstw domowych według liczby osób wymagających opieki, 

- poziom dochodów netto na osobę w gospodarstwie domowym, 

- struktura osób w wieku okołomerytalnym według stopnia ograniczenia zdolności w wyko-

nywaniu podstawowych czynności życiowych,  

- udział osób biernych zawodowo w liczbie według form i adresatów opieki oraz płci i insty-

tucji ubezpieczenia społecznego,  
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- udział osób pobierających emerytury lub renty inwalidzkie według form i adresatów opieki 

oraz płci i instytucji ubezpieczenia społecznego.  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak informacji na temat dostępu do baz danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Odnosząc zastosowaną metodę do celu badania należy ocenić ją pozytywnie. Budowa modu-

łowa narzędzi badawczych została dostosowana tematycznie do postawionych pytań badaw-

czych.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Ponad połowa. Większy odsetek biernych zawodowo występuje wśród osób ubezpieczo-

nych w ZUS niż w KRUS. Proces dezaktywizacji zawodowej osób ubezpieczonych w KRUS 

jest wolniejszy, co jest szczególnie widoczne w analizie wartości tego wskaźnika w najstar-

szej grupie wieku.  

2). Osoby ubezpieczone w ZUS odznaczają się znacznie wyższym poziomem kapitału ludz-

kiego w porównaniu z ubezpieczonymi w KRUS, decydującego o możliwościach pozostawa-

nia na rynku pracy. Osoby te częściej legitymują się wyższym wykształceniem, częściej też 

znają języki obce, mają prawo jazdy czy umiejętność pracy na komputerze i posługiwania się 

Internetem. Mimo to generalnie osoby w wieku okołoemerytalnym charakteryzują się niskim 

poziomem opanowania ww. umiejętności, co może stanowić istotną barierę ich aktywności 

zawodowej.  

3). Stan zdrowia jest jednym z istotnych czynników wpływających na aktywność zawodową 

osób w wieku okołoemerytalnym. Zły stan zdrowia jest przez połowę osób biernych zawo-

dowo wskazywany jako główny czynnik utrudniający podjęcie przez nich pracy. Lepszy stan 

zdrowia charakteryzuje osoby ubezpieczone w ZUS i osoby pracujących poza rolnictwem 

indywidualnym. Najgorzej pod tym względem przedstawia się sytuacja osób bezrobotnych i 

biernych zawodowo. 

4). Zapotrzebowanie na opiekę w gospodarstwach domowych osób w wieku okołoemerytal-

nym wiąże się z przebywającymi w tych gospodarstwach dziećmi oraz z osobami dorosłymi 

wymagającymi opieki. W 14% gospodarstw osób objętych badaniem żyły osoby dorosłe wy-

magające opieki, a w 13% – dzieci w wieku do 14 lat. Wśród osób najstarszych, w wieku 75 

lat i więcej, zapotrzebowanie na opiekę jest bardzo wysokie i dotyczy 2/3 kobiet oraz połowy 
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mężczyzn. Należy przy tym zauważyć, że rośnie liczba osób potrzebujących opieki w więk-

szym wymiarze czasu. 

5). Osoby w wieku okołoemerytalnym pełnią obowiązki opiekuńcze zarówno nad dziećmi, 

jak i osobami dorosłymi. Jest to w dużym stopniu związane z obowiązującym modelem opie-

ki krewniaczej w Polsce. 31% kobiet i 20% mężczyzn w wieku okołoemerytalnym jest zaan-

gażowanych w opiekę - częściej osoby ubezpieczone w KRUS niż w ZUS. Opieka ta ma naj-

częściej charakter ciągły (codziennie lub kilka dni w tygodniu) i wynosi powyżej 10 godzin 

tygodniowo.  Kobiety częściej niż mężczyźni zaangażowane są w sprawowanie opieki. Ponad 

połowa kobiet w wieku okołoemerytalnym sprawujących opiekę oraz prawie połowa męż-

czyzn zajmuje się opieką nad dziećmi. Dorosłymi opiekuje się ponad połowa kobiet i męż-

czyzn sprawujących opiekę.  

6). Obowiązki opiekuńcze nie są postrzegane przez respondentów jako poważne obciążenie 

dla pracujących osób w starszym wieku produkcyjnym. Za bardzo trudne uznało je jednak 

zaledwie 8% kobiet i 4% mężczyzn a za raczej trudne 29% kobiet i 19%. Trudności w tym 

zakresie częściej odczuwają kobiety zamieszkujące w dużych miastach, z wykształceniem co 

najmniej zasadniczym zawodowym, a także dzielące gospodarstwo domowe z osobami doro-

słymi wymagającymi opieki. W przypadku gdy badanie kobiety nie zamieszkiwały z dziećmi 

do lat 14 również częściej uskarżały się na problemy w łączeniu pracy zawodowej z obowiąz-

kami opiekuńczymi. Należy przypuszczać, że łączy się to z poświeceniem czasu na dojazdy  

7). Spośród rozwiązań ułatwiających łączenie pracy i opieki największe zainteresowanie 

wzbudza wśród respondentów: możliwość pracy w domu, możliwość skrócenia wymiaru cza-

su pracy orz możliwość zmiany godzin pracy. Dodatkowo badani mężczyźni (30%) deklarują 

zainteresowanie możliwością wychodzenia z pracy co najmniej na godzinę. 

8). Większość badanych (58% kobiet oraz 67% mężczyzn) nie jest zainteresowanych zmniej-

szeniem wymiaru czasu poświęcanego na jedną z trzech aktywności: praca – opieka – obo-

wiązki domowe jak również elastycznym ustalaniem warunków pracy (zarówno co do miej-

sca jak i czasu).  

9). Chęć podjęcia pracy wyraża co czwarta osoba niepracująca ubezpieczona w ZUS i nieco 

poniżej 10% osób ubezpieczonych w KRUS (dane te odnoszą się w równym stopniu do ko-

biet jak i do mężczyzn). Większą motywację do pracy mają osoby młodsze przy czym chęć 

do podjęcia pracy przez kobiety szybciej ulega obniżeniu wraz z wiekiem, niż w przypadku 

mężczyzn. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badań nie uwzględniono hipotez badawczych.  
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy można 

wykorzystać informacje z analizy danych zastanych dotyczące  ustawowego  wieku emerytal-

nego oraz mediany wieku opuszczania rynku pracy w krajach Unii Europejskiej oraz dane z 

badań empirycznych dotyczące uwarunkowań podjęcia pracy zawodowej przez osoby w wie-

ku okołoemerytalnym. Można wykorzystać również następujące wskaźniki: wskaźnik zatrud-

nienia osób w wieku 55–64 lat według płci, udział osób pobierających emerytury lub renty 

inwalidzkie według form i adresatów opieki oraz płci i instytucji ubezpieczenia społecznego, 

poziom dochodów netto na osobę w gospodarstwie domowym. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

1). Kotowska I. E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna 

a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe 

„Scholar”, Warszawa 2007.   

2). Abramowska A., Projekcja liczby osób starszych wymagających opieki w Polsce, raport z 

badań własnych, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Godna polecenia jest dwupoziomowość prowadzonych analiz – na poziomie jednostkowym i 

gospodarstwa domowego co umożliwia wielopłaszczyznową diagnozę badanego zjawiska. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Zagadnienia podjęte w niniejszym badaniu są szczególnie istotne ze względu na niski 

stopień aktywności zawodowej osób w starszych grupach wieku produkcyjnego. Warto zatem 

podjąć tę problematykę w obrębie Mazowsza, szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie przez 

pracodawców elastycznych form zatrudnienia w  odniesieniu do osób w wieku okołoemery-

talnym, które umożliwiłyby im łączenie pracy z obowiązkami domowymi. Zasadne jest rów-

nież zdiagnozowanie zapotrzebowania na różne formy opieki w gospodarstwach domowych 

na Mazowszu, co pomogłoby w stworzeniu adekwatnych form pomocy zewnętrznej tym za-

kresie (dzienne domy pomocy, kluby seniora, przedszkola) oraz profesjonalizację usług ze-
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wnętrznych (kształcenie opiekunek i opiekunów domowych, standaryzacja świadczonych 

usług).  

 Istotnym zagadnieniem w obszarze identyfikacji barier aktywizacji zawodowej osób 

starszych regionu Mazowsza będzie diagnoza w zakresie ich umiejętności cywilizacyjnych 

(zwłaszcza znajomość języków obcych i obsługi komputera) z wykorzystaniem stosownych 

testów kompetencyjnych.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Kotowska Irena E., Irena Wóycicka (red.), Sprawowanie opieki oraz inne 

uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1165, dostęp dn. [20.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak  

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 3 „PRESJA PŁACOWA ORAZ NIEDOPASOWANIE STRUK-

TURALNE NA RYNKU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ NBP” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Presja płacowa oraz niedopasowanie strukturalne na rynku pracy w świetle badań NBP” 

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania było poddanie analizie:  

- presji płacowej, 

- oporu lub ulegania presji płacowej przez pracodawców, 

- dwóch podstawowych wymiarów elastyczności rynku pracy - ruchu kadrowego rozumiane-

go jako kreowanie i likwidację stanowisk pracy oraz mobilności przestrzennej rynku pracy, 

- struktury niedopasowania popytu i podaży pracy według zawodów i umiejętności, 

- wpływu bezrobotnych na funkcjonowanie rynku pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

1.4 Przedmiot badania  

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony popytowej - zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i specjalności 

pkt. 2.1.4, strony podażowej - mobilność (pkt. 2.2.1.5) oraz zatrudnienia (pkt. 2.4)  - wyso-

kość wynagrodzeń (pkt. 2.4.5), dojazdy do pracy – czas (pkt. 2.4.10) i pracy nierejestrowanej 

(pkt. 2.4.12). W badaniu uwzględniono zagadnienie presji płacowej, mobilności przestrzennej 

oraz reorientacji zawodowej bezrobotnych.  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano materiały statystyczne oraz opracowania i analizy dotyczące lokalnych ryn-

ków pracy, dane statystyczne PUP-ów i WUP-ów.  
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2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniami ogólnopolskimi objęto próbę bezrobotnych liczącą 2 469 osób (średnio 

po 154 ankietowanych w każdym województwie)  oraz próbę pracodawców liczącą 2 496 

przedsiębiorstw. Próby badawcze dobrano celowo. Badaniami objęto wszystkie kategorie 

bezrobotnych, które są wyodrębnione według kryterium czasu przebywania na bezrobociu. 

Struktura próby bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu była następująca: do 

6 miesięcy – 39,7%; od 6 do 12 miesięcy – 22,6%; powyżej 12 miesięcy – 37,7%. Kryterium 

doboru próby przedsiębiorstw była struktura branżowa podmiotów w poszczególnych powia-

tach. Wśród badanych przedsiębiorstw największy udział, tj. 30,8% stanowią podmioty zwią-

zane z działalnością gospodarczą, handlem i naprawami, 28,5% – z przetwórstwem przemy-

słowym, 9,0% – z budownictwem, 8,9% – z obsługą nieruchomości i firm, następnie 5,3% – z 

transportem, gospodarką magazynową i łącznością oraz 4,0% – z hotelami i restauracjami. 

Struktura pracodawców według wielkości przedsiębiorstw była następująca: mikro – 38,0%, 

małe – 31,9%, średnie – 21,0% i duże – 7,5%. Ogółem w badanych przedsiębiorstwach było 

zatrudnionych 219 975 pracowników. Respondenci spośród bezrobotnych byli dobierani z 

tych osób, które w trakcie badań pojawiały się w urzędach pracy, co umożliwiło szybki moni-

toring. W przypadku doboru respondentów spośród pracodawców przyjęto zasadę, że ankiete-

rzy (pracownicy oddziałów NBP) docierają do respondentów, wykorzystując bazy danych 

posiadane przez oddziały okręgowe NBP, powiatowe urzędy pracy, instytucje samorządowe, 

izby i stowarzyszenia gospodarcze oraz inne organizacje współpracujące z oddziałami okrę-

gowymi.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego. W każdym województwie badaniami objęto trzy powiaty: powiat reprezentujący 

powiaty o najniższym wskaźniku bezrobocia, powiat reprezentujący powiaty o najwyższym 

wskaźniku bezrobocia oraz stołeczny powiat grodzki. 

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 
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2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

W raporcie z badania nie opisano wykorzystanych metod analizy.  Na podstawie opisu bada-

nia można stwierdzić, że wykorzystano metodę analizy rozkładu zmiennych.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono.   

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.   

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- liczba osób, które odeszły z pracy lub zostały zwolnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 

danym przedsiębiorstwie,  

- liczba miejsc pracy utworzonych lub zlikwidowanych w badanych przedsiębiorstwach w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

- stopa tworzenia miejsc pracy netto (stosunek nowo utworzonych miejsc pracy w ciągu 

ostatniego roku do liczby zatrudnionych ogółem na koniec września 2006 r.),  

- stopa likwidacji miejsc pracy netto (stosunek zlikwidowanych miejsc pracy w ciągu ostat-

niego roku do liczby zatrudnionych ogółem na koniec września 2006 r.), 

- przeciętne wynagrodzenie w badanym przedsiębiorstwie, 

- liczba wakatów w badanych firmach, 

- liczba miejsc pracy utworzonych lub zlikwidowanych w badanych przedsiębiorstwach w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

- struktura branż firm według występowania szarej strefy, 

- odsetek bezrobotnych pracujących w „szarej strefie” w opinii pracodawców, 

- struktura zawodów według stopnia trudności znalezienia pracowników, zdaniem pracodaw-

ców, 

- liczba zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę, 

- liczba zatrudnionych na zasadzie umowy cywilno-prawnej, 

- liczba zatrudnionych w ramach promocji zatrudnienia, 

- struktura zawodów według liczby wakatów w firmach. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak informacji o dostępie do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Wykorzystano metodę badawczą adekwatną do celu badania - dzięki uwzględnieniu w bada-

niach powiatów o najniższym i najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz stołecznych powia-

tów grodzkich badania dostarczają przekrojowej wiedzy na temat różnorodnej specyfiki lo-

kalnych rynków pracy.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Prawie połowa pracodawców stwierdza, że wysokiej klasy specjaliści są skłonni podjąć 

pracę za wynagrodzenie zdecydowanie wyższe niż rok wcześniej (w 2005 r.).  W przypadku 

robotników wykwalifikowanych jest to odpowiednio 37,3% i 37,8% wskazań. W opinii pra-

codawców również roszczenia robotników niewykwalifikowanych są obecnie wyższe niż w 

analogicznym okresie 2005 r. (odpowiednio 31,3% i 14,2% wskazań). 

2). Ponad połowa badanych pracodawców (57,3%) jest zdania, że w ich przedsiębiorstwach 

przeciętne wynagrodzenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosną. Niewielka liczba re-

spondentów (poniżej 1%) sądzi, że przeciętne wynagrodzenia zostaną obniżone. Podwyżki 

wynagrodzeń będą spowodowane chęcią zatrzymania w firmie najlepszych pracowników, a 

dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw ułatwi podjęcie decyzji o podwyżkach. 

3). Zależność między wysokością stopy bezrobocia w badanych powiatach a przewidywa-

niami pracodawców na temat skali podwyżek płac jest słaba. Jeżeli przy porównaniach wy-

kluczy się powiaty stołeczne poszczególnych województw, w których stopa bezrobocia jest 

niska, nieznaczna okazuje się także zależność między stopą bezrobocia a oczekiwaniami pła-

cowymi, które wyrażają bezrobotni. Niemniej jednak korelacja ta jest jednoznacznie nega-

tywna: im niższa stopa bezrobocia, tym wyższe oczekiwania płacowe. W powiatach stołecz-

nych presja płacowa jest znacznie silniejsza niż w powiatach zarówno o wysokim, jak i o ni-

skim bezrobociu. 

4). Prawie 40% pracodawców stwierdza, że w ich przedsiębiorstwach są wolne stanowiska 

pracy. Połowa pracodawców zamierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 mie-

sięcy. Nieznaczna liczba przedsiębiorstw (około 4%) zamierza zmniejszyć liczbę pracowni-

ków. 

5). Polski rynek pracy cechuje niska mobilność przestrzenna, która utrudnia dopasowanie  

podaży z popytem na pracę. Połowa ankietowanych bezrobotnych jest gotowa podjąć pracę w 
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takiej odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania, że będzie się to łączyć z prze-

prowadzką rodziny lub z odwiedzaniem rodziny jedynie podczas niektórych weekendów. Wa-

runkiem przeprowadzki jest jednak uzyskanie wynagrodzenia znacznie przekraczającego 

przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne oczekiwane przez bezro-

botnych wynagrodzenie progowe brutto przy dojazdach do pracy nieprzekraczających pół 

godziny w jedną stronę wynosi 1 789 zł, przy godzinnych dojazdach – 2 300 zł, natomiast w 

przypadku konieczności zmiany miejsca zamieszkania – 3 377 zł. 

6). Polski rynek pracy cechuje również duża elastyczność ruchu kadrowego. Pracodawcy 

stwierdzają, że nie mają większych problemów z bieżącym regulowaniem stanu zatrudnienia 

w swoich przedsiębiorstwach. 

7). Prawie 2/3 ankietowanych przedsiębiorców stwierdza, że w 2006 r. miała problemy z re-

krutacją pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Odsetek firm, które doświadczyły tych 

problemów w powiatach o wysokim bezrobociu, wynosił przeciętnie 56,9%, a w powiatach o 

niskiej stopie bezrobocia – 66,4%. 

8). Pod względem reorientacji zawodowej polski rynek pracy jest wyjątkowo nieelastyczny. 

Mimo że bezrobotni wiedzą, jakie zawody i umiejętności są deficytowe, to tylko co dziewiąty 

badany bezrobotny (11,4%) bierze udział w szkoleniu podwyższającym kwalifikacje zawo-

dowe lub samodzielnie zdobywa nowe umiejętności; 13,4% uczy się języka obcego. Ten stan 

rzeczy sprawia, że rośnie luka między popytem i podażą na konkretne zawody. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 W próbie badawczej bezrobotnych występuje pewna nadreprezentacja bezrobotnych 

o okresie rejestracji do 6 miesięcy oraz od 6 do 12 miesięcy w porównaniu do bezrobotnych 

długookresowo. Wynika to z braku dyscypliny metodologicznej w doborze respondentów 

przez część oddziałów NBP realizujących badania. Niezgodność ta nie ma jednak znaczącego 

wpływu na uzyskane wyniki badań.  

 W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z punktu widzenia badania ruchu kadrowego rozumianego jako kreowanie i likwida-

cję stanowisk pracy warto wykorzystać sposób jego pomiaru za pomocą stopy tworzenia 

miejsc pracy netto (w omawianym badaniu: stosunek nowo utworzonych miejsc pracy w cią-

gu ostatniego roku do liczby zatrudnionych ogółem na koniec września 2006 r.) oraz stopy 
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likwidacji miejsc pracy netto (w omawianym badaniu: stosunek zlikwidowanych miejsc pracy 

w ciągu ostatniego roku do liczby zatrudnionych ogółem na koniec września 2006 r.).  

 Na uwagę zasługuje sposób doboru respondentów wśród bezrobotnych, których do-

bierano z osób, które w trakcie badań pojawiały się w urzędach pracy, co umożliwiło szybki 

monitoring. Losowanie bezrobotnych  i dotarcie do nich znacznie wydłużyłoby procedurę 

badawczą i  musiałoby wiązać się ze wzrostem nakładów finansowych badania.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Socha J., Tworzenie i likwidacja miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. „Gospo-

darka Narodowa” 5-6/2006, Warszawa 2005. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Podstawą do przeprowadzenia badan ogólnopolskich w omawianym obszarze były badania 

świętokrzyskiego rynku pracy, które umożliwiły przetestowanie i korektę narzędzi badaw-

czych wykorzystanych w badaniu właściwym.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Zagadnieniem godnym uwagi z perspektywy mazowieckiego rynku pracy jest niedopasowa-

nie popytu i podaży, presja płacowa oraz elastyczność ruchu kadrowego i jej uwarunkowania.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

Gumuła Wiesław, Socha Jacek, Wojciechowski Wiktor, Presja płacowa oraz niedopasowanie 

strukturalne na rynku pracy w świetle badań NBP. Materiały i Studia zeszyt nr 219, 

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms219.pdf, dostęp dn. [01.08.2009 r.] 
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Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak
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BADANIE NR 4 . „PRZYCZYNY PRACY NIEREJESTROWANEJ, JEJ 

SKALA, CHARAKTER I SKUTKI SPOŁECZNE” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne” (badanie przepro-

wadzono w ramach projektu „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki 

społeczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004−2006) 

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania jest określenie przyczyn, charakteru, skali i skutków społecznych zjawiska 

pracy nierejestrowanej oraz wskazanie rekomendowanych działań, których podjęcie powinno 

ograniczać zjawisko pracy nierejestrowanej.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Sformułowano następujące hipotezy badawcze; 

1). Do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców zła sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa i chęć jej poprawy, poprzez obniżenie kosztów pracy i kwoty płaconych 

podatków. 

2). Im wyższy jest udział kosztów pracy w kosztach działalności gospodarczej, tym większa 

jest skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników wykonujących pracę nierejestro-

waną. 

3). Stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę nierejestrowa-

ną, przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem pracy fizycznej, niskim nasyceniem tech-

nologicznym i niskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi (nie wymagają uprawnień zawodo-

wych). 

4). Do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców chęć uniknięcia kłopotli-

wych procedur administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika (rejestracja pra-

cowników i przekazywanie składek do ZUS). 

5). Do korzystania z pracy nierejestrowanej skłaniają pracodawców niskie szanse legalnego 

zatrudnienia potencjalnego pracownika (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: byli 

więźniowie, długotrwale bezrobotni, osoby niezaradne życiowo). 
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7). Przekonanie pracodawców o bezradności osób wykonujących nierejestrowaną pracę na-

jemną w przypadku sporów dotyczących tej pracy stanowi okoliczność zachęcającą do propo-

nowania tej formy zatrudnienia. 

8). Jednym z powodów, dla których ludzie podejmują pracę nierejestrowaną – a zatem pracę, 

która nie mieści się w strukturze uprawnień i obowiązków wyznaczanych przez reguły po-

rządku prawnego – jest to, że jej wykonywanie uznają przede wszystkim za obszar porozu-

mień prywatnych, zaś dotrzymywanie tych porozumień jest wymuszane nie przez państwo, 

lecz przez mechanizm zasady wzajemności. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem zatrudnienia (pkt. 2.4) w tym pracy nierejestrowanej (pkt. 2.4.12). W bada-

niu poruszono również zagadnienie dotyczące społeczno-ekonomicznych i prawnych uwa-

runkowań sytuacji na rynku pracy (skala makro – grupa tematyczna nr 1) ze szczególnym 

uwzględnieniem tendencji rozwojowych – ekonomicznych (pkt.1.1) w tym ogólnokrajowych 

(pkt.1.1.1).  W badaniu uwzględniono m.in. następujące zagadnienia: przyczyny istnienia 

szarej strefy,  korupcja w szarej strefie, makroekonomiczne czynniki determinujące szarą stre-

fę oraz analiza kosztów i korzyści zatrudnienia nierejestrowanego, postawy wobec pracy nie-

rejestrowanej, cudzoziemcy w szarej strefie, zatrudnienie nierejestrowane w podmiotach go-

spodarczych, preferencje przedsiębiorców wobec zatrudnienia nierejestrowanego, zjawisko 

pracy nierejestrowanej w opinii pracowników służb publicznych, przeciwdziałanie niereje-

strowanemu zatrudnieniu w opinii pracowników instytucji kontrolujących.  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

W raporcie z badań nie uwzględniono uzupełniającego tematu badania.   

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano: 

-  literaturę przedmiotu opisującą zjawisko pracy nierejestrowanej,  

- dane GUS, 

- dane EUROSTAT, 
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- działania podejmowane wobec zjawiska pracy nierejestrowanej przez wybrane organizacje 

międzynarodowe, Unię Europejską oraz niektóre kraje OECD, 

- dane statystyczne dotyczące kontroli zjawiska pracy nierejestrowanej, dostępne w instytu-

cjach publicznych (Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, 

Ministerstwie Finansów). 

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano kwestionariusz wywiadu typu face-to-face, scenariusz wywiadu do 

badania fokusowego, ankietę do wywiadu biograficznego, dyspozycje do wywiadu IDI.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem ilościowym metodą bezpośrednich wywiadów ankietowych (face-to-face) 

objęto: 

−  ogólnopolską, losową, reprezentatywną próbę Polaków liczącą 9038 w wieku 15 ukończo-

nych lat i więcej. Operatem losowania próby był PESEL. Pod wylosowanym adresem przy-

prowadzono dwa wywiady: z głowami gospodarstw domowych (w badaniu gospodarstw do-

mowych jako pracodawców) i z osobami wylosowanymi do badania (w badaniu pracowni-

ków nierejestrowanych), którymi mogły też być głowy gospodarstw domowych; 

− ogólnopolską reprezentatywną próbę przedsiębiorców (N=905), reprezentujących małe 

przedsiębiorstwa sektora prywatnego, zatrudniające do 49 pracowników - założona liczebność 

próby podzielona została na warstwy, proporcjonalnie do przedsiębiorstw w warstwie; 

− przedstawicieli instytucji, które z racji kompetencji są włączone w proces monitorowania 

pracy nierejestrowanej (Powiatowych Urzędów Pracy, Oddziałów Kontroli Legalności Za-

trudnienia przy Urzędzie Wojewódzkim i Okręgowych Inspektoratów Państwowej Inspekcji 

Pracy); łącznie przeprowadzono 403 wywiady. 

 W ramach badania ilościowego przeprowadzono również:  

− badanie gospodarstw domowych i siły roboczej, obejmujące próbę 8000 gospodarstw do-

mowych i 18121 członków tych gospodarstw, próba gospodarstw została wylosowana z ope-

ratu gospodarstw należącego do GUS, próba była warstwowana w ramach nowych woje-

wództw (16) i klas wielkości miejscowości, przy czym wyróżnia się tu wsie oraz miasta do 

10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 tys. mieszkańców i odrębnie Warszawę, podstawę stratyfika-

cji stanowi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 r. i oparta na nim pro-

gnoza GUS gospodarstw; 
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− badanie typu conjoint na reprezentatywnej losowej podpróbie pracującej ludności Polski w 

wieku 15+ liczącej 1200 osób wyodrębnionej z badania głównego, za pomocą tego badania 

zmierzono preferencje podejmowania pracy nierejestrowanej wśród pracowników zatrudnio-

nych w sposób legalny, podczas badania przedstawiono respondentom  w różnych konfigura-

cjach – trzy opcje: pracy całkowicie legalnej (opodatkowanej i oskładkowanej w całości), 

pracy częściowo nierejestrowanej (część wynagrodzenia „pod stołem”, bez podatku i składek) 

oraz pracy całkowicie nierejestrowanej,  

− badanie 1000 osób pracujących w szarej strefie badanie typu screeningowego (brak szcze-

gółowych informacji na temat tego typu badania), 

− badanie telefoniczne ogólnopolskie na próbie 1000 firm, dotyczące postrzegania natężenia 

zjawiska pracy nierejestrowanej; 

− badanie celowe telefoniczne na pięciu próbach, po 100 firm każda, reprezentujących bran-

że: rolnictwo, budownictwo, handel, gastronomię oraz informatykę;  

− badanie typu choice experiment (wyboru eksperymentalnego) na próbie 114 firm (324 ob-

serwacje), próba nie była reprezentatywna – szczegółowy opis tej metody znajduje się w pkt. 

4.3 niniejszego opisu;  

− badanie typu mystery shopper, realizowane w sposób ciągły w czasie trwania projektu, na 

łącznej próbie 2490 ofert pracy umieszczanych w gazetach w całej Polsce w postaci telefo-

nicznych „rozmów o pracę” (w każdym miesiącu badania przeprowadzono przynajmniej 300 

wywiadów).  

Ponadto ankieterzy odwiedzili 10 wybranych firm, których oferty mimo braku bezpośredniej 

deklaracji, wzbudzały podejrzenie co do legalności zatrudnienia, w celu ustalenia w rozmowie 

osobistej stanu faktycznego i charakteru proponowanej pracy. 

 Badaniem jakościowym objęto mieszkańców 3 dużych i 2 małych miast i mieszkań-

ców 12 wsi według stworzonej dla potrzeb badawczych typologii grup pracodawców i praco-

biorców z obszaru pracy nierejestrowanej, przy użyciu 10 scenariuszy podzielonych ze 

względu na założone grupy (5 scenariuszy dla pracodawców i 5 dla pracowników). Scenariu-

sze wywiadów różnicowano ze względu na cechy badanych, branżę i rodzaj prac oraz lokali-

zację wywiadu. Ogółem przeprowadzono 20 FGI: 10 z pracodawcami i 10 z pracownikami. 

Łącznie wzięło w nich udział 88 pracodawców (71 przedstawicieli gospodarstw domowych, 

17 właścicieli małych podmiotów gospodarczych) i 90 pracowników.  

 W ramach badań jakościowych przeprowadzono również:  

− wywiady zogniskowane i indywidualne (w sumie 10 wywiadów) oraz 250 wywiadów bio-

graficznych z osobami pracującymi w szarej strefie: w rolnictwie, budownictwie, handlu oraz 
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gastronomii oraz z rosyjskojęzycznymi cudzoziemcami pracującymi w Polsce 

− wywiady indywidualne pogłębione z pracodawcami korzystającymi z pracy nierejestrowa-

nej (5 wywiadów); 

− wywiady indywidualne z pracownikami instytucji odpowiedzialnych za kontrolę niereje-

strowanego zatrudnienia(Państwowej Inspekcji Pracy, administracji celnej, Urzędów Kontroli 

Skarbowej, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Policji oraz Wojewódz-

kich i Powiatowych Urzędów Pracy). 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.  

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie analizy raportu z badań można stwierdzić, że wykorzystano metody analizy 

statystycznej na podstawie rozkładów zmiennych i tabel korelacyjnych.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Podczas analizy wykorzystano model oparty na badaniu popytu na pieniądz gotów-

kowy (tzw. metoda Tanziego). Zakłada ona, że podmioty działające w sektorze nieformalnym 

unikają używania systemu bankowego, aby nie pozostawiać łatwych do wykrycia śladów 

transakcji. Można zatem domniemywać, że wzrost popytu na pieniądz gotówkowy, którego 

nie da się wyjaśnić za pomocą standardowych czynników, oznacza rozwój szarej strefy. Przy 

szacowaniu gospodarki nieoficjalnej metodą ekonometryczną według popytu na gotówkę wy-

korzystano dane kwartalne opracowane przez NBP. Analizą został objęty okres od pierwsze-

go kwartału 1999 do końca 2006 roku. 

 W badaniu wykorzystano również metodę badania popytu na energię elektryczną, 

gdzie wykorzystano szacunkowy stosunek nieoficjalnego PKB do oficjalnego w latach 1999–

2006 .  

 Dla określenia prawdopodobieństwa zatrudnienia nierejestrowanego i  zatrudnienia 

legalnego wykorzystano model logitowy, gdzie zmienną zależną była praca w szarej strefie 
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wobec pracy rejestrowanej. Kategoriami bazowymi dla równań w ramach modeli były wiek 

15−24, wykształcenie wyższe, mieszkaniec wsi. 

2.3.3 Inne metody analizy 

W badaniu wykorzystano metodę transakcyjną. Opiera się ona na założeniu, że istnieje stała 

relacja w czasie między ilością transakcji i oficjalnym PKB, zawarte w równaniu M*V = p*T 

(M – strumień pieniądza, V – szybkość obiegu pieniądza, p – poziom cen, T – ilość transak-

cji). Empiryczne wymogi niezbędne do otrzymania wiarygodnych szacunków w przypadku 

tej metody są tak trudne do spełnienia, że stosowanie jej może prowadzić do mało wiarygod-

nych wyników. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- udział szarej strefy w PKB (%), 

- szacunek stosunku nieoficjalnego PKB do oficjalnego metodą badania popytu na energię 

elektryczną (w %), 

- szacunek stosunku nieoficjalnego PKB do oficjalnego metodą badania popytu na pieniądz 

(w %),  

- udział osób deklarujących wykonywanie jakiejkolwiek pracy nierejestrowanej w okresie 

ostatnich 12 miesięcy według wieku (w %), 

- stopa bezrobocia (%), 

- podatek od osób fizycznych (PIT) (%), 

- podatek od osób prawnych (CIT) (%), 

- odsetek osób pracujących w szarej strefie w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przed 

przeprowadzeniem badania (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.), 

- udział szarej strefy w ogólnej liczbie pracujących według typu zatrudnienia nierejestrowa-

nego (w %), 

- odsetek pracujących w szarej strefie w pracy głównej oraz w pracy głównej i/lub dodatko-

wej, według zawodów wykonywanych w głównym miejscu pracy, 

- odsetek osób w wieku produkcyjnym pracujących w szarej strefie, 

- odsetek pracujących w szarej strefie według wielkości przedsiębiorstwa. 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

 Na stronie http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161 (dostęp 25.08.2009 r.) są 

dostępne bazy z badań ilościowych gospodarstw domowych, przedsiębiorców, przedstawicieli 

publicznych służb zatrudnienia. Bazy zawierają: 

1).  dane statystyczne w zbiorach Excel bez zdefiniowania zmiennych, wykorzystane do wa-

żenia danych, 

2).  marginesy z badań (w zbiorach Excel) zawierające rozkłady zmiennych z podaniem li-

czebności i udziału procentowego.  

 Z dostępnych baz można wygenerować następujące wskaźniki: wskaźniki demogra-

ficzne, wskaźniki poziomu wykształcenia w podziale na członków gospodarstwa domowego, 

struktura gospodarstw domowych, wskaźnik zamożności (dochód gospodarstw domowych, 

według województw, wielkości miejscowości na jedną osobę), wskaźnik uczestnictwa w sys-

temie pomocy społecznej (zasiłki, świadczenia, według województw, struktury gospodarstw 

domowych, według wykształcenia głowy gospodarstwa domowego), wskaźniki zatrudnienia 

"na czarno" (według branży, województwa, wykształcenia głowy gospodarstwa domowego), 

wskaźnik pracy nierejestrowanej według typu pracy, według czasu pracy, wskaźniki popular-

ności agencji pracy tymczasowej,  wskaźniki zaufania (według dochodów, zatrudnienia przez 

gospodarstwo domowe osoby bez zezwolenia, wskaźnik pracy nierejestrowanej według branż 

zatrudnienia, wskaźnik wynagrodzeń z pracy "na czarno" (według województw, branży).  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Na pełny obraz „szarej strefy” składają się trzy perspektywy, które znalazły odzwier-

ciedlenie w badaniach − osób zatrudnionych w sposób nierejestrowany, osób i firm zatrudnia-

jących w sposób nierejestrowany oraz instytucji publicznych, których zadaniem jest ograni-

czenie „szarej strefy”. Dane uzyskane z różnorodnych źródeł dostarczają szerokiej wiedzy na 

temat skali badanego zjawiska jakim jest praca nierejestrowana w Polsce i dają jej wielowy-

miarowy obraz, co było celem niniejszego badania.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Głównymi korzyściami zatrudnienia nierejestrowanego zdaniem pracodawców są:  

– niższe koszty pracy, 

– uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych, 

– solidność pracownika, 

– większe zadowolenie zatrudnianych, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161
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– dyspozycyjność pracownika, 

– brak kłopotów z pracownikami egzekwującymi prawa pracownicze (choroba, 

urlop, nadgodziny itp.). 

2). Postrzegane ryzyko, związane zatrudnianiem pracowników w sposób nierejestrowany do-

tyczy przede wszystkim kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz możliwości wypadku przy 

pracy. Kontrola inspekcji pracy nie wydaje się dla pracodawców zagrożeniem realnym, gdyż 

nie zetknęli się jeszcze z takim przypadkiem. Ich zdaniem kontrola taka może być spowodo-

wana jedynie donosem sąsiada lub niezadowolonego pracownika, jednak jest to mało praw-

dopodobne. Aby uniknąć wypadków pracodawcy dbają o bezpieczeństwo pracy, odpowiedni 

sprzęt pracy oraz trzeźwość pracowników.  

3). Fakt wykonywania pracy nierejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 

przed przeprowadzeniem badania (maj 2006 r. – kwiecień 2007 r.) zadeklarowało 432 z ogól-

nej liczby 9038 respondentów w wieku powyżej 15 lat, tj. 4,8% badanej zbiorowości.  Osób 

w wieku produkcyjnym było w badanej populacji ogółem 7209 osób, z czego 412 osób – to 

jest 5,7% – pracowało w szarej strefie. Zdecydowana większość, bo 357 osób spośród 432 

osób deklarujących wykonywanie pracy nierejestrowanej (82,7%), stwierdziła, że praca ta 

miała charakter regularny, to znaczy wykonywana była co najmniej trzy razy w tygodniu.  

4). Do prac nierejestrowanych najczęściej wykonywanych w sposób regularny należały: usłu-

gi budowlane i instalacyjne, prace ogrodniczo-rolne, handel, działalność produkcyjna, opieka 

nad dzieckiem lub starszą osobą, prace domowe (np. sprzątanie), usługi gastronomiczne i 

usługi transportowe. Jeżeli chodzi o sporadycznie wykonywane prace nierejestrowane, to naj-

częściej były nimi również usługi budowlane i instalacyjne, prace ogrodniczo-rolne, handel i 

usługi transportowe, a także naprawa sprzętu elektrotechnicznego i korepetycje. 

5). Dla ok. 1/3 badanych praca nierejestrowana była źródłem dochodu, uzupełniającym 

dochód z pracy rejestrowanej lub działalności gospodarczej lub niezarobkowe źródło utrzy-

mania (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty).  

6). Wysokość stawki za godzinę pracy nierejestrowanej, w zależności od tego, czy była to 

praca główna (jedyna), czy kolejno podejmowana praca. Przeciętna stawka wynosiła od 7,30 

zł do 10, 74 zł za godzinę pracy. 

5). Osoby podejmujące pracę nierejestrowaną są, w znacznej większości (89% ankietowa-

nych), w sytuacji, w której nie muszą się obawiać utraty prawa do świadczeń zdrowotnych. 

Prawo to wynika najczęściej z: wykonywania także pracy rejestrowanej, która zapewnia 

ubezpieczenie zdrowotne, statusu bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy lub zgło-

szenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub innego członka rodziny.  



47 

 

6). Wśród przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej pierwsze miejsce zajmują trudno-

ści w uzyskaniu pracy rejestrowanej (53,2% badanych pracowników). Na drugim miejscu 

znalazły się przyczyny finansowe: niewystarczające dochody (21,5%) oraz wysokie podatki 

(11,5%) i składki ubezpieczenia społecznego (9,9%). W znacznej części przypadków decyzja 

o podjęciu pracy nierejestrowanej wynikała z sytuacji rodzinnej lub życiowej, która nie po-

zwalała na podjęcie pracy na podstawie sformalizowanej umowy (17%).  

7). Pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną byliby skłonni z niej zrezygnować na rzecz 

pracy rejestrowanej, gdyby ta ostatnia była odpowiednio wynagradzana. Odsetek osób, które 

byłyby skłonne zrezygnować z pracy nierejestrowanej w zależności od wysokości miesięcz-

nego wynagrodzenie netto za pracę rejestrowaną wynosił: w przypadku wynagrodzenia do 

1000 zł – 21, 2%, do 1200 zł – 30%, do 1500 zł – 50, 4%, do 2000 zł – 72,2% i do 3000 zł – 

83,7%. 

8).  Mniej niż połowa (41%) osób pracujących w szarej strefie ma w związku z nią jakiekol-

wiek obawy. Dotyczą one najczęściej: 

– braku odszkodowania i renty w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy (81,1% 

wskazań), 

– braku uprawnień do wyższych świadczeń związanych ze stażem pracy, takich jak emerytura 

i renta z tytułu niezdolności do pracy (76,8% wskazań), 

– kary wymierzonej przez Urząd Skarbowy (58,6% wskazań), 

– utraty uprawnień do świadczeń socjalnych w przypadku ujawnienia większych dochodów, 

takich jak świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i dodatek mieszkaniowy 

(46,8% wskazań). 

9). Najpopularniejszą formą pracy nierejestrowanej wśród pracowników najemnych jest za-

trudnienie na umowę ustną.  Osoby pracujące w ten sposób stanowią ponad połowę tej grupy 

pracowników zatrudnionych w szarej strefie.  

10). Największy udział pracowników nierejestrowanych w ogóle zatrudnionych obserwujemy 

w województwach świętokrzyskim (16,7%) oraz lubelskim (15,2%), najmniejszy natomiast w 

podlaskim i opolskim (6%).  Najwięcej nierejestrowanych pracowników mieszka na terenach 

wiejskich, gdzie ich odsetek wśród pracujących wynosi ponad 12%. Najniższe natężenie wy-

stępuje w małych miastach (od 10 do 20 tys. mieszkańców), gdzie nie przekracza 6%. Poza 

terenami wiejskimi nie ma istotnej zależności pomiędzy wielkością miejscowości i odsetkiem 

pracujących w szarej strefie. 

11). Najwięcej osób pracujących w szarej strefie jest w grupie wykonujących zawody rolnicze 

- aż 25,7% rolników produkujących na rynek oraz 24,6% pracowników pomocniczych w rol-
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nictwie. Drugą grupę zawodową o największym odsetku zatrudnionych w szarej strefie sta-

nowią górnicy i robotnicy budowlani.  

12). Ze względu na popularność zatrudnienia nierejestrowanego w grupach o niskim wy-

kształceniu, dominują one wśród pracowników nierejestrowanych − aż 56% z nich ma wy-

kształcenie o najwyżej zawodowe, a tylko 10% wyższe lub policealne. 

12). Praca w szarej strefie cieszy się największą popularnością wśród osób młodych. Najwyż-

szy odsetek pracujących w szarej strefie obserwujemy w najmłodszej grupie wiekowej (od 15 

do 24 lat) – przeciętnie 14,4%. W pozostałych grupach wiekowych skłonność do podejmowa-

nia zatrudnienia w szarej strefie  waha się średnio od 7,6% w grupie 25–34 lat do 9,9% w 

grupie 45–54 lat. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak.  

  

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Empiryczne wymogi niezbędne do otrzymania wiarygodnych szacunków w przy-

padku metody transakcyjnej są trudne do spełnienia. W związku z tym stosowanie tej metody 

może prowadzić do mało wiarygodnych wyników.   

 W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Rynku Pracy można wykorzy-

stać jako wskaźniki: udział szarej strefy w PKB (%), udział szarej strefy w ogólnej liczbie 

pracujących (w %), odsetek pracujących w szarej strefie według wielkości przedsiębiorstwa. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Gołębiowski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, „Współczesna 

Ekonomia” nr 1, WSFiZ, Warszawa 2007. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi  

 Na uwagę zasługuje metoda badawcza typu conjoint. Metoda ta pozwala na identyfi-

kację preferencji (i ich siły), które mogłyby zostać zrealizowane, gdyby jednostki nie musiały 

się liczyć z ograniczeniami ekonomicznymi, kulturowymi, społecznymi i psychologicznymi. 

Podczas badania respondentom prezentowane są do wyboru określone opcje w różnych kon-

figuracjach (w omawianym badaniu: praca całkowicie legalna, praca częściowo nierejestro-

wana - część wynagrodzenia bez podatku i składek, praca całkowicie nierejestrowana).  
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 Godną zainteresowania jest również metoda badania choice experiment (wyboru 

eksperymentalnego). Podczas badania respondenci postawieni są przed hipotetycznym wybo-

rem jednej z przedstawionych i odpowiednio skonstruowanych alternatyw, które opisane są za 

pomocą szeregu atrybutów. Z pomocą analizy statystycznej można uzyskać informacje, w jaki 

sposób manipulacja poziomami atrybutów wpływa na dokonywane przez respondentów wy-

bory. W omawianym badaniu alternatywami były: praca całkowicie legalna, praca częściowo 

nierejestrowana, praca całkowicie nierejestrowana. Do atrybutów opisujących przyjęte alter-

natywy zaliczono: ryzyko kontroli, dotkliwość ewentualnej kary oraz koszt zatrudnienia pra-

cownika.  

Interesująca z punktu widzenia innowacyjnego zastosowania jest metoda ilościowa 

„mystery shopper” wykorzystywana najczęściej w badaniach marketingowych, incydentalnie 

w badaniach społecznych. Polega ona na obserwacji uczestniczącej określonego zjawiska. 

Obserwacja ta ma charakter aktywny i niejawny. Badanie tą metodą pozwala na otrzymanie 

obiektywnych informacji, opartych na faktach, nie zaś na deklaracjach. Metoda ta sprawdza 

naturalne zachowanie rozmówcy w określonej sytuacji i umożliwia całkowite kontrolowanie 

przebiegu rozmowy. Wspomniana metoda badań jest szczególnie godna polecenia w przy-

padku rozpoznania rzeczywistej sytuacji odnoszącej się do zjawisk  o charakterze pozapraw-

nym i w związku z tym trudno uchwytnym.  Dodatkowo prowadzenie badania metodą „my-

stery shopper” przez cały okres realizacji projektu pozwala wychwyć pewne tendencję zmian 

badanego obszaru. 

 Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie w badaniu wywiadów biograficznych, które 

weryfikują i pogłębiają wyniki badań ilościowych. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Należy podjąć problematykę dotyczącą uwarunkowań pracy nierejestrowanej, skali 

jej występowania na terenie województwa mazowieckiego obejmującą charakterystykę osób 

podejmujących „pracę na czarno” oraz pracodawców oferujących ten rodzaj zatrudnienia. 

Istotne byłyby tu opinie przedstawicieli organizacji pracodawców i pracobiorców Mazowsza 

dotyczących propozycji rozwiązań w zakresie ograniczenia występowania „szarej strefy” w 

obrębie regionu.   

 Znacząca dla charakterystyki specyfiki pracy nierejestrowanej w skali Mazowsza 

byłaby identyfikacja zjawiska zatrudniania obcokrajowców w sposób nielegalny na terenie 

województwa.   
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Kryńska Elżbieta, Bednarski Marek, Walewski Mateusz, Pater Krzysztof 

(red.), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 2008. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

1). Kryńska Elżbieta, Bednarski Marek, Walewski Mateusz, Pater Krzysztof, Przyczyny pracy 

nierejestrowanej w Polsce, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. 

[30.08.2009 r.] 

2). IPiSS, CBOS, Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. 

Raport końcowy z badań, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. 

[30.08.2009 r.] 

3). Pater Krzysztof, Unregistered Employment. Its Determinants, Scale, Nature, and Social 

Consequences. A Synthesis of the Final Research Report, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

4). Pater Krzysztof, Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. 

Synteza raportu końcowego z badań, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp 

dn. [30.08.2009 r.] 

5). Schneider Friedrich, Marcinkowska Izabela, Cichocki Stanisław, Szara strefa gospodarki 

w Polsce i innych państwach w okresie przejściowym: wstępne ustalenia, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

6). CASE, MillwardBrown SMG/KRC, Final Report – Unregistered Employment in Poland, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

7). CASE, MillwardBrown SMG/KRC, Nierejestrowane zatrudnienie w Polsce. Raport koń-

cowy, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 
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8). IPiSS, CBOS, Baza danych z badań ilościowych – badanie gospodarstw domowych, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

9). IPiSS, CBOS, Baza danych z badań ilościowych – badanie przedsiębiorców, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

10). IPiSS, CBOS, Baza danych z badań ilościowych – badanie przedstawicieli publicznych 

służb zatrudnienia, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1161, dostęp dn. [30.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 5. „WSPIERANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRA-

COWNIKÓW” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Wspieranie kształcenia ustawicznego pracowników”   

1.2 Cel lub cele badania 

 Głównym celem badań była identyfikacja podstawowych determinant kształcenia 

ustawicznego osób dorosłych o charakterze systemowym, które mogłyby uruchomić działa-

nia/rozwiązania sprzyjające zwiększeniu udziału pracowników i pracodawców w kształceniu 

ustawicznym. 

 Realizacja celu głównego wymagała osiągnięcia celów szczegółowych, do których 

zaliczono: 

- ocenę rozwiązań prawnych wspierających aktywność edukacyjną zasobów pracy (dotych-

czasowe rozwiązania kodeksu pracy i innych aktów prawnych obowiązujących w tym zakre-

sie);  

-  identyfikację podstawowych czynników determinujących skłonność do kształcenia usta-

wicznego pracowników i pracodawców;  

-  rozpoznanie roli pracodawców i pracowników w finansowaniu działań edukacyjnych (ze 

szczególnym uwzględnieniem zakładowego funduszu szkoleniowego);  

- identyfikację roli środków publicznych we wspieraniu pracodawców inwestujących w roz-

wój pracowników;  

- rozpoznanie roli środków publicznych we wspieraniu pracowników inwestujących w swój 

rozwój;  

-  rozpoznanie akceptowanych przez pracodawców sposobów organizacji pracy i nauki w 

podmiotach gospodarczych;  

- ocenę roli kształcenia i doskonalenia pracowników w procesach kadrowych w podmiotach 

gospodarczych;  

- identyfikację barier utrudniających kształcenie ustawiczne;  

- identyfikację tzw. dobrych praktyk w realizacji kształcenia ustawicznego w przedsiębior-

stwach.  

1.3  Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez oraz pytań badawczych.  
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1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem zatrudnienia (pkt. 2.4) w tym kwalifikacji wykorzystywanych w pracy i spo-

sobów jej nabycia (pkt. 2.4.11). W badaniu poruszono też zagadnienie edukacji zawodowej 

(grupa tematyczna nr 4) ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania kształcenia do po-

trzeb rynku pracy (pkt. 4.4), finansowania kształcenia ustawicznego (pkt. 4.7), beneficjentów 

kształcenia ustawicznego (pkt. 4.8).  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano najważniejsze dokumenty prawne regulujące zasady podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych pracowników w Polsce,  dokumenty strategiczne Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu oraz Unii Europejskiej dotyczące edukacji ustawicznej i zawodowej oraz 

literaturę przedmiotu z tego zakresu.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania jakościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano scenariusz do badania fokusowego. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badaniem fokusowym objętych zostało 45 pracodawców, z których zdecydowaną 

większość stanowili właściciele firm (37 respondentów). Dodatkowo uczestnikami wywia-

dów byli: dyrektorzy firm (4 osoby) oraz kierownicy działów (4 osoby). Reprezentowali oni 

wyłącznie firmy małe (do 49 pracujących), przy czym przeważali zatrudniający do 9 pracow-

ników (mikropodmioty, 30 badanych). Szczegółowa struktura firm pod względem wielkości 

liczby zatrudnionych przedstawiała się następująco: 4 badanych reprezentowało formę samo-

zatrudnienia, 5 badanych zatrudniało 1 pracownika, 25 badanych zatrudniało od 2 do 9 pra-

cowników, 8 badanych zatrudniało od 10 do 30 pracowników, 3 badanych zatrudniało od 31 

do 49 osób. Badane podmioty reprezentowały różne branże. Wyróżniono 29 rodzajów dzia-

łalności przez nie prowadzonej, przy czym była to zarówno działalność o charakterze produk-

cyjnym, jak i usługowym. Wśród populacji badanych dominowali mężczyźni, którzy stanowi-
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li 53,3%, tj. 24 osoby. Charakteryzowana grupa reprezentowała różne kategorie wieku, przy 

czym większość stanowiły osoby w wieku 33–44 lata (42,2%, tj. 19 respondentów). Ponadto 

prawie wszyscy badani (z jednym wyjątkiem) prowadzili firmy dłużej niż rok.  

W wywiadzie fokusowym partnerów społecznych uczestniczyło 18 osób (8 kobiet i 10 

mężczyzn) reprezentujących 10 organizacji związkowych oraz 5 organizacji pracodawców . 

Badani w przeważającej części legitymowali się wykształceniem wyższym.  

W ramach badań przeprowadzone zostały również cztery wywiady fokusowe z oso-

bami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach prywatnych. W badaniu wzięło udział 60 pracow-

ników. Wśród nich większość (44 osoby) stanowiły osoby mieszkające w miastach woje-

wódzkich, 11 badanych podało, jako miejsce zamieszkania inne, mniejsze miasto, a 5 respon-

dentów mieszkało na wsi. W badaniu udział wzięło 40 kobiet i 20 mężczyzn. 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie miało charakter ogólnopolski bez szczególnego wyodrębnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.2.2 Regionalny 

   Nie dotyczy.  

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Nie uwzględniono. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Do opracowania wyników wykorzystano jakościową analizę treści wywiadów fokusowych, z 

uwzględnieniem zagadnień zawartych w scenariuszu.   

 

3.  Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Badania jakościowe, które stanowią metodę badawczą niniejszego badania wykluczają for-

mułowanie twierdzeń/wniosków o częstotliwości zjawisk i dokonanie ich pomiaru, czyli 

stosowanie twardych wskaźników (np. wyrażanych liczbowo, procentowo). 
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda badawcza została podporządkowana osiągnięciu celu badania. Sposób 

przeprowadzenia badania umożliwił uzyskanie wiarygodnych danych - uczestnicy wywiadów 

mogli korygować i uzupełniać nawzajem swoje wypowiedzi. 

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Jak wynika z przeprowadzonych badań, organizacja procesu kształcenia w firmach prze-

biega w sposób różnorodny. Nieco ponad połowa badanych pracodawców, którzy zatrudniali 

pracowników zadeklarowała, że w ich firmach pracownicy są szkoleni w sposób zorganizo-

wany, przy czym 8 badanych wskazało, że są to szkolenia zewnętrzne, czterech – że są to 

szkolenia wewnętrzne, a 10 podało, że w ich firmach są organizowane szkolenia zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

2). Przy organizacji szkoleń zewnętrznych dla pracowników pracodawcy współpracowali z: 

wyspecjalizowanymi firmami szkoleniowymi, przedstawicielami producentów, przedstawi-

cielami dużych koncernów, uczelniami i szkołami, urzędami i instytucjami. W przypadku 

szkoleń wewnętrznych, były one prowadzone przez samych pracodawców bądź przez wybra-

nych pracowników.   

3). W większości badanych firm szkoliło się ponad 40% wszystkich pracowników (niezależ-

nie od stanowiska, na jakim pracowali), przy czym uczestniczyli oni głównie w kursach, 

związanych z czynnościami realizowanymi na danym stanowisku pracy. Badani pracownicy 

uczestniczyli w szkoleniach z następującej tematyki: Pracownicy uczestniczyli przede 

wszystkim w następujących szkoleniach: techniki sprzedaży, techniki obsługi klienta, techniki 

negocjacji;  szkolenia produktowe; szkolenia typowo zawodowe, związane z nabyciem kon-

kretnych uprawnień, licencji; szkolenia dotyczące zagadnień prawnych; szkolenia obowiąz-

kowe ( BHP, PPOŻ, HACAP).   

4). Do podstawowych korzyści kształcenia ustawicznego pracowników, zdaniem pracodaw-

ców, należy zaliczyć: zwiększenie efektywności prowadzonej w firmach działalności, zwięk-

szenie zadowolenia pracowników, zwiększenie kreatywności pracowników, zwiększenie 

możliwości wykorzystania umiejętności pracowników we wprowadzanych w firmach proce-

sach postępu technicznego i technologicznego, zwiększenie szans na dostosowanie kwalifika-

cji pracowników do wymogów stanowisk pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie pracow-
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nika oraz stabilizacja załogi, zwiększenie zadowolenia pracodawców z poszczególnych pra-

cowników.  

5). Według opinii pracodawców, a także partnerów społecznych i pracowników istotnymi 

barierami aktywności edukacyjnej pracowników w badanych firmach są: brak środków finan-

sowych, przeznaczonych na ich organizowanie, brak czasu na wyszukiwanie odpowiednich 

szkoleń i brak pomocy odpowiednich instytucji w wyszukiwaniu odpowiednich dla ich firm 

szkoleń.  

6). Badani pracodawcy w większości przypadków nie stosują zachęt dla pracowników w celu 

zwiększenia ich aktywności edukacyjnej. Nieliczni pracodawcy przyznawali, że zachęcali 

pracowników do odbycia poprzez  powoływanie się na racjonalne argumenty, że szkolenie 

przyniesie korzyści zarówno pracownikowi, jak i firmie oraz na to, że po szkoleniu będzie 

miała miejsce impreza towarzysko – integracyjna.   

7). Badani przedstawili również kilka konkretnych propozycji rozwiązań prawnych, które – 

ich zdaniem – mogłyby w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia liczby organizo-

wanych przez nich szkoleń. Należały do nich: opracowanie i wprowadzenie do systemu 

prawnego regulacji, związanych z nagradzaniem pracowników, podnoszących swoje kwalifi-

kacje, stosowanie odliczeń kosztów kształcenia od kosztów pracy, obniżenie składek na 

ubezpieczenie społeczne w przypadku finansowania kształcenia pracowników, wprowadzenie 

odliczeń (ulg) podatkowych dla firm, które organizują szkolenia dla swoich pracowników, 

rozszerzenie możliwości korzystania z dofinansowania, które powinno obejmować nie tylko 

koszty szkoleń, ale również dojazdu na nie, wyżywienia, noclegu.  

8). Przedstawiciele partnerów społecznych, wskazali na najistotniejsze uwarunkowania przy-

szłego modelu kształcenia ustawicznego pracowników. Proponowali oni, aby wprowadzić w 

Polsce obowiązek doprecyzowania, w przypadku ludzi młodych, ścieżek kariery zawodowej, 

które w znacznym stopniu mogłyby ograniczyć uzyskiwanie kwalifikacji modnych, ale nie-

przydatnych z punktu widzenia oczekiwań pracodawców, opracować i wprowadzić system 

kształcenia zawodowego, którego likwidacja spowodowała zwiększenie trudności w pozy-

skiwaniu odpowiednich do oferowanych stanowisk pracy kadr, wprowadzić skuteczniejszy, 

bardziej powszechny aniżeli obecnie system stypendialny dla osób które chcą się uczyć; za-

gwarantować pracownikom poprzez zapisy prawne możliwość kształcenia, wprowadzić moni-

toring zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz zlikwidować biurokratyczne bariery, 

które uniemożliwiają pracodawcom pozyskiwanie środków zewnętrznych na szkolenia.  
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9).Badani pracodawcy rozróżnili dwa sposoby łączenia pracy z nauką: organizowanie szkoleń 

w godzinach pracy lub po jej zakończeniu. Zdecydowana większość badanych pracodawców, 

którzy szkolą swoich pracowników przyznała, że szkolenia odbywają się w godzinach pracy.  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy  

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Prezentacja dobrych praktyk zamieszczona w raporcie z badania dostarcza wielu cennych 

informacji na temat rozwiązań w zakresie zachęcenia pracowników do korzystania z edukacji 

permanentnej.   

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Kryńska Elżbieta (red.) Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – determinanty 

wykorzystania kompetencji ICT, IPiSS, Warszawa 2007. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 W badaniach wykorzystano metodę „case study”, która umożliwiła stworzenie kata-

logu „dobrych praktyk” w zakresie inicjowania, organizowania i finansowania kształcenia 

ustawicznego pracowników.  

 Zastosowane narzędzie badawcze pozwoliło na uchwycenie możliwie wszystkich 

szczegółów, dotyczących wypowiedzi i zachowań respondenta, w związku ze stawianymi 

pytaniami oraz zebranie danych, które można było łatwo porównać z informacjami uzyska-

nymi od innych respondentów na ten sam temat.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Dodatkowych badań, w poszerzonym niż dotąd zakresie, wymaga rozpoznanie barier 

kształcenia ustawicznego pracowników na Mazowszu oraz identyfikacja czynników sprzyja-

jących  organizowaniu i finansowaniu szkoleń. Należałoby również podjąć badania mające na 

celu pełniejsze rozpoznanie  potrzeb pracodawców w omawianym obszarze.  

 Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb mazowieckiego 

rynku pracy wymaga przepływu informacji oraz współpracy miedzy instytucjami rynku pracy 
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a instytucjami systemu edukacji. Warto zatem podjąć badania w tym zakresie, których efek-

tem byłoby wypracowanie katalogu „dobrych praktyk” w zakresie efektywnej współpracy 

między partnerami instytucjonalnymi i społecznymi na polu edukacji zawodowej.  

 Z uwagi na to, że na terenie województwa mazowieckiego nie istnieje ogólnopolska 

baza instytucji szkoleniowych osobne badania należałoby przeprowadzić w celu zgromadze-

nia informacji o ww. instytucjach, wykładowcach, tematyce oferowanych szkoleń oraz jako-

ści świadczonych usług.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Kryńska Elżbieta (red.), Kształcenie ustawiczne pracowników, Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Wspieranie kształcenia ustawicznego pracowników, 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1231, dostęp dn. [11.09.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 6. „WYNAGRODZENIE ORAZ PRODUKTYWNOŚĆ PRA-

CY” 

1.  Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Wynagrodzenie oraz produktywność pracy”  

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania było zebranie opinii bezrobotnych oraz pracodawców na następujące tematy: 

- oczekiwania płacowe pracowników, 

- przypuszczenia dotyczące ich gotowości  do ulegania naciskom płacowym, 

- przypuszczenia dotyczące zmian w produkcyjności pracy, 

- przypuszczenia dotyczące wpływu migracji na wybrane aspekty krajowego rynku pracy.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.   

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2), w tym migracji zarobkowych (pkt. 2.2.4) oraz 

zatrudnienia (pkt. 2.4), w tym wysokości wynagrodzeń (pkt. 2.4.5).   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Wyniki bieżącego badania zestawiono z wynikami analogicznych badań z X 2006 r. Wyko-

rzystano dane GUS, dane zastane z WUP-ów i PUP-ów. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę.  

2.2 Charakterystyka próby 
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2.2.1 Charakter próby 

 Badaniami w skali całego kraju objęto próbę liczącą 2400 bezrobotnych oraz próbę 

pracodawców reprezentującą 2000 przedsiębiorstw. Dobór prób badawczych miał charakter 

celowo-warstwowy. Struktura przedsiębiorstw wg ich wielkości przedstawiała się następują-

co: mikro – 52,4 %, małe – 25,1%, średnie – 15,4%, duże – 7,1%. W przypadku próby bezro-

botnych istotnym kryterium był okres pozostawania na bezrobociu. Struktura bezrobotnych 

wg okresu pozostawania na bezrobociu była następująca: do 6 miesięcy – 36,5%, od 6 do 12 

miesięcy – 15,3%, powyżej 12 miesięcy 48,2%. W każdym badaniu poddano 3 lub 5 powia-

tów (jeden lub dwa powiaty o wskaźniku bezrobocia niższym niż przeciętna stopa bezrobocia 

w województwie – wg stanu na III 2007 r., jeden lub dwa powiaty o wskaźniku bezrobocia 

wyższym niż przeciętna stopa bezrobocia w województwie oraz stołeczny powiat grodzki). W 

rezultacie badania przeprowadzono w 16 stołecznych powiatach grodzkich, w których stopa 

bezrobocia była niższa niż średnia krajowa, 22 powiaty, w których stopa bezrobocia była niż-

sza niż średnia krajowa oraz w 28 powiatach o stopie wyższej wg krajowej stopy bezrobocia 

na 31 maja 2007 r. Badanie przedsiębiorstw i bezrobotnych prowadzono w tych samych po-

wiatach.   

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody   

2.3.1 Metody statystyczne 

W raporcie z badania nie opisano wykorzystanych metod analizy.  Na podstawie opisu bada-

nia można stwierdzić, że wykorzystano metodę analizy rozkładu zmiennych.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.  
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- stopa bezrobocia w badanych powiatach oraz średnia stopa bezrobocia w skali kraju, 

- struktura bezrobotnych według okresu pozostawania bez pracy w poszczególnych typach 

powiatów, 

- struktura bezrobotnych według wieku w poszczególnych typach powiatów, 

- struktura bezrobotnych według wykształcenia w poszczególnych typach powiatów, 

- struktura bezrobotnych według ilości rejestracji w urzędzie w poszczególnych typach powia-

tów, 

- przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych typach badanych powiatów, 

- odsetek pracodawców mających problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, 

- przeciętne wynagrodzenie brutto w badanych przedsiębiorstwach.  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak informacji o dostępie do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Wykorzystana metoda badawcza umożliwiła przeprowadzenie szerokozakrojonych  (z uwagi 

na wielkość próby i teren eksploracji) badań, będących podstawą do podejmowania analiz 

dotyczących gospodarki kraju oraz użytecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących poli-

tyki pieniężnej.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Zdecydowana większość pracodawców jest zdania, że osoby już pracujące są skłonne pod-

jąć pracę w ich przedsiębiorstwie pod warunkiem uzyskania wynagrodzenia trochę wyższego 

lub znaczenie wyższego niż pół roku wcześniej.  

2). Pracodawcy znacznie rzadziej niż osoby pracujące wskazują na bezrobotnych jako na tę 

kategorię społeczno-zawodową, której oczekiwania płacowe rosną.  

3). Zdaniem pracodawców presja płacowa kandydatów do pracy nie sprawi, że pracodawcy 

będą jej częściej ulegać. Zaledwie 6,7 % pracodawców jest zdania, ze wynagrodzenia znacze-

nie wzrosną, 42,4% jest zdania, że płace podniosą się nieznacznie, natomiast 39,4% sądzi, że 

wynagrodzenia utrzymają się na dodatkowym poziomie.  

4). 91 % pracodawców, którzy  nie zamierzają podwyższać wynagrodzeń jest zdania, że wy-

dajność utrzyma się na dotychczasowym poziomie.  
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5). Ponad połowa pracodawców (53,3%), którzy liczą się z podwyżkami płac swoich pracow-

ników są zdania, że wydajność pracy podwładnych będzie utrzymana na dotychczasowym 

poziomie.   

6). Największy wzrost produktywności pracy przewidywany jest w przedsiębiorstwach, które: 

- mają swoje siedziby w stołecznych powiatach województw,  

- funkcjonują w sekcji przemysłu, 

- zatrudniają od 10 do 49 pracowników  

- sprzedają swoje produkty na rynku międzynarodowym lub ogólnokrajowym 

7). Pracę za granicą w ciągu najbliższych 6 miesięcy od badania planuje podjąć zaledwie 18% 

bezrobotnych, zdecydowana większość (82%) nie planuje migracji zarobkowych.  

8). 70% badanych pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. 

Jedną z najczęstszych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak odpowiednich kwalifikacji zawo-

dowych kandydatów do pracy.  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy  

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Na szczególną uwagę w opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy zasługuje zagadnienie wpływu migracji zarobkowej na wzrost wynagrodzeń 

oraz związek zmian wynagrodzeń ze zmianami w wydajności pracy, poruszone w omawia-

nym badaniu. W opracowaniu Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy można wykorzy-

stać następujące wskaźniki: struktura bezrobotnych według okresu pozostawania bez pracy w 

poszczególnych typach powiatów, przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych typach bada-

nych powiatów.  

 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły na uzyskanie informacji na temat wiedzy, oceny 

oraz przewidywań dotyczących procesów  zachodzących na rynku pracy dwóch grup respon-
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dentów: pracodawców oraz bezrobotnych. Na szczególną uwagę zasługuje część badania po-

święcona prognozy zmian w obszarze produktywności pracy.   

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

W celu uzyskania pełniejszego obrazu badanej problematyki w badaniach w omawianym ob-

szarze należy uwzględnić dodatkową grupę respondentów – pracowników. 

  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Gumuła Wiesław, Wynagrodzenia oraz produktywność pracy, 

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms225.pdf, dostęp dn. [12.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 7. „WPŁYW INTERWENCJI Z FUNDUSZY STRUKTURAL-

NYCH UE NA ZATRUDNIENIE” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie”  

1.2 Cel lub cele badania 

 Głównym celem badania jest ocena wpływu funduszy strukturalnych na wzrost za-

trudnienia, a tym samym na sytuację na rynku pracy w latach 2004 – 2006 oraz całościowa 

analiza skuteczności interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie.  

 Celem szczegółowym badania jest zbadanie jakości i trwałości miejsc pracy oraz 

oszacowanie, w jakim stopniu fundusze strukturalne przyczyniają się w Polsce do realizacji 

celów Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Przed przystąpieniem do badania sformułowano następujące pytania ewaluacyjne: 

- ile miejsc pracy zostało utworzonych i utrzymanych w wyniku działania funduszy unij-

nych?;  

- jaka jest jakość utworzonych / utrzymanych miejsc pracy?; 

- jaka jest trwałość utworzonych / utrzymanych miejsc pracy?; 

- czy i jak interwencje z funduszy wpływają na strukturę zatrudnienia w Polsce?; 

- jakie jest rozdysponowanie środków unijnych w zależności od stopy bezrobocia w regio-

nach?; 

- jaki rodzaj interwencji (w ramach którego programu operacyjnego) był najskuteczniejszy i 

najbardziej efektywny?; 

- Jaki rodzaj interwencji warto byłoby rozwijać w przyszłości, w kontekście zmieniających 

się warunków funkcjonowania rynku pracy (kryterium skuteczności i efektywności)?; 

- jaki jest wpływ wsparcia unijnego na zatrudnienie w relacji z innymi czynnikami kształtują-

cymi ten rynek?; 

- jaki jest wpływ interwencji na realizację celów Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnie-

nia?; 

- jaki jest wpływ interwencji na proces przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy?; 

- jaki jest szacunkowy zasięg wpływu efektu „dodatkowości”  (tzn. co by się stało z danym 

projektem / przedsięwzięciem, gdyby pomoc funduszu strukturalnego nie była dostępna) i 

„przemieszczenia” (wtedy gdy pozytywne efekty wynikające z interwencji funduszy struktu-
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ralnych i osiągnięte w obszarze objętym pomocą powodują negatywne efekty występujące w 

obszarze nie kwalifikującym się do wsparcia)? 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem zatrudnienia (pkt. 2.4) w tym innych charakterystyk – wpływu funduszy 

strukturalnych (pkt. 2.4.13). Badanie dotyczy oddziaływania na zatrudnienie wszystkich pro-

gramów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych: Sektorowego Programu Operacyjnego 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja 

Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Opera-

cyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Programu Ope-

racyjnego Pomoc Techniczna, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A oraz Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL. 

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dane statystyczne (głównie BAEL). W ramach badania przeprowadzono 

również kwerendę w instytucjach zarządzających programami operacyjnymi w celu identyfi-

kowania istniejących źródeł danych z monitoringu tych programów i projektów (głównie ze 

sprawozdań okresowych i końcowych).  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe.    

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano dyspozycje do wywiadu IDI, ankietę e-mailową (CAWI), oraz an-

kietę telefoniczną (CATI).   
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Ankieta e-mailowa (CAWI) została wysłana do 10295 beneficjentów programów 

unijnych (SPO WKP, SPO ROL, EQUAL, INTERREG, SPO RZL, SPO-Transport, ZPORR) 

znajdujących się w zbudowanej na potrzeby badania bazie. Ankietę wypełniło 2 077 osób. 

Dane uzyskane w trakcie ankiety CAWI były analizowane w następujących podziałach: wo-

jewództwo, branża firmy/instytucji, sektor gospodarczy, liczba realizowanych projektów,  

łączna kwota dofinansowania, program i działanie w ramach jakiego realizowany jest projekt. 

 Badaniem z wykorzystaniem ankiety telefonicznej (CATI) objęto łącznie 1300 

przedsiębiorców z trzech grup:  

- przedsiębiorcy, którzy skorzystali z funduszy strukturalnych (próba zasadnicza licząca 600 

osób);  

- przedsiębiorcy, którzy składali projekty, ale nie uzyskali dotacji unijnych (próba kontrolna 

licząca 100 osób;  

- przedsiębiorcy którzy skorzystali z funduszy UE (próba kontrolna licząca 600 osób).  

Próba zasadnicza została zawężona do beneficjentów SPO Wzrost Konkurencyjności Przed-

siębiorstw gdyż jest to grupa mająca największy udział w generowaniu zatrudnienia. W celu 

zapewnienia porównywalności wyników  próba kontrolna została dobrana w taki sposób żeby 

odpowiadała swoją strukturą próbie zasadniczej (ze względu na województwo, wielkość fir-

my i branżę).  

 Badaniem CATI objęto również 200 pracowników przedsiębiorstw, którzy byli 

uczestnikami szkoleń realizowanych w latach 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Struktura próby odpowiadała strukturze populacji 

uczestników szkoleń realizowanych w ramach SPO RZL pod względem takich zmiennych jak 

województwo i płeć.  

 Badanie jakościowe (wywiady indywidualne) było prowadzone z trzema kategoriami 

uczestników działań finansowanych z funduszy strukturalnych:  

- projektodawcami (w instytucjach, organizacjach, firmach, które przedstawiły projekt i uzy-

skały dotację – w sumie 16 wywiadów),  

- przedsiębiorcami (zarówno tymi, którzy otrzymali dotację na inwestycję w firmie, jak i po-

tencjalnymi beneficjentami – 10 wywiadów)  

- uczestnikami szkoleń dofinansowanych z funduszy unijnych – 4 wywiady. 
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2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

 Badanie miało charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia wojewódz-

twa mazowieckiego. 

2.2.2.2  Regionalny 

Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.   

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie analizy raportu z badań można stwierdzić, że wykorzystano metody analizy 

statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i tabel korelacyjnych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Do ustalenia liczby utworzonych miejsc pracy na skutek interwencji funduszy strukturalnych 

wykorzystano modele wielorównaniowe (modele szeregów czasowych VAR i VECM), w 

których dokonano symulacji bazowych (nie uwzględniających funduszy) zatrudnienia oraz 

innych zmiennych mających wpływ na rynek pracy. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:  

- liczba utworzonych miejsc pracy (nowe miejsca pracy, które zostały utworzone bezpośred-

nio dzięki interwencji funduszy strukturalnych w okresie do trzech lat po zakończeniu inter-

wencji; mogą być trwałe lub tymczasowe), 

- liczba utrzymanych miejsc pracy (istniejące miejsca pracy, które są zagrożone i bez inter-

wencji z funduszy strukturalnych zostałyby utracone), 

- liczba przeszkolonych pracowników (liczba pracowników, którzy skorzystali ze szkolenia 

lub innej pomocy w podniesieniu kwalifikacji), 

- liczba przeszkolonych bezrobotnych  (liczba bezrobotnych, którzy skorzystali ze szkolenia, 

które ulepszyło ich zdolność do uzyskania zatrudnienia, lub przyczyniło się do podjęcia rze-

czywistego zatrudnienia), 

- PKB na mieszkańca, 
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- średnioroczne tempo wzrostu PKB, 

- wskaźnik zatrudnienia ludności (w wieku 15-64 lata), 

- stopa bezrobocia;  

- udział pracujących w sektorach gospodarki, 

- liczba pracujących według poziomu wykształcenia, 

- liczba pracujących według wieku, 

- liczba pracujących według płci, 

- struktura utworzonych miejsc pracy według zawodów/sektorów,  

- struktura utrzymanych miejsc pracy według zawodów/sektorów, 

- struktura utrzymanych miejsc pracy według czasu trwania, 

- struktura utworzonych miejsc pracy według czasu trwania. 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Na potrzeby badania zostały przygotowane bazy danych zawierające informacje o beneficjen-

tach - projektodawcach programów operacyjnych i inicjatyw UE objętych badaniem. W ra-

porcie z badań brakuje informacji na temat dostępu do baz.   

 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana mieszana metodologia badania polegała na wykorzystaniu trzech rodzajów da-

nych: makroekonomicznych (przede wszystkim pochodzących z BAEL), danych z monitorin-

gu i danych gromadzonych w badaniach ankietowych. Zintegrowane wykorzystanie różnych 

kategorii danych pozwoliło na zbudowanie wielowymiarowego obrazu wpływu funduszy 

unijnych na zatrudnienie, co było celem niniejszego badania.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Z przeprowadzonych badań wynika, że wpływ funduszy unijnych na ogólną liczbę 

pracujących wynosi od 260 do 452 tys. dodatkowych miejsc pracy (tzn. takich których nie 

utworzono by, gdyby nie interwencje unijne). Z symulacji makroekonomicznych uzyskujemy 

liczbę pośrednią: 319 tys. miejsc pracy utworzonych dzięki funduszom.  

2). W wyniku badań ankietowych ustalono, że od 18% do 61% nowo utworzonych miejsc 

pracy w przemyśle jest wynikiem interwencji funduszy unijnych, w przypadku usług jest to 

od 39% do 47%.  
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3). W wyniku działania funduszy nastąpił dodatkowy przyrost liczby pracujących z wykształ-

ceniem wyższym o 71 tysięcy osób, z wykształceniem ponadpodstawowym o 218 tysięcy 

osób oraz z wykształceniem najniższym o 30 tysięcy osób. 

4). W wyniku działania funduszy nastąpił wzrost liczby pracujących w wieku do 24 lat o 31 

tysięcy osób, wzrost liczby pracujących w wieku 25 – 59 (64) lata o ponad 280 tysięcy osób 

oraz wzrost liczby pracujących w wieku poprodukcyjnym o 7 tysięcy osób. 

5). Utworzone miejsca pracy są przeznaczone głównie dla osób z wykształceniem wyższym 

lub średnim. Przeważa udział miejsc pracy dla operatorów i specjalistów (podobny udział). W 

usługach nierynkowych jest to głównie specjalista, natomiast w przemyśle - operator. W bu-

downictwie przeważają miejsca pracy dla osób z wykształceniem zawodowym, w przemyśle 

z wykształceniem średnim, natomiast w usługach z wyższym. Ponad 80% miejsc 

pracy to miejsca w pełnym wymiarze czasu pracy. Jedynie w usługach nierynkowych jest to 

tylko 2/3 miejsc. 

6). Utrzymane w wyniku interwencji funduszy unijnych miejsca pracy to miejsca głównie dla 

osób z wykształceniem średnim lub zawodowym. Prawie połowę tych miejsc stanowią miej-

sca pracy dla operatorów. W usługach nierynkowych to miejsca dla osób z wyższym wy-

kształceniem, w przemyśle ze średnim, a w budownictwie z zawodowym. Prawie wszystkie 

miejsca pracy to miejsca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

7). Nowe miejsca pracy tworzone w wyniku interwencji funduszy strukturalnych mają w zde-

cydowanej większości charakter trwały. 

8). Udział pracowników w szkoleniu wywiera zauważalny wpływ na jakość ich miejsc pracy, 

szczególnie w zakresie poprawy komfortu pracy (dostrzegany przez ponad połowę przeszko-

lonych osób), nieco słabszy na wysokość zarobków na danym stanowisku, na ulepszenie jego 

wyposażenia i poprawę warunków BHP (zauważany przez około 30% pracowników). Naj-

większy wpływ szkolenia wywarły na ulepszenie miejsc pracy w firmach mikro.  

9). Stwierdzono pozytywny wpływ funduszy europejskich na strukturę pracujących w obsza-

rze: 

- znacznej aktywizacji pracujących w wieku do 24 lat, 

- zwiększania udziału pracujących z wykształceniem wyższym poprzez 

generowanie miejsc pracy w tej grupie, 

- wsparcia procesy aktywizacji kobiet w kierunku wzrostu udziału w liczbie pracujących, 

- tworzenia miejsc pracy w wyniku działania projektów dla specjalistów oraz 

operatorów i monterów maszyn i urządzeń (nośniki GOW), co powoduje zmianę struktury 

pracujących według zawodów. 
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10). W województwach o gorszej sytuacji na rynku pracy (wyższa stopa bezrobocia i niższa 

liczba pracujących na 1 tys. mieszkańców) obserwujemy mniejszą liczbę i niższą wartość 

zrealizowanych projektów. 

11). Najkorzystniejszą ocenę łączną (wg rankingu skuteczności i efektywności) uzyskał SPO 

Rozwój Zasobów Ludzkich oraz SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.  

12). Obserwowany w końcu 2006 roku wzrost zatrudnienia jest w 37% wynikiem działania 

funduszy, zaś w 63% innych czynników kształtujących rynek pracy. Najsilniejszym (oprócz 

funduszy UE) czynnikiem skłaniającym przedsiębiorców do wzrostów zatrudnienia jest ro-

snąca produkcja.   

14). Interwencje z funduszy strukturalnych przyczyniły się w wysokim stopniu do utworzenia 

nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Wskaźnik całkowitego braku dodatkowości – 

"zbędności" funduszy unijnych  wynosi tylko 22%. Najczęściej występuje efekt dodatkowości 

częściowej – bez wsparcia z funduszy firmy utworzyłyby mniej nowych miejsc pracy, albo 

stałoby się to później. 

15). Analiza efektu przemieszczenia przeprowadzona na postawie badania opinii przedsię-

biorców – wskazuje, że chociaż większość przedsiębiorców nie zauważa wpływu dofinanso-

wania innych firm z funduszy unijnych na sytuację własnej firmy, to jednak wśród przedsię-

biorców, którzy nie korzystali ze wsparcia funduszy blisko 1/5 uważa, że dofinansowanie 

konkurencyjnych firm spowodowało spadek zatrudnienia w ich własnych firmach. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Kwerenda danych zastanych z monitoringu programów operacyjnych pozwoliła na zgroma-

dzenie niewielkiej ilości danych (często były to dane fragmentaryczne, wskaźniki nieporów-

nywalne ze sobą). Powodem tego stanu rzeczy były m.in. ograniczenia logistyczne, w obo-

wiązującym, w momencie przeprowadzania kwerendy, systemie monitoringu i sprawozdaw-

czości.   

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W toku prowadzenia badań zidentyfikowane zostały punkty krytyczne i obszary, które utrud-

niały i mogą utrudniać w przyszłości dokonanie oceny wpływu funduszy strukturalnych na 

zatrudnienie. W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Rynku Pracy można wy-

korzystać wskaźnik „ulepszonych miejsc pracy” w postaci liczby przeszkolonych pracowni-
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ków. Wskaźnik ten jest zalecany przez Komisję Europejską do stosowania przy ocenie wpły-

wów funduszy unijnych na zatrudnienie szczególnie w przypadku programów finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Zastosowana w badaniu metodologia z pewnością będzie pomocna do przyszłych 

okresowych analiz dotyczących wpływu interwencji z funduszy unijnych na gospodarkę Pol-

ski jak również może zostać wykorzystana do analizy wpływu dotacji UE na zatrudnienie w 

perspektywie mazowieckiego rynku pracy.  

 Porównywanie danych z różnych źródeł pozwala na weryfikację otrzymanych infor-

macji i daje pełniejszy obraz zastanej sytuacji niż byłoby to możliwe przy zastosowaniu wy-

branego źródła informacji.  

  Przeprowadzone podczas badania wywiady indywidualne pozwoliły na zidentyfiko-

wanie szeregu problemów badawczych i wpłynęły na przyjęcie rozwiązań metodologicznych 

przy tworzeniu narzędzi do badań ilościowych.  

 Z uwagi na niewystarczającą ilość informacji zebranych na etapie monitoringu po-

służono się badaniem CAWI wśród przedsiębiorców. Uzyskane w ten sposób dane miały cha-

rakter substytutowy w stosunku do niedostatecznych danych z monitoringu.   

 Prezentacja wyników badania dokonana została według struktury pytań ewaluacyj-

nych co dodatnio wpłynęło na czytelność i przejrzystość prezentowanych danych.   

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Z uwagi na nowy okres finansowania 2007-2013 warto przeprowadzić cząstkowe badania 

(jeszcze przed zakończeniem okresu finansowania) na temat dotychczasowego wpływu inter-

wencji funduszy unijnych na sytuację panującą na mazowieckim rynku pracy, w szczególno-

ści w odniesieniu do jakości i trwałości miejsc pracy dotychczas utworzonych z funduszy 

unijnych. 
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5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

PAG Uniconsult, Pentor Researcgh International, Wpływ interwencji z funduszy struktural-

nych UE na zatrudnienie, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rzl_001.pdf, do-

stęp dn. [29.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 8. „DEZAKTYWACJA OSÓB W WIEKU OKOŁOEMERY-

TALNYM”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym” (badanie zrealizowano na potrzeby projek-

tu „Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy – Kobiety w 

wieku okołoemerytalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Za-

sobów Ludzkich) 

1.2 Cel lub cele badania 

Cele badania: 

1). Określenie determinant dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej oraz zbadanie, czy i w 

jakim stopniu oba te typy dezaktywizacji są ze sobą powiązane; 

2). Sformułowanie listy proponowanych działań przy pomocy których można doprowadzić do 

wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym. (istotnym kryterium przy 

formułowaniu tej listy było to, żeby działania te były, przynajmniej potencjalnie, społecznie 

akceptowalne); 

3). Zebranie oraz przeanalizowane opinii na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i 

mężczyzn różnych środowisk, w tym: liderów opinii publicznej, polityków oraz ekspertów z 

dziedziny ubezpieczeń społecznych.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W opisie badania wyodrębniono następujące pytania badawcze: 

1). Jakie są przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczo-

nych w ZUS? 

3). Jakie są przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczo-

nych w KRUS?  

4). Jakie są źródła niechęci do podnoszenia wieku emerytalnego w opinii społecznej? 

5). Jakie są przyczyny i konsekwencje wczesnej dezaktywizacji zawodowej z punktu widze-

nia pracodawców.  

1.4 Przedmiot badania 
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1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem nieaktywności zawodowej (pkt. 2.5) w tym przyczyn nieaktywności zawo-

dowej osób w wieku produkcyjnym (pkt. 2.5.1) oraz  wczesnej dezaktywacji emerytalnej (pkt. 

2.5.3). Badanie dotyczyło uwarunkowań oraz konsekwencji wczesnej dezaktywizacji zawo-

dowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS i KRUS w wymiarze ekonomicznym oraz 

społecznym.   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych  

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dostępne dane statystyczne, dotychczasowe badania i analizy, legislację 

regulującą uprawnienia emerytalne, zatrudnienie (w tym w trakcie pobierania emerytury) oraz 

prawo do świadczeń socjalnych.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe oraz jakościowe.    

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano wywiad kwestionariuszowy, wywiad indywidualny (telefoniczny i 

„face-to-face) oraz scenariusz do badania fokusowego.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie losowej 4500 kobiet oraz 2500 

mężczyzn w wieku okołoemerytalnym. Badana próba składała się zarówno z osób ubezpie-

czonych w ZUS, jak i w KRUS, a liczebność tych grup została dobrana w sposób celowy. 

Spośród 4500 badanych kobiet 3500 to osoby ubezpieczone w ZUS, zaś 1000 w KRUS, na-

tomiast spośród 2500 mężczyzn 1500 to osoby ubezpieczone w ZUS, zaś 1000 w KRUS. Po-

nadto badana populacja została ograniczona do osób, które w ciągu ostatnich 5 lat wykonywa-

ły przez jakiś okres pracę (w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo) przynoszącą za-

robek lub dochód. Próba miała charakter kwotowo – losowy i była dobierana z bazy adreso-

wej PESEL, jej warstwowanie uwzględniło wielkości miejscowości oraz ich rozmieszczenie 

w ramach województw.  
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 Wywiady indywidualne (z czego 41 stanowiły wywiady „face-to-face”, zaś 62 – 

wywiady telefoniczne) przeprowadzono z osobami odpowiedzialnymi za politykę kadrową w 

podmiotach z czterech wybranych sekcji gospodarki: edukacja, obsługa firm i nieruchomości, 

handel i naprawy oraz przetwórstwo przemysłowe (podmioty zlokalizowane na terenie Lubli-

na, Łodzi, Poznania, Warszawy oraz w okolicach tych miast). każdy badany podmiot musiał 

istnieć od co najmniej 3 lat, zatrudniać co najmniej 3 osoby w tym co najmniej 1 osobę w 

wieku 50 lat lub więcej.  

 Przeprowadzono również wywiady indywidualne z ekspertami oraz liderami opinii 

publicznej (dziennikarze specjalizujący się w problematyce ekonomicznej, naukowcy z róż-

nych dziedzin nauk społecznych - ekonomia, socjologia, zarządzanie, osoby zawodowo zwią-

zane z instytucjami rynku pracy bądź systemem ubezpieczeń społecznych, liderzy organizacji 

pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji kobiecych). W sumie przepro-

wadzono 40 wywiadów.  

 Ponadto zrealizowano wywiady indywidualne z politykami  (40 wywiadów), w 

większości będącymi  specjalistami w dziedzinie polityki społecznej.  Równolegle z realizacją 

wywiadów z politykami przeprowadzone zostały przeprowadzone 2 wywiady grupowe  (z 

ekspertami w dziedzinie polityki społecznej oraz członkami organizacji pozarządowych mają-

cych wpływ na funkcjonowanie rynku pracy). 

 Wywiady grupowe (40 wywiadów) przeprowadzono z osobami w wieku okołoeme-

rytalnym tj. w przypadku kobiet  od 50. do 65. roku życia, zaś w przypadku mężczyzn jako od 

55 do 70 roku życia Wybrano 10 lokalizacji wywiadów, reprezentujących różne wojewódz-

twa, różne sytuacje na rynku pracy oraz miejscowości różnej wielkości (miasta duże i małe 

oraz tereny wiejskie). 

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie miało charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.  

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 
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2.3.1 Metody statystyczne 

W badaniu wykorzystano metody analizy statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i 

tabel korelacyjnych  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Do weryfikacji wyników uzyskanych metodą opisową zastosowana została analiza ekonome-

tryczna. W celu oszacowania wpływu zmiennych o charakterze jakościowym wykorzystano 

zmienne binarne. Dla każdego z czynników należało wybrać grupę odniesienia (bazową). 

Zmiennymi były: wykształcenie, klasa miejscowości, wielkość firmy, typ zatrudnienia, wa-

dy/zalety pracy, umiejętności, typ gospodarstwa, status emerytalno-rentowy. Do obliczenia 

wpływu zmiennych na moment przejścia na emeryturę zastosowany został wielomianowy 

model logitowy. Do obliczenia wpływu zmiennych wyjaśniających na binarną zmienną okre-

ślającą, czy respondent jest aktualnie aktywny zawodowo, zastosowany został zwykły model 

logitowy.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono. 

  

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- struktura ubezpieczonych w ZUS według płci, wieku, statusu emerytalno-rentowego, stanu 

na rynku pracy, charakteru pracy, zmian zarobków w ostatnich 3 latach, wykształcenia, regu-

larności zarobków, posiadania oszczędności w gospodarstwach domowych, deklarowanego 

stanu zdrowia,  

- stopa zatrudnienia według płci, wieku, statusu emerytalno-rentowego osób ubezpieczonych 

w ZUS, 

- udział osób, które pracują lub nie pracują w zależności od posiadania uprawnień emerytal-

nych wśród osób w wieku okołoemerytalnym, które ostatnie zajęcie zarobkowe wykonywały 

jako pracujący na rachunek własny poza rolnictwem lub jako pracownicy najemni, 

- przeciętne zarobki miesięczne osób ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalnego, 

zawodowego oraz płci,  

- dochody z pracy ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalno-zawodowego i płci, 

- bieżące godzinowe stawki płac ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalnego i płci, 

- relacja wysokości świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy,  
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- odsetek osób w wieku okołoemerytalnym, które z powodu ograniczenia sprawno-

ści/pogorszenia stanu zdrowia musiały zrezygnować/ograniczyć pracę zawodową,  

- odsetek osób w wieku okołoemerytalnym cierpiących na choroby przewlekłe, 

-odsetek osób w wieku emerytalnym, ubezpieczonych w ZUS posiadających wybrane umie-

jętności cywilizacyjne (prawo jazy, umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych), 

- wysokość emerytury ubezpieczonych w ZUS według płci, stanu na rynku pracy, 

- przeciętna liczba szkoleń zawodowych, w których uczestniczyli w ciągu ostatnich 5 lat oso-

by ubezpieczone w ZUS, według statusu emerytalno-rentowego, zawodowego oraz płci,  

- przeciętny,  tygodniowy czas pracy ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalno-

rentowego oraz płci,  

- stopa zatrudnienia ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalno-rentowego, płci oraz 

wielkości i składu ich gospodarstwa domowego, 

- odsetek pobierających emerytury i niepobierających emerytur wśród 

uprawnionych, ubezpieczonych w ZUS według płci oraz wielkości i składu 

ich gospodarstwa domowego 

- odsetek ubezpieczonych w ZUS według statusu emerytalnego i zawodowego oraz płci, po-

siadających w swoim gospodarstwie domowym osoby wymagające opieki lub nad którymi 

respondent sprawował opiekę, 

- struktura ubezpieczonych w KRUS według statusu emerytalnego, zawodowego, płci, wy-

kształcenia, udziału w szkoleniach w ostatnich 5 latach, 

- struktura ubezpieczonych w KRUS według statusu emerytalnego i zawodowego, płci oraz 

udziału w szkoleniach w ostatnich 5 latach, 

- struktura korzystających z uprawnień emerytalnych przez ubezpieczonych w KRUS według 

poziomu wykształcenia, 

- odsetek osób ubezpieczonych w KRUS według statusu zawodowego i płci, w gospodar-

stwach domowych, w których są osoby dorosłe wymagające opieki,  

- przeciętne miesięczne dochody netto z bieżącej pracy/ ostatniej pracy (w zależności od sta-

tusu na rynku pracy),  

- teoretyczna stopa zastąpienia dochodów z pracy przez emeryturę przy założeniu, ze wszyst-

kie okresy podlegające ubezpieczeniu zalicza się do składkowych.    
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3.2 Zakres i rodzaj danych możliwych do wygenerowania z baz danych, 

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak informacji na temat dostępu do bazy danych. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda badawcza umożliwiła realizację celu badania. W przeprowadzonym 

badaniu zwraca uwagę duże zróżnicowanie grup respondentów: od osób w wieku okołoeme-

rytalnym poprzez pracodawców, ekspertów i liderów opinii publicznej do polityków. Zgro-

madzenie informacji z tak różnych źródeł umożliwia spojrzenie na dany problem z odmien-

nych perspektyw i jego obiektywizację.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1). Przechodzenie na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego staje się zjawiskiem 

powszechnym. Już 15% mężczyzn w wieku 55–59 lat pobiera emerytury, a wśród 60–64-

latków aż ponad połowa – 54,8%. Wśród kobiet na 6–10 lat przed ukończeniem formalnego 

wieku emerytalnego znajduje się 7,2% emerytek, a do 5 lat przed tym wiekiem 58,3%. Gdy 

weźmiemy dodatkowo pod uwagę osoby pobierające renty wtedy okaże się, że większość 

populacji pobiera świadczenia pozwalające na dezaktywizację w niższym wieku niż emery-

talny. W grupie mężczyzn na 1–5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego uzyskuje takie 

świadczenia prawie 70%, w grupie kobiet 68%.  

2). Czynnikiem determinującym przechodzenie na emeryturę jest przede wszystkim nabycie 

odpowiednich uprawnień. Respondenci uprawnieni do świadczeń emerytalnych nie są chcą 

odraczać momentu przejścia na emeryturę głównie z powodów finansowych. Liczą się tu: 

- korzystna relacja emerytury do zarobków, szczególnie wśród osób nisko uposażonych, 

- możliwość połączenia emerytury z pracą, w tym także w szarej strefie, co wręcz może po-

prawiać sytuację materialną, 

- zmniejszenie ryzyka całkowitej utraty (choćby przejściowej) dochodów, co występuje                    

szczególnie często w sytuacji zatrudnienia na czas określony albo w związku z niepewną 

kondycją pracodawców. 

3). Istotną przyczyną przechodzenia na emeryturę oprócz względów finansowych był stan 

zdrowia oraz niestabilna sytuacja osób w wieku przedemerytalnym na rynku pracy (groźba 

upadłości firmy) oraz stres i zbyt wysokie wymagania związane z wykonywaną pracą.  

4). Praca zawodowa wykonywana przez osoby w wieku przedemerytalnym ma najczęściej 

wymiar co najmniej pełnego etatu - tygodniowo wynosi 44 godz. 

5). Głównymi korzyściami płynącymi z pracy dla osób, które mogłyby przejść na emeryturę, 

ale tego nie robią, należy zaliczyć: dobre zarobki (wskazuje na nie 15% mężczyzn i 12% ko-
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biet), lekki charakter pracy (16% mężczyzn, 7%  kobiet), odpowiedni wymiar czasu pracy (to 

głównie wśród kobiet – 14%, mężczyźni wskazywali w 8%). Wyraźnie chwalą sobie osoby 

obu płci fakt, że kontynuacja pracy ma miejsce przy ubezpieczeniu emerytalnym (11% męż-

czyzn i kobiet), co sugeruje, że wydłużając swoją aktywność zawodową chcą wpłynąć na 

wymiar przyszłych świadczeń (jest to możliwe ze względu na więcej lat pracy i fakt, że być 

może teraz uzyskują wyższe zarobki w porównaniu do wcześniejszego okresu pracy). Czyn-

nik materialny – nie tylko w postaci bieżącego dochodu, ale i zwiększenia przyszłego docho-

du z emerytury, ma dość duże znaczenie dla kontynuacji zatrudnienia pomimo nabycia 

uprawnień emerytalnych. 

6). Wśród osób przedłużających aktywność zawodową poza granice wieku emerytalnego 

można wyróżnić  dwie grupy – część osób nie przeszła na emeryturę i pracuje, bo pozytywnie 

ocenia swoje warunki pracy, część jednak czuje się zmuszona do pracy wbrew jej negatywnej 

ocenie. Mogą na nią oddziaływać zwiększone potrzeby czy aspiracje konsumpcyjne gospo-

darstw domowych, bądź krótki dotychczasowy staż pracy, ewentualnie dość niskie zarobki z 

przeszłości, co powoduje starania o uzyskanie wyższej emerytury poprzez dłużej trwającą 

pracę. Osoby kontynuujące zatrudnienie w celu zwiększenia przyszłej emerytury, są jednak w 

mniejszości. 

7). Rolnicy odraczający decyzje o przekazaniu gospodarstwa i przejściu na emeryturę podej-

mują taką decyzję głównie z dwóch powodów tzn. albo nie mają następców i z tego powodu 

kontynuują samodzielne prowadzenie gospodarstwa, albo odraczają przejście na emeryturę 

ponieważ lubią swoją pracę. 

8). Zatrudnienie emerytów jest dość powszechnym zjawiskiem. W ponad połowie badanych 

firm w ciągu ostatnich 3 lat pracowali emeryci lub osoby w wieku emerytalnym. Z drugiej 

strony pracodawcy nie podejmują żadnych działań w celu zatrzymania w pracy osób w wieku 

okołoemerytalnym.  

9). Zdaniem badanych ekspertów system emerytalny zachęca do przechodzenia na emeryturę 

poprzez: 

- niestabilność systemu (ludzie decydują się na przejście na emeryturę w obawie, że w dal-

szym okresie czasu warunki przechodzenia na emeryturę mogą się pogorszyć), 

- niestabilność lub stagnację rynku pracy, szczególnie poza dużymi miastami, 

- dostępność pracy w „szarej strefie”,  

- zachęty dla pracodawcy (tańsze zatrudnienie emeryta ze względu na brak oskładkowania),  

- korzystną relacja świadczeń do płac, w segmencie prac niskopłatnych, 
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- presję  na dezaktywizację kobiet z uwagi na  opiekuńczych niedostatek usług opiekuńczych 

na rynku (żłobki, przedszkola, pomoce domowe, opieka nad starszymi); 

- zmęczenie pracą, niski etos pracy, stan zdrowia. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badania nie uwzględniono informacji na temat hipotez badawczych.   

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Rynku Pracy można wykorzy-

stać następujące wskaźniki: relacja wysokości świadczeń emerytalnych do dochodów z pracy, 

trend wysokości zarobków uzyskiwanych w ostatnich latach pracy.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak.   

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Kwestionariusz wywiadu skierowany do osób w wieku okołoemerytalnym miał charakter 

modułowy. Warto zwrócić uwagę na jego elementy retrospekcyjne, gdzie respondent proszo-

ny jest o opisanie historii swojej aktywności zawodowej w okresie ostatnich 10 lat oraz udzie-

lenie informacji na temat składu swojego gospodarstwa domowego i cech jego członków, w 

tym zasobu ich kapitału ludzkiego oraz sieci wsparcia społecznego. Uzyskane dane w tym 

zakresie były niezwykle cenne gdyż umożliwiały poznanie kontekstu decyzji o dezaktywiza-

cji emerytalnej i/lub zawodowej.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 W badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy należy podjąć problema-

tykę kształcenia ustawicznego (jego uwarunkowań, form kształcenia, zapotrzebowania praco-

dawców i pracowników) osób zagrożonych wczesną dezaktywacją zawodową, w tym szcze-

gólnie osób w wieku okołoemerytalnym. Należy poruszyć tu kwestię indywidualizacji drogi 

edukacyjnej szczególnie jeśli chodzi programy nauczania, które uwzględniałyby zróżnicowa-

nie posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych osób w starszym wieku produkcyjnym.  



81 

 

 Warto również uwzględnić problematykę doradztwa zawodowego i planowania ście-

żek kariery osób dojrzałych przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy.  

 Istotne z punktu widzenia poruszanej problematyki byłoby zbadanie w jakim zakre-

sie pracodawcy na Mazowszu stosują praktyki dyskryminacyjne w odniesieniu do osób w 

wieku okołoemerytalnym i jakie przybiera to najczęściej formy.  

 Dodatkowych analiz wymagałoby zagadnienie roli nietypowych form zatrudnienia w 

wydłużaniu aktywności zawodowej.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 D Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Liwiński Jacek, Giza – Poleszczuk Anna, Góra Marek, Sztanderska Ur-

szula, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz 

Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Liwiński Jacek, Giza – Poleszczuk Anna, Góra Marek, Sztanderska Urszu-

la, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań,,  

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1166, dostęp dn. [04.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.:  

1). Góra Marek, Guzelf Teresa, Liwiński Jacek, Siergiejuk Monika, Przegląd stanu prawa 

mającego wpływ na dezaktywizację osób w wieku przedemerytalnym objętych systemami 

ubezpieczeń społecznych oraz wpływ rozwiązań prawnych na decyzje o przejściu na emery-

turę, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej, 2008.  

2). Siergiejuk Monika, Przegląd dotychczasowych badań i analiz dotyczących dezaktywizacji 

osób w wieku przedemerytalnym w Polsce, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 
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3). Rokicki Bartek, Źródła danych statystycznych dotyczących dezaktywizacji emerytalnej, 

CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej, 2008. 

4). Rokicki Bartek, Dezaktywizacja emerytalna i sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym na 

rynku pracy, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej, 2008. 

5). Wincenciak Leszek, Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i 

mężczyzn: Dezaktywizacja zawodowa w świetle danych BAEL, CD, Departament Analiz 

Ekonomicznych i Prognoz , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

6). Grodkowska Gabriela, Sztanderska Urszula, Wstępne studium determinant dezaktywiza-

cji zawodowej kobiet i mężczyzn: Dezaktywizacja zawodowa w świetle danych badania spe-

cjalnego AZER, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz , Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, 2008. 

7). Grodkowska Gabriela, Sztanderska Urszula, Wstępne studium determinant dezaktywizacji 

zawodowej kobiet i mężczyzn: Dezaktywizacja zawodowa w świetle danych badania specjal-

nego AZER – aneks tabelaryczny., CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Mi-

nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

8). Bobrowicz Barbara, Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodowej kobiet i 

mężczyzn: Analiza regulacji prawnych dotyczących wieku emerytalnego w krajach UE i wie-

ku faktycznej dezaktywizacji emerytalnej, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

9). Góra Marek, Sztanderska Urszula, Wstępne studium determinant dezaktywizacji zawodo-

wej kobiet i mężczyzn: Rekomendacje,  CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

10). Stec Magdalena, Raport z wywiadów grupowych z osobami w wieku okołoemerytalnym, 

CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej, 2008. 

11). Giza - Poleszczuk Anna, Raport z wywiadów indywidualnych z ekspertami oraz liderami 

opinii publicznej, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, 2008. 

12). Łucja Krzyżanowska, Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami, CD, Depar-

tament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 
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13). Ogrodnik Wojciech, Studium opinii partnerów społecznych i instytucjonalnych – social 

feasibility report, CD , Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, 2008. 

14). Poleszczuk  Jan, Raport socjologiczny z badania ankietowego osób w wieku okołoemery-

talnym: Praca i emerytura – pomiar ESM,  CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

15). Siergiejuk Monika, Raport ekonomiczny z badania ankietowego osób w wieku około-

emerytalnym: Dezaktywizacja emerytalna i ekonomiczna osób ubezpieczonych w KRUS, 

CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej, 2008. 

16). Siergiejuk Monika, „Raport ekonomiczny z badania ankietowego osób w wieku około-

emerytalnym: Dezaktywizacja emerytalna i ekonomiczna osób ubezpieczonych w KRUS – 

aneks 

tabelaryczny”, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, 2008. 

17). Bobrowicz Barbara, Raport ekonomiczny z badania ankietowego osób w wieku około-

emerytalnym: Dezaktywizacja emerytalna i ekonomiczna osób ubezpieczonych w ZUS, CD, 

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

2008. 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 9. „RYNKI PRACY NA OBSZARACH POPEEGEROW-

SKICH”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Rynki pracy na obszarach popeegerowskich” (badanie zrealizowano na potrzeby projektu 

„Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy – Rynek pracy na 

obszarach popegeerowskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich) 

1.2 Cel lub cele badania 

Badanie miało na celu: 

1). Zidentyfikowanie czynników, mających wpływ na sytuację na rynkach pracy na obszarach 

popegeerowskich, z próbą oddzielenia czynników specyficznych, związanych z funkcjono-

waniem PGR, od czynników o charakterze ogólnym, kształtujących sytuację na wszystkich 

terenach niskozurbanizowanych;  

2). Opis badanych rynków pracy (od strony zarówno popytu, jak i podaży), opis otoczenia 

społecznego i instytucjonalnego tych rynków i jego funkcjonowania oraz stwierdzenie, czy 

występują między tymi rynkami różnice; 

3). Określenie barier zatrudnienia na poszczególnych typach rynków, określenie czynników 

aktywizacji zawodowej oraz metod aktywizowania rynków pracy na obszarach popegeerow-

skich;  

4). Stworzenie rekomendacji dotyczących metod aktywizacji tych rynków pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.   

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym rozmieszczenia terytorialnego (pkt. 

2.2.1.2), aktywności zawodowej i jej determinant (pkt. 2.2.1.4), adaptacyjności i mobilności 

(pkt. 2.2.1.5), migracji zarobkowych (pkt. 2.2.4).  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania.  
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2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dostępne dane statystyczne (GUS, Agencji Nieruchomości Rolnych), do-

tychczasowe badania i analizy regionalne, legislację regulującą kwestie związane z likwidacją 

PGR.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe oraz jakościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano wywiad kwestionariuszowy, wywiad indywidualny (w tym telefo-

niczny), scenariusz do badania fokusowego.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem objęto 8 powiatów wybranych metodą celowo-losową spośród wszystkich 

powiatów w Polsce, na terenie których zlikwidowano PGR. Próbę powiatów dobrano tak, aby 

znalazły się w niej powiaty reprezentujące całe spektrum możliwych przekształceń PGR-ów, 

a jednocześnie, aby reprezentowały one różne typy rynków pracy (ze względu na stopę bez-

robocia, stopę zatrudnienia, strukturę działową zatrudnienia, odległość od dużych aglomeracji 

itp.). 

 Badanie ankietowe podaży pracy zostało przeprowadzone na próbie celowo- losowej 

składającej się z 750 mieszkańców każdego powiatu w wieku 15–64 lata. Badaniami obję-

to150 byłych pracowników PGR (150 osób), członków rodzin byłych pracowników PGR 

(współmałżonkowie i dzieci, nigdy nie pracujący w PGR – w sumie 100 osób), zaś pozostałe 

500 osób to mieszkańcy powiatu niezwiązani z PGR. W sumie we wszystkich 8 powiatach 

badaniem objęto ok. 6000 osób. 

 Badanie ankietowe popytu na pracę przeprowadzono na próbie celowo-losowej skła-

dającej się z 250 firm z terenu każdego powiatu. Przy doborze próby skorzystano z operatu 

REGON. Do próby w sposób celowy włączonych zostało 10 największych firm (o najwięk-

szym zatrudnieniu) w powiecie, zaś mniejsze firmy zostały dolosowane. W sumie więc we 

wszystkich 8 powiatach badaniem objęto ok. 2000 firm. 

 Przeprowadzono 10 wywiadów telefonicznych z pracodawcami z powiatu oleckiego, 

na tej podstawie skonstruowano ankietę do badania popytu na pracę w 8 powiatach.  

 Wywiady indywidualne (w sumie 70) przeprowadzono z:  
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- przedstawicielami terenowego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), 

- przedstawicielami starostwa i innych władz samorządowych, 

- kierownictwem PUP, 

- kierownictwem MOPS (lub GOPS w gminie popegeerowskiej), 

- przedstawicielami lokalnego związku pracodawców lub reprezentanci kluczowych 

pracodawców w powiecie 

- przedstawicielami głównej placówki edukacyjnej, 

- przedstawicielami związków zawodowych lub kółek rolniczych, 

- przedstawicielami organizacji pozarządowych (z obszaru edukacji, aktywizacji 

społecznej i zawodowej oraz przedsiębiorczości społecznej). 

 Przeprowadzono 16 wywiadów grupowych z byłymi pracownikami PGR, członkami 

ich rodzin oraz mieszkańcami wsi popegeerowskich.  

2.2.2 Teren badań  

2.2.2.1 Ogólnopolski  

Badaniami objęto 8 powiatów spośród wszystkich powiatów w Polsce, na terenie których 

zlikwidowano PGR: powiat parczewski (woj. lubelskie), śremski (woj. wielkopolskie), świd-

wiński (woj. zachodniopomorskie), świebodziński (woj. lubuskie), żniński (woj. kujawsko-

pomorskie).   

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

   Nie dotyczy. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Wykorzystano analizę rozkładów podstawowych zmiennych.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Wykorzystano ekonometryczną analizę czynników różnicujących byłych pracowników PGR 

oraz członków ich rodzin od pozostałych mieszkańców powiatu. W raporcie brakuje szczegó-

łowych informacji na temat zastosowanej metody.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie wykorzystano innych metod analizy.  
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki  

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- wskaźnik zatrudnienia, 

- struktura ludności w wieku 15-64 lata wg wykształcenia, 

- struktura ludności kształcącej się ze względu na poziom kształcenia, 

- struktura kształcących się według miejsca kształcenia się, 

- struktura ludności w wieku 15–64 lata według skali migracji okresowych i problemów z 

dojazdami do miejsca pracy lub nauki, 

- struktura ludności w wieku 15–64 lata według stanu na rynku pracy (pracujący, bezrobotni, 

nieaktywni zawodowo, z tego nieaktywni zawodowo i edukacyjnie), 

- stopa aktywności zawodowej według cech demograficznych i przestrzennych, poziomu wy-

kształcenia, 

- wskaźnik zatrudnienia według cech demograficznych i przestrzennych, wykształcenia, 

- wskaźnik zatrudnienia w wybranych sektorach gospodarki, 

- struktura pracujących poza rolnictwem indywidualnym według poziomu wykształcenia, 

- struktura ludności w wieku 15–64 lata według źródeł utrzymania, 

- stopa bezrobocia i struktura bezrobocia według jego czasu trwania, 

- relacja udziałów osób bezrobotnych do pracujących według wykształcenia,, 

- liczba bezrobotnych w badanym powiecie,  

- liczba pracujących w badanym powiecie, 

- liczba nieaktywnych zawodowo w badanym powiecie, 

- stopa aktywności zawodowej.  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Wykorzystana metoda badania wykorzystuje bogactwo technik badawczych, dostar-

czając różnorodnego pod względem ilościowym i jakościowym materiału empirycznego o 

cennych walorach poznawczych. 

  Na uwagę zasługuje dobór próby, którego kryteria zaplanowano tak, aby wśród ba-

danych powiatów znalazły się obszary reprezentujące różnorodność możliwych przekształceń 

PGR-ów, a równocześnie aby odzwierciedlały różne typy lokalnych rynków pracy (pod 

względem m.in. stopy bezrobocia, stopy zatrudnienia, odległości od dużych aglomeracji). 
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Powiaty popeegerowskie mają pewne wspólne cechy: 

1). Powiaty te cechuje rozproszona struktura osiedleńcza, większość mieszkańców mieszka na 

wsi, miasta są małe, nie posiadające specjalizacji gospodarczej, na terenie powiatów znajdują 

się osiedla popegeerowskie. 

2). Łączność środkami komunikacji publicznej na terenach popegeerowskich nie jest w stop-

niu wystarczającym dostosowana do godzin rozpoczynania i kończenia pracy, w przypadku 

gdy jakiś ośrodek miałby szanse rozwoju w oparciu o lokalną społeczność, występuje bariera 

dojazdów do pracy. 

3). Częstym sposobem aktywności zawodowej spotykanym na terenach  popegeerowskich są 

okresowe wyjazdy zarobkowe, najczęściej za granicę. Przerwy pomiędzy pracą wypełniają 

niezbyt intensywne poszukiwania pracy lub  oczekiwanie na następny wyjazd. Taka strategia 

nie zapewnia lokalnego rozwoju gospodarczego.  

4). Jednym ze sposobów przystosowania się miejscowej ludności do trudnych warunków jest 

podejmowanie działalności nierejestrowanej. Nie rozwiązuje to jednak problemów młodego 

pokolenia, pracującego poza systemem zabezpieczenia społecznego, co w przyszłości utrud-

nia ich włączenie się w normalny obieg gospodarczy i nie buduje podstaw zabezpieczenia na 

starość. 

5). Powiaty popegeerowskie cechuje niski poziom aktywności edukacyjnej i zawodowej. Do-

datkowo obserwuje się niskie wyniki kształcenia szkolnego na poziomie obowiązkowym. 

Przyczyną tego stanu rzeczy są bariery środowiskowe (niskie aspiracje, słabe przygotowanie 

do podjęcia edukacji szkolnej wyniesione z domu rodzinnego) i niska jakość pracy szkół (co 

może być w części warunkowane zarówno niskimi nakładami własnymi samorządów na 

szkolnictwo, jak i likwidacją wielu placówek wychowania przedszkolnego, świetlic, bibliotek 

etc., poprzednio finansowanych przez PGR). 

6). Odpływ migracyjny wynikający z trudności w znalezieniu atrakcyjnej pracy dla osób o 

wyższych kwalifikacjach powoduje zubożenie lokalnych zasobów siły roboczej. Migracja na 

stałe powoduje, że władze lokalne inwestujące w edukację przyczyniają się do transferu środ-

ków z własnego terenu.  

7). Samozatrudnienie poza rolnictwem jest bardzo popularne. Dominują małe firmy, w tym 

dość dużo jedno- i dwuosobowych. Jednak większość z nich ma nikłe perspektywy rozwoju 

ze względu na nastawienie na dostarczanie dóbr i usług na lokalny rynek, a ten jest dość 

ograniczony ze względu na niską gęstość zasiedlenia i niskich poziom dochodów per capita .  
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8). Programy lokalnego rozwoju terenów popeegerowskich nastawione są na aktywność w 

zakresie agroturystyki. Efektywność tych działań wymaga jednak znacznych nakładów kapi-

tału, a ponadto w naszym kraju ma charakter sezonowy. Z tego względu agroturystyka nie jest 

w stanie zapewnić wystarczającej liczby stałych miejsc pracy dla lokalnej społeczności nieak-

tywnej zawodowo.  

9). Zewnętrzny napływ kapitału na tereny popegeerowskie jest bardzo nikły (poza Wrocła-

wiem i okolicami Wrocławia). 

10). Lokalne inicjatywy (spółdzielnie socjalne, ekokluby, centra aktywności lokalnej) mogące 

ożywić rynki pracy uaktywniły się stosunkowo niedawno (napływ funduszy strukturalnych), 

w związku z tym ich skutki będzie można ocenić dopiero po pewnym czasie.   

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy  

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Na podstawie danych zastanych oraz danych pochodzących z wywiadów swobodnych opra-

cowano w sumie 8 monografii jakościowych dotyczących każdego z badanych powiatów. 

Zastosowanie monografii pozwala na osadzenie w odpowiednim kontekście wyników badań, 

ułatwia ich zrozumienie i interpretację.  Można wykorzystać następujące wskaźniki: liczba 

bezrobotnych w badanym powiecie, stopa aktywności zawodowej, struktura ludności w wieku 

15–64 lata według stanu na rynku pracy.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Sztanderska Uruszula (red.) , Edukacja dla pracy, UNDP, Warszawa 2007.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Wywiady indywidualne z przedstawicielami władz i kluczowych instytucji rynku 

pracy oraz wywiady grupowe z byłymi pracownikami PGR i członkami ich rodzin stały się 

podstawą do opracowania 8 monografii powiatowych rynków pracy, które umożliwiły typo-

logię powiatów postpeegerowskich.   

 Istotne z punktu widzenia przedmiotu badań było poszerzenie perspektywy badaw-

czej poprzez wyodrębnienie oprócz aspektów ekonomicznych powiatowych rynków pracy 

również ich wymiaru socjologicznego. Przejawiało się to w zaprezentowaniu problematyki 
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badawczej na tle lokalnej społeczności, w ramach której przebiegają różnorodne procesy spo-

łeczne - tworzą się relacje, sieci wzajemnego wsparcia i pomocy a także postępują procesy 

segmentacji wspólnot. W takim ujęciu społeczność lokalna stanowi kontekst dla istniejących 

na danym ternie rynków pracy. Efektem tego podejścia jest Raport socjologiczny z badań 

jakościowych i ilościowych, stanowiący załącznik do głównego raportu z badań.   

Warto zwrócić uwagę na retrospektywny aspekt narzędzi badawczych (zwłaszcza jeśli chodzi 

o scenariusz wywiadu grupowego z byłymi pracownikami PGR i ich rodzinami) gdzie szcze-

gólny akcent położono na losy byłych pracowników PGR w kontekście ich historii pracy w 

PGR oraz sytuację zawodową po jego likwidacji.  

 Cenne z punktu wiedzenia celu badań jest wykorzystanie alternatywnych scenariuszy 

poprzez zadanie pytania „Co zdaniem respondentów, należało zrobić tuż po upadku PGR-ów, 

aby teraz było inaczej?” jak również pytań o charakterze projekcyjnym związanych z jakością 

życia (np. „Jakie przemyślenia i recepty respondenci chcieliby przekazać swoim dzieciom?”).   

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Z uwagi na możliwość emigrowania części ludności z terenów popegeerowskich z 

różnych regionów w kierunku zasobniejszych terenów województwa mazowieckiego warto 

podjąć badania dotyczące migracji poprzez określenie ich skali, charakteru i uwarunkowań. 

Badanie to  byłoby punktem wyjściowym do podjęcia współpracy międzyregionalnej owocu-

jącej wypracowaniem lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich i małomiasteczko-

wych w celu zahamowania odpływu siły roboczej, szczególnie wysoko wykwalifikowanej z 

terenów popegeerowskich. 

 Zasadne byłoby również przeprowadzenie badań w zakresie identyfikacji barier ak-

tywności zawodowej mieszkańców wsi z terenu Mazowsza oraz roli edukacji zawodowej w 

tym obszarze.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Liwiński Jacek, Sztanderska Urszula, Giza-Poleszczuk Anna, Rynki pracy 

na obszarach popeegerowskich. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 
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Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

Liwiński Jacek, Sztanderska Urszula, Giza-Poleszczuk Anna, Rynki pracy na obszarach po-

peegerowskich. Raport z badań, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1170, dostęp dn. 

[01.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.:  

1). Zgliński Włodzimierz, Przekształcenia restrukturyzacyjno-własnościowe Państwowych 

Gospodarstw Rolnych oraz obecne zagospodarowanie obszarów popegeerowskich, CD, De-

partament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, War-

szawa, 2008. 

2). Nowak Tomasz, Pokropek Artur, Rogaczewska Maria, Urbanik Agata, Monografia po-

wiatu bytowskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

3). Nowak Tomasz, Pokropek Artur, Rogaczewska Maria, Urbanik Agata, Monografia powia-

tu gołdapskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

4). Poławski Paweł, Brzozowska Zuzanna, Kiełkowska Marta, Komendant Agata, Wieczorek 

Piotr, Monografia powiatu parczewskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

5). Stec Magdalena, Gołdys Aleksandra, Poleszczuk Jan, Stec Monika, Monografia powiatu 

śremskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Poli-

tyki Społecznej, Warszawa, 2008. 

6). Daszkowska-Kamińska Aleksandra, Leszczyńska Małgorzata, Wróbel Paulina, Monogra-

fia powiatu świdwińskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 
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7). Stec Magdalena, Gołdys Aleksandra, Poleszczuk Jan, Stec Monika, Monografia powiatu 

świebodzińskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

8). Daszkowska-Kamińska Aleksandra, Leszczyńska Małgorzata, Wróbel Paulina, Monogra-

fia powiatu żnińskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

9). Poławski Paweł, Brzozowska Zuzanna, Kiełkowska Marta, Komendant Agata,  Wieczorek 

Piotr, Monografia powiatu oławskiego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

10). Stec Magdalena, Instytucje i programy aktywizujące bezrobotnych na obszarach popege-

erowskich: raport z badania jakościowego, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Pro-

gnoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

11). Giza-Poleszczuk Anna, Kościesza-Jaworski Witold, Społeczne aspekty likwidacji Pań-

stwowych Gospodarstw Rolnych: raport socjologiczny z badań ilościowych i jakościowych,, 

CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej, Warszawa, 2008. 

12). Grodkowska Gabriela, Sztanderska Urszula, Rokicki Bartłomiej, Podaż pracy i popyt na 

pracę na obszarach popegeerowskich: raport ekonomiczny z badań ilościowych Część I. Po-

daż pracy, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Warszawa, 2008. 

13). Wincenciak Leszek, Podaż pracy i popyt na pracę na obszarach popegeerowskich: raport 

ekonomiczny z badań ilościowych Część II. Popyt na pracę, CD, Departament Analiz Eko-

nomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

14). Jakubowski Maciej, Analiza wyników egzaminów zewnętrznych dla województw oraz 8 

wybranych powiatów popegeerowskich, CD, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2008. 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 10. „ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Zakłady Aktywności Zawodowej”  

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania było zebranie informacji o działalności  Zakładów Aktywności Zawodowej 

(ZAZ) w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o potrzebach 

i problemach, z jakimi zakłady borykają się na co dzień oraz skuteczności gospodarowania 

środkami publicznymi. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W opisie badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.   

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym sytuacji grup defaworyzowanych – osób 

niepełnosprawnych (pkt. 2.2.2). Temat badania obejmuje charakterystykę ZAZ w tym struktu-

rę zatrudnienia, charakterystykę beneficjentów, analizę ekonomiczną funkcjonowania ZAZ 

oraz główne kierunki działań tych placówek.   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dokumenty prawne dotyczące tworzenia i zasad funkcjonowania ZAZ. 

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe.    

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano wywiad kwestionariuszowy oraz wytyczne do wywiadu IDI.  
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2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Badanie ilościowe z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzono z kie-

rownikami i/lub księgowymi we wszystkich zakładach aktywności zawodowej w Polsce (w 

sumie 53 placówki).  

 Badanie jakościowe z  wykorzystaniem indywidualnego wywiadu pogłębionego 

przeprowadzono z kierownikami 5 wylosowanych zakładów aktywności zawodowej.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski.  

2.2.2.2 Regionalny 

   Nie dotyczy.  

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Na podstawie analizy raportu z badań można stwierdzić, że wykorzystano metody analizy 

statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i tabel korelacyjnych.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Do opracowania wyników z badań jakościowych wykorzystano jakościową analizę treści in-

dywidualnych wywiadów pogłębionych.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności w ZAZ, liczbę ZAZ poszczególnych województwach w Polsce, 

udział % sprzedaży produktów i usług ZAZ na poszczególnych rynkach,  liczba osób zatrud-

nionych w ZAZ (w tym pracowników i beneficjentów), odsetek beneficjentów ZAZ wg stop-

nia niepełnosprawności, struktura beneficjentów ZAZ wg wieku, struktura beneficjentów 

ZAZ wg wykształcenia, struktura wydatków na utworzenie ZAZ (w tys. zł), liczba ZAZ, w 

których beneficjenci mają opracowane indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i spo-

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W raporcie z badań nie uwzględniono informacji na temat dostępu do bazy danych.   

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Wykorzystana metoda badawcza pozwoliła na realizację zakładanego celu badań. Zastosowa-

nie na początku badań metody jakościowej pozwoliło na korektę narzędzia badawczego do 

badań ilościowych.   

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). W opinii kierowników ZAZ wyrażonymi podczas badania jakościowego głównymi trud-

nościami w organizowaniu ich placówek były przeszkody natury formalno-prawnej w tym 

m.in.; trudności z napisaniem i złożeniem wniosku wynikające z zawiłości przepisów oraz 

zebraniu odpowiednich dokumentów, trudności z uzyskaniem poręczenia - zabezpieczenia 

majątkowego, brak dofinansowania, źle układająca się współpraca z urzędem, konieczność 

adaptacji budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych i problemy z tym związane, długi 

okres trwania procedury organizowania ZAZ oraz brak doświadczenia części respondentów w 

realizacji podobnych przedsięwzięć i co się z tym wiąże nieuwzględnienie przy planowaniu 

wszystkich niezbędnych kosztów. 

2). Najczęściej organizatorami ZAZ były organizacje pozarządowe (58,5% wskazań). Drugą, 

co do częstości wskazań, instytucją zakładającą ZAZ był samorząd powiatu (20,7%). Właści-

cielem lokalu, w którym działa ZAZ był najczęściej jego organizator (60,3%). Stosunkowo 

często (26,4%) lokal wynajmował bądź odstępował ZAZ samorząd lokalny nie będący orga-

nizatorem ZAZ. 

3). Działalnością dominującą w ZAZ w roku 2008 była działalność wytwórczo-usługowa 

(67,9% placówek), usługami zajmowało się 24,5% ZAZ, zaś 7,5% instytucji prowadziło dzia-

łalność wytwórczą. Najczęściej prowadzona była działalność gastronomiczna, działalność w 

zakresie pomocy społecznej oraz usługi poligraficzne.  

4). W 2008 roku w ZAZ zatrudnionych było 2648 pracowników, w tym 745 pracowników 

obsługi, zaś beneficjentów 1903. 71,9% ogółu zatrudnionych  stanowili beneficjenci ZAZ. W 

zakładach aktywności zawodowej ogółem pracowało więcej mężczyzn (54,1%) niż kobiet 

(45,9%). Wśród pracowników obsługi przeważały kobiety (60,0%), natomiast wśród benefi-

cjentów - mężczyźni (59,6%). 

5). Zdecydowaną większość beneficjentów ZAZ stanowiły osoby ze znacznym stopniem nie-

pełnosprawności (85,6%). Dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
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(36,9%) oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (34,5%). Zdecydowa-

na większość (65,8%) spośród zatrudnionych w ZAZ beneficjentów pracowała na 0,55 etatu, 

co piąty beneficjent pracował powyżej 0,55 etatu, lecz mniej niż 0,8 etatu. Ponad 2% benefi-

cjentów zatrudnionych pracowała w wymiarze powyżej 0,8 etatu. 

6). Najczęstszymi dysfunkcjami beneficjentów ZAZ były: choroba psychiczna (22,8%) oraz 

dysfunkcje narządu ruchu (22,3%). Rzadziej wymieniono: upośledzenie umysłowe (16,6%) i 

dysfunkcje wzroku (13,8%), najrzadziej epilepsję (2,1%). 

7). Głównym źródłem finansowania przy tworzeniu ZAZ (83,2%) były środki PFRON, a w 

dalszej kolejności środki własne, które stanowiły 13,0% kosztów utworzenia ZAZ. 

8). ZAZ kładą największy nacisk w swojej działalności na rehabilitację społeczną i leczniczą. 

W znacznie mniejszym stopniu realizuje się rehabilitację zawodową – 

poza samym faktem zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

9). Mimo, że zakłady mogą otrzymać dofinansowanie na przeprowadzanie szkoleń, nie-

wszystkie korzystają z takiej możliwości. Szkolenia dla beneficjentów związane z działalno-

ścią gospodarczą prowadziły 32 zakłady, a szkolenia związane z przygotowaniem do pracy 

beneficjentów poza ZAZ - 34 zakłady. Część zakładów, oprócz szkoleń, oferowała w 2008 

roku inne formy pomocy beneficjentom w znalezieniu pracy poza zakładem. Pomoc w pisa-

niu CV oraz listu motywacyjnego, pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do 

zatrudnienia oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą to trzy najczęściej stosowane 

formy tej pomocy – stosowało je ponad 80% ZAZ. 

10). Aż 44 z 53 badanych placówek wskazuje na różnego rodzaju przeszkody w prawidło-

wym działaniu zakładów, wśród nich najczęściej wymieniano ograniczenia w wydatkowaniu 

własnych dochodów/zysków wypracowanych w ramach prowadzonej działalności gospodar-

czej.  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 W trakcie realizacji badania napotkano na trudności z uzyskaniem danych, co wyni-

kało m.in. z utrudnionego dostępu do danych księgowych, odmowy odpowiedzi części re-

spondentów na postawione pytania bądź z nieścisłości informacji podawanych przez respon-

dentów. Z uwagi na powyższe uwarunkowania zaprezentowane w raporcie dane finansowe 

mogą odbiegać od danych rzeczywistych. 

 W opisie badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy można 

wykorzystać następujące wskaźniki: liczba ZAZ w poszczególnych województwach w Pol-

sce, liczba osób zatrudnionych w ZAZ (w tym pracowników i beneficjentów), odsetek benefi-

cjentów ZAZ wg stopnia niepełnosprawności.   

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Brak 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Wykorzystany w badaniu wywiad kwestionariuszowy dostarczył informacji na temat cało-

ściowego obrazu funkcjonowania ZAZ w wybranych aspektach, którym były poświęcone 

poszczególne bloki kwestionariusza.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

W województwie mazowieckim istnieją 3 ZAZ. Ich ograniczona liczba nie jest zapewne ade-

kwatna do potrzeb regionu. Warto zatem podjąć badania o charakterze jakościowym (z uwagi 

na niewielką liczbę zakładów) w celu zidentyfikowania trudności związanych z zakładaniem i 

funkcjonowaniem ZOZ na Mazowszu. Badanie to mogłoby przyczynić do zwiększenia liczby 

ZAZ i objęcia szerszego grona beneficjentów pomocą w zakresie rehabilitacji zawodowej , co 

w efekcie przełożyłoby się na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 
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5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: TNS OBOP, Zakłady Aktywności Zawodowej, 

http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Badania_i_analizy/Raport_ZAZ_2008.pdf, dostęp dn. 

[27.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak
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BADANIE NR 11. „RYNEK PRACY W POLSCE” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Rynek pracy w Polsce”  

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania jest zebranie opinii i przewidywań pracodawców oraz bezrobotnych dotyczą-

cych:  

- oczekiwań płacowych pracobiorców,  

- gotowości pracodawców do ulegania naciskom płacowym,  

- zmian w produktywności pracy,  

- wpływu migracji zarobkowej na wybrane aspekty krajowego rynku pracy,  

- ruchu kadrowego i aktywności zawodowej bezrobotnych,  

- reakcji przedsiębiorstw na obecny kryzys gospodarczy.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym kwalifikacji (pkt. 2.2.1.3), aktywności 

zawodowej i jej determinant (pkt. 2.2.1.4), migracji zarobkowych (pkt. 2.2.4) oraz zatrudnie-

nia - wysokości wynagrodzeń (pkt. 2.4.5).   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania.   

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Wyniki bieżącego badania zestawiono z wynikami czterech wcześniejszych edycji badań 

terenowych, przeprowadzonych w odstępach półrocznych w latach 2006 – 2008 przez NBP.  

2.1.1  Badania empiryczne  

Przeprowadzono badania ilościowe.  
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2.1.2 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę.   

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie przeprowadzono na reprezentatywnych próbach 1600 pracodawców oraz 

2000 bezrobotnych na terenie wszystkich województw. W zależności od województwa bada-

niami objęto 3 lub 5 powiatów. Był to jeden lub dwa powiaty o wskaźniku bezrobocia niż-

szym niż przeciętna stopa bezrobocia w województwie (według stanu na koniec marca 2009 

roku), jeden lub dwa powiaty o wskaźniku bezrobocia wyższym niż przeciętna stopa bezro-

bocia w województwie oraz stołeczny powiat grodzki. Dobór prób badawczych miał charak-

ter celowo-warstwowy.  

 W przypadku próby bezrobotnych istotnym kryterium doboru próby była długość 

przebywania na bezrobociu oraz wykształcenie. Liczebność prób bezrobotnych dla poszcze-

gólnych województw ustalono proporcjonalnie do udziału danego województwa w całkowitej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w skali kraju. Struktura próby bezrobotnych według 

czasu pozostawania na bezrobociu jest następująca: do 6 miesięcy – 51,8%; od 6 do 12 mie-

sięcy – 14,3%; powyżej 12 miesięcy – 33,9 %.  

 Jeśli chodzi o próbę przedsiębiorstw istotne były dwa kryteria: sekcja gospodarki 

oraz wielkość przedsiębiorstwa mierzona liczbą zatrudnionych. Próba ankietowanych przed-

siębiorstw, według sekcji PKD 2004, obejmuje podmioty z sekcji przemysł (sekcje C, D, E), 

budownictwo (F), handel i naprawy (G) i usługi rynkowe (H, I, J, K, część sekcji O). Liczeb-

ność próby przedsiębiorstw w każdym województwie została ustalona proporcjonalnie do 

udziału danego województwa w całkowitej liczbie firm zarejestrowanych w systemie RE-

GON w skali kraju. Struktura pracodawców według wielkości przedsiębiorstw jest następują-

ca: mikro – 40,7%, małe – 32,2%, średnie – 19,5% i duże – 7,6%.  

2.2.1.1 Ogólnopolski 

Badanie mało charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.1.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.1.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

  

2.3.1 Metody statystyczne 

W raporcie z badania nie opisano wykorzystanych metod analizy.  Na podstawie opisu bada-

nia można stwierdzić, że wykorzystano metodę analizy rozkładu zmiennych.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono. 

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- odsetek bezrobotnych, którzy kiedykolwiek wyjeżdżali za granicę w celach zarobkowych, 

- liczba wolnych miejsc pracy w badanych przedsiębiorstwach, 

- odsetek przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniły nowych pracowni-

ków, 

- odsetek przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy miały problemy ze znalezie-

niem odpowiednich pracowników, 

- odsetek przedsiębiorstw, w których aktualnie są wolne miejsca pracy. 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W opisie badania nie uwzględniono informacji na temat dostępu do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowana metoda badawcza pozwoliła na osiągnięcie celu badania, jakim było zebranie 

opinii i przewidywań pracodawców oraz bezrobotnych na temat podstawowych procesów 

zachodzących na rynku pracy. Modułowa konstrukcja narzędzi badawczych w sposób czytel-

ny odzwierciedla wszystkie problemy badacze uwzględnione w koncepcji badawczej.
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3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

 1) Pracodawcy oceniają tempo wzrostu oczekiwań płacowych osób już zatrudnionych jako 

mniejsze, niż wynikało z ocen prezentowanych w poprzednich edycjach badań. Zdaniem pra-

codawców większość osób świadczących już pracę jest skłonna ją kontynuować pod warun-

kiem uzyskania wynagrodzenia na zbliżonym lub nieznacznie wyższym poziomie niż dotych-

czas. Zdaniem pracodawców oczekiwania płacowe pracowników są uwarunkowane ich przy-

należnością do określonej grupy społeczno-zawodowej.  

2) Ponad jedna trzecia pracodawców (38,5%) uważa, że wysokiej klasy specjaliści, którzy 

świadczą już pracę, będą skłonni ją kontynuować, bądź podjąć pracę u innego pracodawcy, 

pod warunkiem uzyskania wynagrodzenia trochę wyższego lub zdecydowanie wyższego niż 

sześć miesięcy wcześniej.  

3) Z badań przeprowadzonych z bezrobotnymi wynika, że nadal utrzymuje się trend polegają-

cy na wzroście ich oczekiwań płacowych, jakkolwiek dynamika wzrostu presji płacowej słab-

nie.  

4) Utrzymuje się zależność między oczekiwaniami płacowymi bezrobotnych i ich wykształ-

ceniem. Bezrobotni z wykształceniem wyższym oczekują zdecydowanie wyższego wynagro-

dzenia niż osoby legitymujące się wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym. 

5) Obserwuje się brak jednoznacznej zależności pomiędzy wysokością planowanych przez 

pracodawców podwyżek wynagrodzeń a stopą bezrobocia w badanych powiatach oraz wiel-

kością przedsiębiorstwa mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników. 

6) W porównaniu z poprzednimi edycjami badań zmniejsza się odsetek przedsiębiorstw, 

które przewidują wzrost produktywności pracy (w maju 2007 r. – 21,4%, w listopadzie 

2007 r. – 20,9%, w maju 2008 r. – 23,4%, w listopadzie 2008 r. – 17,4%, w maju 2009 r. – 

16,6%). Pracodawcy przewidują niewielki wzrost produktywności pracy w swoich przedsię-

biorstwach – przeciętnie o 1,0%. Największy wzrost produktywności pracy przewidują przed-

siębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz od 50 do 249 pracowników, mające 

siedzibę w powiatach stołecznych i działające w sekcji budownictwo; najmniejszy – małe 

przedsiębiorstwa, zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa, w któ-

rych pracuje 250 i więcej osób, mające siedzibę w powiatach o stopie bezrobocia niższej od 

średniej stopy krajowej, działające w sekcji handel i naprawy. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W raporcie z badania nie uwzględniono hipotez i pytań badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Warty zauważenia jest fakt, że badania ogólnopolskiego rynku pracy zostały poprzedzone 

badaniami świętokrzyskiego rynku, co pozwoliło na korektę przyjętych założeń badawczych i 

narzędzi. Można wykorzystać następujące wskaźniki: liczba wolnych miejsc pracy w bada-

nych przedsiębiorstwach, odsetek przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy miały 

problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Wszystkie edycje badań (w sumie VI edycji) z omawianego obszaru były prowadzone w od-

stępach półrocznych przy założeniu doboru prób badawczych na tych samych zasadach. Taka 

organizacja badań pozwala na pogłębioną analizę porównawczą zebranych informacji przez 

pryzmat perspektywy czasowej. 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Warto przeprowadzić badania w obrębie omawianego obszaru badawczego z uwzględnieniem 

dodatkowej grupy respondentów - pracowników.   

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 
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5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Gumuła Wiesław, Rynek pracy w Polsce, 

http://www.nbp.pl/publikacje/arp/rynek_pracy_maj_2009.pdf, dostęp dn. [14.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak
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BADANIE NR 12. „OGÓLNOPOLSKIE BADANIE SYTUACJI, POTRZEB, 

MOŻLIWOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2008-2010” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008-

2010” 

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania jest pozyskanie informacji na temat osób niepełnosprawnych, w szczególności 

z rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności (ONR) oraz niepełnosprawnościami 

sprzężonymi (ONS), jakie nie zostały do tej pory ujęte w żadnych innych polskich badaniach 

socjologicznych i psychologicznych. Szczegółowymi celami badan jest: 

- opracowanie i psychometryczna weryfikacja koncepcji kwestionariusza do diagnozy sytu-

acji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych,  

- uzyskanie informacji o tym, jak osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ONP, 

ONR i ONS) spostrzegają swoją sytuację w perspektywie całego swego życia.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Na potrzeby badań sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1). Marginalizacja i wykluczanie społeczne, a także autodyskryminacja i dyskryminacja w 

różnych dziedzinach życia w stopniu najwyższym dotyczą grupy osób niepełnosprawnych z 

rzadko występującymi postaciami niepełnosprawności (ONR), w tym/lub z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi (ONS). Czynniki zaradcze tkwią w zrównoważonej interakcji zasobów 

jednostki z zasobami otoczenia. 

2). Niezrównoważona ze względu na posiadane zasoby pomoc osobom niepełnosprawnym 

nasila tendencje dyskryminacyjne i autodyskryminacyjne i utrudnia inkluzję społeczną. 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym sytuacji grup defaworyzowanych – osób 

niepełnosprawnych (pkt. 2.2.2), nieaktywności zawodowej (pkt. 2.5) w tym przyczyn nieak-

tywności zawodowej w wieku produkcyjnym (pkt. 2.5.1), trwałości nieaktywności zawodo-

wej w wieku produkcyjnym (pkt. 2.5.2).  
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1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań polskich i zagranicznych w tym 

Europejskiego Sondażu Społecznego.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Aktualnie są przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu zostanie zastosowana ankieta i scenariusz do badania fokusowego. 

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Ilościowe badanie sondażowe zostanie przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej 

100 tys. osób niepełnosprawnych, zamieszkałych w 16 województwach, z osobami niepełno-

sprawnymi w 3 grupach: do ukończonego 15 roku życia, od 15 do 60 roku życia (kobiety) lub 

65 roku życia (mężczyźni), od ukończonego 60 roku życia (kobiety) i 65 roku życia (męż-

czyźni). Dobór próby będzie przebiegał na zasadzie doboru losowego, badania maja mieć 

charakter reprezentatywny. Ze zbadanej próby (ONP) wg ustalonych kryteriów do szczegó-

łowych analiz porównawczych zostaną wybrane grupy osób z niepełnosprawnościami rzad-

kimi (ONR) i sprzężonymi (ONS) oraz istniejące w ich ramach podgrupy. 

Ponadto dodatkowym analizom poddane zostaną grupy szczególnego ryzyka zagrożenia po-

dwójnym wykluczeniem (niepełnosprawność + wiek i/lub płeć i/lub przynależenie do mniej-

szości i/lub poziom / rodzaj niepełnosprawności): 

- dziewczęta oraz kobiety - porównawczo w stosunku do chłopców oraz mężczyzn,  

- osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia,  

- niepełnosprawna młodzież - porównawczo obie płcie w stosunku do dorosłych, 

- starsze osoby niepełnosprawne porównawczo w stosunku do młodszych dorosłych, 

- osoby należące do mniejszości i migrantów (jeżeli takie znajdą się w badanej próbie). 

Jakościowe badanie  indywidualne zostanie przeprowadzone na 2000 osób w 3 grupach osób 

w wieku 18-65 lat oraz w celach porównawczych w grupie 15-17 lat oraz 65-75 lat dobiera-

nych po konsultacjach z lekarzami-orzecznikami w sprawie kryteriów doboru do próby, wg 
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zasad doboru celowego. W badaniu będą uczestniczyły: 

- osoby niepełnosprawne prawnie z powszechnie występującymi ograniczeniami sprawności 

(ONP) 

- osoby niepełnosprawne prawnie z rzadko występującymi ograniczeniami sprawności (ONR) 

- osoby niepełnosprawne prawnie z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (ONS).  

Osoby sprawne (OS) będą stanowiły w badaniach grupę odniesienia i zostaną dobrane wg 

zasad matchingu czyli na zasadzie osoba-do-pary. 

 Jakościowe badanie  indywidualne zostanie przeprowadzone na 2000 osób w 3 gru-

pach osób w wieku 18-65 lat oraz w celach porównawczych w grupie 15-17 lat oraz 65-75 lat 

dobieranych po konsultacjach z lekarzami-orzecznikami w sprawie kryteriów doboru do pró-

by, wg zasad doboru celowego. W badaniu będą uczestniczyły: 

- osoby niepełnosprawne prawnie z powszechnie występującymi ograniczeniami sprawności 

(ONP) 

- osoby niepełnosprawne prawnie z rzadko występującymi ograniczeniami sprawności (ONR) 

- osoby niepełnosprawne prawnie z tzw. niepełnosprawnością sprzężoną (ONS).  

Osoby sprawne (OS) będą stanowiły w badaniach grupę odniesienia i zostaną dobrane wg 

zasad matchingu czyli na zasadzie osoba-do-pary. 

2.2.2 Teren badań  

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania będą miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa 

mazowieckiego.   

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody  

2.3.1 Metody statystyczne 

W badaniu zostanie zastosowany opis statystyczny i analiza wyników badań indywidualnych  

i sondażowych.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Brakuje danych na temat wykorzystanych metod ekonometrycznych.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Brakuje danych na temat wykorzystanych innych metod analizy.  
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3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Na tym etapie realizacji badania nie jest możliwa identyfikacja wskaźników.   

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Na stronie internetowej projektu nie zamieszczono informacji o dostępie do bazy danych po 

przeprowadzeniu badań.   

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

 Wydaje się, że zastosowana metoda badania pozwoli na osiągniecie zakładanego 

celu badania. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w opracowaniu przekrojowej diagnozy 

sytuacji osób niepełnosprawnych szczególnie w zakresie identyfikacji mechanizmów stoją-

cych za aktywnością lub biernością osób z ograniczeniami sprawności. Dzięki temu będzie 

możliwe sformułowanie rekomendacji,  które w bezpośredni sposób przyczynią się do prze-

ciwdziałania marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenia ich aktywności zawo-

dowej i społecznej dla programów służących przede wszystkim lepszemu przystosowaniu 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności do wymogów rynku pracy.   

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Pierwsze raporty cząstkowe z badań zostaną opracowane do końca września 2009 r.  

Poniższe wyniki pochodzą z internetowego wydania „Rzeczpospolitej” z dn. 22.07.2009 r. -

artykuł Błaszczak A., Zachęcić niepełnosprawnych do pracy, 

http://www.rp.pl/artykul/338295.html, dostęp dn. [11.09.2009 r.] 

Wybrane wyniki badań: 

1). Wiele osób niepełnosprawnych nie jest zainteresowana podjęciem pracy. Wynika to z bra-

ku rozeznania we własnych kompetencjach i niskiego poczucia własnej wartości. Niepełno-

sprawni obawiają się, że nie sprostają wymaganiom stawianym im w pracy.  

2). Wycofaniu z rynku pracy przez osoby niepełnosprawne  towarzyszą często postawy rosz-

czeniowe. Jednocześnie wśród osób z ograniczoną sprawnością można zaobserwować deficy-

tu informacji w zakresie przysługujących im form wsparcia. 

3). W celu zapobiegania poczuciu wyobcowania i alienacji dorosłych osób niepełnospraw-

nych należy zadbać o niepełnosprawne dzieci i młodzież między innymi poprzez systema-

tyczną pomoc psychologiczną. Dodatkowym wsparciem należy objąć rodziców i nauczycieli 

osób niepełnosprawnych.  

4). Widoczne są różnice międzypokoleniowe wśród osób niepełnosprawnych. Starsze pokole-

nie prezentuje postawy roszczeniowe zaś młodsze jest lepiej wykształcone, dynamiczne i bar-

http://www.rp.pl/artykul/338295.html
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dziej otwarte na świat. Dużą role w zmianie postaw osób niepełnosprawnych odgrywa Inter-

net.     

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Na tym etapie projektu nie jest możliwe stwierdzenie luk badawczych.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Badanie ma strukturę modułową – składa się z autonomicznych „mini” projektów badaw-

czych, taki układ ułatwia planowanie i przeprowadzenie badań empirycznych.    

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Na uwagę zasługuje modułowa budowa kwestionariusza do badań sondażowych, która poma-

ga w porządkowaniu uzyskanych danych zgodnie z celem i hipotezami założonym w badaniu. 

W skład kwestionariusza wchodzą moduły diagnozujące: 

- sytuację osób niepełnosprawnych (pod względem demograficznym, zdrowotnym, aktywno-

ści zawodowej i społecznej oraz jakości życia),  

- potrzeby osób niepełnosprawnych,   

- możliwości osób niepełnosprawnych.   

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Warto podjąć problematykę badań na temat aktywizacji zawodowej i społecznej osób z ogra-

niczeniami sprawności w tym różnych rodzajów niepełnosprawności w kontekście Mazow-

sza. Byłyby to z pewnością pierwsze tego typu badania diagnozujące w sposób pogłębiony 

sytuację osób niepełnosprawnych w perspektywie regionu.   

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 
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Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Błaszczak Anita, Zachęcić niepełnosprawnych do pracy, 

„Rzeczpospolita”, 2009, http://www.rp.pl/artykul/338295.html, dostęp dn. [11.09.2009 r.] 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Brak 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 

http://www.rp.pl/artykul/338295.html
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BADANIE NR 13. „SKUTECZNOŚĆ INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ PO-

LITYKI RYNKU PRACY DLA ZWALCZANIA WYKLUCZENIA Z RYNKU 

PRACY” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Skuteczność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy dla zwalczania wykluczenia z ryn-

ku pracy (badanie przeprowadzono w ramach projektu Polska Bieda III. Ubóstwo i wyklu-

czenie społeczne oraz metody ich zwalczania, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki 

PBZ-MIN 006/H02/2003) 

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania była pogłębiona ocena stosowanych w Polsce instrumentów aktywnej polityki 

rynku pracy z punktu widzenia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 Cele szczegółowe: 

1). Identyfikacja potencjalnych adresatów aktywnej polityki rynku pracy (APRP) ze względu 

na wykluczenie z uczestnictwa w rynku pracy; 

2).  Ocena instrumentów APRP z punktu widzenia ich przeciwdziałania wykluczeniu z rynku 

pracy wiodącemu do ubóstwa; 

3). Zaproponowanie rekomendacji dla polityki rynku pracy.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Na potrzeby badania sformułowano następujące hipotezy badawcze:  

- postrzeganie osób jako wykluczonych z rynku pracy ma związek z długością ich pozosta-

wania w rejestrze bezrobotnych; 

- APRP nie jest nastawiona na pomaganie osobom wykluczonych, chociaż czasem może taka 

role pełnić; 

- w urzędach pracy nie stosuje się zaawansowanych miar efektywności APRP.  

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2), w tym strony 

podażowej (pkt. 2.2) w zakresie sytuacji grup defaworyzowanych w tym długotrwale bezro-

botnych (pkt. 2.2.2) oraz polityka rynku pracy (grupa tematyczna nr 3) ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji rynku pracy (pkt. 3.1), partnerów (pkt.3.2), instrumentów polityki 

rynku pracy oraz ich efektywności (pkt. 3.3). W badaniu zostało poruszone zagadnienie 

APRP jako narzędzia zwalczania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. 
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1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano literaturę przedmiotu; dane GUS, MPiPS, MGiP; materiały pamiętnikarskie 

obejmujące wspomnienia o doświadczeniach bezrobotnych głównie w latach 1999-2000 

(„Pamiętniki bezrobotnych” stanowią zbiory nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie 

ogłoszonych przez Szkołę Główną Handlową).   

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania jakościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano dyspozycje do wywiadu IDI.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

Przeprowadzono 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami powiato-

wych urzędów pracy(PUP), ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów po-

mocy rodzinie (PCPR) w 6 powiatach: bełchatowskim, będzińskim, mieleckim, mrągowskim, 

radomskim i węgrowskim. Przy wyborze badanych powiatów uwzględniono zróżnicowanie 

sytuacji na lokalnych rynkach pracy z punktu widzenia zasobów pracy oraz popytu na pracę 

wykorzystując dane na temat liczby zarejestrowanych bezrobotnych, stopy bezrobocia, udzia-

łu bezrobotnych długotrwale w bezrobociu ogółem. Powiat radomski charakteryzuje się naj-

większą spośród badanych powiatów wysoką liczbą zarejestrowanych bezrobotnych (19,5 

tys.) oraz dużym udziałem długotrwale bezrobotnych w bezrobociu ogółem, który wynosi aż 

60%. Najmniejsza liczba bezrobotnych występuje powiecie węgrowskim (5,4 tys.) natomiast 

powiat mrągowski charakteryzuje najmniejszy procentowy udział długotrwale bezrobotnych 

w bezrobociu ogółem (48%).   

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

   Nie dotyczy. 
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2.2.2.2 Regionalny 

Badania przeprowadzono w 6 powiatach: bełchatowskim, będzińskim, mieleckim, mrągow-

skim, radomskim i węgrowskim.   

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego wyodrębnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody  

2.3.1 Metody statystyczne 

Nie uwzględniono 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono 

2.3.3 Inne metody analizy 

 Do opracowania wyników z badań jakościowych wykorzystano jakościową analizę 

treści indywidualnych wywiadów pogłębionych. W odniesieniu do materiałów pamiętnikar-

skich wykorzystano metodę studiowania dokumentów osobistych z punktu widzenia określo-

nych problemów.   

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki z danych zastanych: 

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, 

- stopa bezrobocia, 

- udział bezrobotnych długotrwale w bezrobociu ogółem (w %). 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Przeprowadzone wywiady IDI pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez badawczych. 

Zastosowana metoda badania umożliwiła na dwutorowość prowadzonych analiz poprzez ze-

stawienie opinii przedstawicieli PUP-ów, OPS-ów oraz PCPR z dokumentami osobistymi 

bezrobotnych, co pozwoliło na pogłębioną ocenę APRP.   

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 
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1). Postrzeganie osób jako wykluczonych z rynku pracy przez przedstawicieli badanych insty-

tucji ma związek z długością posiadania statusu bezrobotnego. 

2). APRP generalnie rzecz biorąc nie jest nastawiona na pomaganie osobom wykluczonym. 

Długotrwale bezrobotni, posiadający niskie kwalifikacje wybierani są najczęściej do progra-

mów, które nie dają realnych szans na trwały powrót do zatrudnienia, a niekiedy przyczyniają 

się do stygmatyzacji tych osób w oczach pracodawców (np. w przypadku robót publicznych).  

3). Brakuj lokalnych strategii zwalczania wykluczenia społecznego oraz rzeczywistej współ-

pracy pomiędzy PUP-ami, OPS-ami, PCPR-ami oraz władzami samorządowymi i organiza-

cjami pozarządowymi jest postrzegany jako istotna bariera dla pomocy osobom wykluczo-

nym. Instytucje są nastawione bardziej na doraźne działania w omawianym zakresie niż na 

realną pomoc w postaci przeciwdziałania wykluczeniu czy wychodzenia z ubóstwa. Przed-

stawiciele badanych instytucji proponują wprowadzenie przepisów regulujących współpracę 

PUP-ów i OPS-ów do wspólnej pomocy osobom wykluczonym.  

4). W urzędach pracy nie stosuje się zaawansowanych technik pomiaru efektywności APRP, 

w szczególności nie jest badana efektywność netto narzędzi stosowanych w ramach APRP . 

Badani przedstawiciele PUP często nie potrafili odpowiedzieć na pytanie jak mierzy się efek-

tywność. Respondenci pytani o porównanie efektywności narzędzi w stosunku różnych grup 

bezrobotnych nie umieli podać żadnych wskaźników albo byli przekonani, że efektywność ta 

jest bardzo niska.  

5). Zdaniem bezrobotnych pracownicy urzędów pracy niewiele robią, żeby pomóc bezrobot-

nym w znalezieniu pracy. Według ich opinii chcąc otrzymać zatrudnienie trzeba liczyć na 

własną aktywność i znajomości.  

6). Bezrobotni zauważają, że OPS-y nie odgrywają żadnej roli w szukaniu zatrudnienia swo-

im podopiecznym, nie współpracują z urzędami pracy. Najczęściej  ich rola w tym zakresie 

ogranicza się do sprawdzenia, czy dana osoba zarejestrowała się w urzędzie jako bezrobotna, 

co uprawnia do otrzymania zasiłku.  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak. 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Cennych informacji w zakresie badanej problematyki dostarczają prezentowane w raporcie z 

badania przykłady innowacyjnych projektów służących integracji osób wykluczonych z rynku 
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pracy, realizowanych z funduszy europejskich w krajach Unii Europejskiej: Szwecji, Finlan-

dii, Irlandii. W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy można wykorzystać następujące wskaźniki: stopa bezrobocia, udział bezrobotnych dłu-

gotrwale w bezrobociu ogółem.   

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Zawadzki K., Przejściowe rynki pracy. Koncepcja – implementacje – perspektywy, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, 

Golinowska S., Boni M. (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Raport CASE nr 65, War-

szawa 2006. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi  

 Na uwagę zasługuje wykorzystanie w badaniu materiałów pamiętnikarskich, które 

stanowią cenny materiał wzbogacający i weryfikujący wyniki badań empirycznych.  

 Scenariusze do wywiadów IDI charakteryzują się uporządkowaną strukturą z podzia-

łem na moduły problemowe. Warto zapoznać się ze scenariuszem wywiadu dla powiatowych 

urzędów pracy, gdzie w części dotyczącej efektywności stosowanych narzędzi APRP za-

mieszczone są pytania diagnozujące efektywność oferowanych programów w stosunku do 

osób o różnym statusie na rynku pracy.  Cenne z perspektywy omawianego zagadnienia są 

również pytania dotyczące ograniczeń  stojących na przeszkodzie przywrócenia osób wyklu-

czonych z rynku pracy oraz propozycje rozwiązań prawnych w zakresie APRP.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 W badaniach planowanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy warto 

uwzględnić zagadnienie współpracy instytucji rynku pracy z terenu Mazowsza z OPS-ami, 

organizacjami pozarządowymi w zakresie stworzenia warunków do aktywizacji zawodowej 

osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem tego ba-

dania byłoby wypracowanie systemowych rozwiązań w omawianym obszarze.  

 W celu zwiększenia adaptacyjności osób wykluczonych z mazowieckiego rynku pra-

cy do jego aktualnych wymagań niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy po-

trzeb szkoleniowych tej grupy osób oraz możliwości przyswajania wiedzy i umiejętności za-

wodowych. Istotne będzie tu zbadanie zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifi-

kacje. Diagnoza ta byłaby niezwykle cenna dla zaoferowania adekwatnego wsparcia osobom 
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bezrobotnym w formie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy lub szkolenia zawodo-

wego.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Golinowska Stanisława, Ruzik Anna, Pieliński Bartosz, Gandziarowska 

Jagoda, Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, War-

szawa, 2007. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Brak 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 14. „BADANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ABSOL-

WENTÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU „PIERWSZA 

PRACA” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji Programu „Pierwsza 

Praca” (badanie zrealizowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) 

1.2 Cel lub cele badania 

Ogólnym celem tego badania było poznanie problemów związanych z wejściem absolwentów 

na rynek pracy oraz przebiegu ich ścieżek (karier) zawodowych po ukończeniu nauki.  

Celami szczegółowymi badania jest: 

1). Określenie ścieżek karier absolwentów wraz ze wskazaniem najważniejszych czynników 

je kształtujących, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pracy oraz aktualnej sytuacji 

zawodowej, a także charakterystyki kwalifikacji i ich odpowiedniości do oczekiwań 

pracodawców; 

2). Ocena stopnia wykorzystania możliwości tworzonych przez instytucje statutowo 

zorientowane na pomoc w integracji absolwentów na rynku pracy oraz ewaluacja skuteczno-

ści ich działania; 

3). Określenie rzeczywistej roli Powiatowych Urzędów Pracy w kontekście integracji absol-

wentów na rynku pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Wyodrębniono następujące pytania badawcze: 

Jaka jest rola systemu edukacji w przygotowaniu młodych ludzi (absolwentów) do podej-

mowania aktywności zawodowej i skutecznego wejścia na rynek pracy: jakie wykształcenie i 

kwalifikacje posiadają absolwenci; na ile są one zgodne z oczekiwaniami pracodawców; jak 

absolwenci oceniają zdobyte wykształcenie, kwalifikacje w kontekście szans na rynku pracy; 

jakie jest ich doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie nauki? 

2). Jakie są sposoby (drogi, ścieżki) wejścia absolwentów na rynek pracy: jaki jest ich status 

na rynku pracy po ukończeniu nauki; jakie czynniki utrudniają, a jakie ułatwiają start w życiu 

zawodowym? 

3). Jaką przejawiają aktywność w poszukiwaniu pierwszej pracy: jakie są ich oczekiwania 
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w stosunku do pierwszej pracy; jakie są sposoby poszukiwania pracy przez absolwentów; na 

ile wykazują postawy przedsiębiorcze i od czego one zależą? 

4). W jakim stopniu absolwenci korzystają z pomocy różnych instytucji rynku pracy: jaka 

jest rola PUP; jakie jest miejsce w systemie pomocy innych instytucji; czy korzystają 

i w jakim zakresie z Programu Pierwsza Praca? 

Jakie są cechy charakterystyczne pierwszej pracy: gdzie absolwenci najczęściej 

znajdują pracę; jaki jest charakter i trwałość tej pracy? 

Jakie są typowe ścieżki aktywności zawodowej absolwentów: jakie są ich losy na 

rynku pracy w późniejszym okresie po ukończeniu nauki; czy potrafią utrzymać pracę 

jeśli ją zdobyli lub czy udaje się im znaleźć pracę po okresie bezrobocia lub bierności 

zawodowej; jaka jest trwałość danego statusu na rynku pracy? 

Jaka jest skłonność absolwentów do mobilności pracowniczej: czy są gotowi do 

zmiany zawodu w celu uzyskania pracy; czy w podążaniu za pracą zmieniają miejsce 

zamieszkania; czy mobilność w czasie nauki sprzyja otwartości (elastyczności) 

absolwentów po ukończeniu nauki? 

Jaka jest aktualna sytuacja absolwentów na rynku pracy: jaki jest ich status 

w momencie badania, a więc po upływie roku lub kilku lat; czy pierwsza praca ma 

wpływ na przebieg dalszej kariery zawodowej? 

Jakie czynniki związane z właściwościami samych absolwentów różnicują ich status 

na rynku pracy: czy cechy demograficzne, społeczne bądź zawodowe mają wpływ na 

ich losy zawodowe; czy miejsce zamieszkania determinuje ich szanse na rynku pracy 

(zróżnicowanie terytorialne); czy rodzaj szkoły i jakość kształcenia ma znaczenie dla 

przebiegu ich drogi zawodowej? 

Jakie zmiany w sytuacji absolwentów na rynku pracy nastąpiły w ciągu ostatnich 

10 lat: jakie są zmiany dotyczące absolwentów na tle ogólnych tendencji na rynku 

pracy, a w szczególności na tle położenia młodzieży; czy nastąpiły zmiany czynników 

determinujących losy zawodowe absolwentów; czy zmieniły się typowe ścieżki 

zawodowe absolwentów; czy zwiększyła się i z jaką skutecznością pomoc dla 

absolwentów; jakie czynniki sprzyjają poprawie sytuacji absolwentów (spadek 

bezrobocia, wzrost zatrudnienia)?  

1.4 Przedmiot badania 
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1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze szczególnym 

uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym charakterystyki zasobów pracy (pkt. 

2.2.1), sytuacji grup defaworyzowanych – młodzieży (pkt. 2.2.2), edukacji zawodowej i jej 

powiązania z rynkiem pracy (pkt. 2.2.3), zatrudnienia (pkt. 2.4) w tym podejmowania pracy, 

sposobów poszukiwania i znajdowania pracy (2.4.1). Temat badania wpisuje się również w 

obszar polityki rynku pracy (grupa tematyczna nr 3) ze szczególnym uwzględnieniem efek-

tywności instrumentów polityki rynku pracy (pkt. 3.3), pośrednictwa pracy (pkt. 3.7). Badanie 

porusza również obszar edukacji zawodowej (grupa tematyczna nr 4) z uwzględnieniem do-

stosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy (pkt. 4.4).  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dane GUS w tym dane BAEL oraz literaturę przedmiotu.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety.   

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem objęto 20 181 osób, które w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 

2005 r. zakończyły naukę szkolną (w zasadniczej szkole zawodowej, liceum, technikum, w 

szkole policealnej/pomaturalnej) lub ukończyły studia i w momencie zakończenia edukacji 

były w wieku do 27 lat, a pomiędzy ostatnim i poprzednim etapem edukacji nie miały prze-

rwy dłuższej niż 12 miesięcy. 

 Dobór próby odbył się z wykorzystaniem schematu losowania dwustopniowego, 

warstwowego z różnymi prawdopodobieństwami wyboru na pierwszym stopniu.  Operat lo-

sowania oparty został na systemie TERYT, tj. systemie podziału terytorialnego kraju, który 

wykorzystywany jest przez GUS w spisach powszechnych i badaniach reprezentacyjnych. 

Jednostkami losowania pierwszego stopnia były obwody spisowe, zaś na drugim stopniu lo-
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sowane były mieszkania. z uwzględnieniem podziału na województwa, podregiony i mia-

sto/wieś. Rozdział próby pomiędzy województwa zależał m.in. od liczby podregionów w wo-

jewództwie. Minimalna liczebność próby w podregionie wynosiła 385 mieszkań, zaś w wo-

jewództwie – 1068. Dodatkowo zebrano adresy zapasowe (3 609) na wypadek istnienia „pu-

stych” rekordów w bazie właściwej. Nie dysponowano odpowiednimi danymi na temat popu-

lacji generalnej do oceny reprezentatywności badanej próby. Badana populacja jest dostatecz-

nie reprezentatywna ze względu na wysokie podobieństwo rozkładów danych zastanych 

(BAEL) dla takich zmiennych jak płeć, miejsce zamieszkania i województwo.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski z uwzględnieniem 4 regionów województwa mazo-

wieckiego oraz m. st. Warszawy. 

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

W badaniu uwzględniono 4 regiony województwa mazowieckiego: ciechanowsko-płocki, 

ostrołęcko-siedlecki, warszawski, radomski oraz m. st. Warszawy. 

 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

W badaniu wykorzystano metody analizy statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i 

tabel korelacyjnych – zestawiono dane zastane GUS w tym BAEL oraz dane z badań empi-

rycznych.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

 Wykorzystano ekonometryczną analizę prawdopodobieństwa znalezienia pierwszej 

pracy w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia szkoły. Analiza ta ma na celu określenie 

czynników, które w sposób istotny sprzyjają szybszemu znalezieniu pierwszej pracy przez 

absolwentów. W analizie wykorzystano model probitowy. Prawdopodobieństwo znalezienia 

pierwszej pracy analizowano w różnych ujęciach, biorąc pod uwagę charakter tej pracy: pra-

cujących ogółem, pracujących najemnie, pracujących na własny rachunek, najemnie lub na 

podstawie umowy cywilno-prawnej. 

 Ponadto za pomocą analizy z wykorzystaniem wielomianowego modelu logitowego, 

oszacowanego metodą największej wiarygodności, ustalono które z cech absolwentów (płeć, 

rok ukończenia szkoły, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, wielkość miejscowo-
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ści oraz województwo,  brak pracy w momencie ukończenia szkoły) samodzielnie  wpływają 

na korzystanie z pomocy poszczególnych instytucji rynku pracy w zakresie pośrednictwa 

pracy w trakcie poszukiwania przez nich pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy od ukoń-

czenia szkoły. 

 Do oceny efektywności zatrudnieniowej korzystania z pomocy instytucji rynku pracy 

oraz świadczonych przez nie usług wykorzystano sześć oszacowań modelu logitowego  na 

próbie absolwentów, którzy w momencie ukończenia szkoły nie posiadali pracy. Zmienną 

wyjaśnianą było podjęcie pracy w okresie pierwszych 12 miesięcy od ukończenia szkoły, 

kategorię bazową stanowiło pozostawanie bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy od ukoń-

czenia szkoły. Wśród zmiennych wyjaśniających znalazły się następujące cechy absolwen-

tów: płeć, rok ukończenia szkoły, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania (wielkość 

miejscowości oraz województwo), poszukiwanie pracy w związku z ukończeniem szkoły.  

 W celu ustalenia, które czynniki wpływają na posiadanie pracy przez absolwentów 

wykorzystano metodę regresji probitowej, która pozwala określić wpływ na prawdopodobień-

stwo realizacji pewnej zmiennej losowej binarnej (fakt posiadania pracy).  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.   

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:   

- liczba absolwentów, 

- struktura absolwentów wg statusu na rynku pracy (pracujący/bezrobotni), 

- struktura młodzieży pracującej wg  wieku, płci i miejsca zamieszkania  

- wskaźniki zatrudnienia młodzieży według wieku, poziomu wykształcenia,  

- współczynnik aktywności zawodowej absolwentów, 

- struktura pracującej młodzieży według wieku i wybranych sekcji PKD, wybranych grup 

zawodów 

- młodzież bezrobotna według wieku, płci i miejsca zamieszkania (w tysiącach i %) 

- stopa bezrobocia młodzieży według wieku, poziomu wykształcenia, 

- struktura bezrobotnej młodzieży według okresu poszukiwania pracy 

- wskaźnik zatrudnienia absolwentów, 

- współczynniki aktywności zawodowej absolwentów według wieku, 
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- wskaźnik zatrudnienia absolwentów według wieku, poziomu wykształcenia 

- struktura wykształcenia absolwentów, 

- odsetek absolwentów korzystających z pomocy PUP, 

- odsetek absolwentów korzystających z programu Pierwsza Praca, 

- odsetek absolwentów korzystających z pomocy instytucji pośredniczących, z wyłączeniem 

PUP, 

- odsetek poszukujących pierwszej pracy w związku z ukończeniem szkoły/uczelni, 

- stopa bezrobocia absolwentów według poziomu wykształcenia 

- struktura pracujących absolwentów według wybranych grup zawodów 

- relacja średniego oczekiwanego wynagrodzenia do średniej pierwszej płacy w pierwszym 

miejscu pracy (w %) .  

- odsetek absolwentów znajdujących pierwszą pracę w okresie do 6 miesięcy, 

- odsetek absolwentów, których pierwsza praca ulokowana jest w sektorze prywatnym, 

- pierwsze miejsce pracy absolwentów według rodzaju działalności gospodarczej 

- pierwsze wynagrodzenia miesięczne netto absolwentów w pierwszej pracy 

- czas poszukiwania pierwszej pracy zarobkowej 

- bieżący status na rynku pracy według płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania, działu 

gospodarki pierwszego miejsca pracy, wielkości firmy pierwszego miejsca pracy, charakteru 

pierwszej pracy, typu umowy o pracę w pierwszej pracy (pracujący/ bezrobotni/ bierni).  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W raporcie z badań nie uwzględniono informacji na temat dostępu do bazy danych. Warto 

natomiast skorzystać z aneksu dołączonego do raportu, który w formie tabelarycznej prezen-

tuje w przejrzysty sposób zbiorczo wszystkie najważniejsze wyniki badania.   

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zakres merytoryczny badania i postawione cele badawcze znalazły odzwierciedlenie w struk-

turze narzędzi badawczych. Zastosowana metodologia badań umożliwia zachowanie porów-

nywalności z wcześniej przeprowadzonymi badaniami w zakresie badanej problematyki oraz 

zapewnia ciągłość informacji o losach zawodowych absolwentów. Ze względu na zasięg ba-

dania i obszerność zakresu merytorycznego badanie ma charakter unikalny.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). W odniesieniu do lat poprzednich poprawia się sytuacja absolwentów na rynku pracy w 

zakresie możliwości uzyskania przez nich pracy. 
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Zmniejszyła się stopa bezrobocia absolwentów po zakończeniu nauki (z około 69% w popu-

lacji objętej badaniem w latach 1994-1997) do około 59% w latach 1998-2005, przy wzroście 

wskaźnika zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz istotnym zmniejszeniu liczby biernych 

zawodowo (z 31% w latach 1994- 1997 do 17,5% w latach 1998-2005) 

W 2006 r. w korzystniejszej sytuacji na rynku pracy byli: 

- mężczyźni (wskaźnik zatrudnienia wyniósł ponad 66%, a stopa bezrobocia około 

26%) niż kobiety (odpowiednio: około 59% i około 32%) 

-  absolwenci mieszkający w miastach (wskaźnik zatrudnienia ponad 64% i stopa 

bezrobocia ponad 25%) niż na wsi (odpowiednio: około 58% i około 35%), 

- osoby o wyższych kwalifikacjach, w największym stopniu absolwenci z wyższym 

wykształceniem (wskaźnik zatrudnienia około 74% i stopa bezrobocia około 20%), 

w tym zawłaszcza z wykształceniem magisterskim oraz średnim zawodowym 

(odpowiednio: 64% i 30%). 

Sytuacja absolwentów na rynku pracy jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Od relatywnie 

dobrej w województwie łódzkim (najwyższy wskaźnik zatrudnienia – ponad 72% i najniższa 

stopa bezrobocia – około 18%), do najmniej korzystnej, w małopolskim (najniższy wskaźnik 

zatrudnienia – ponad 49%, stopa bezrobocia – około 43%) czy podkarpackim (wskaźnik za-

trudnienia – około 51% i najwyższa stopa bezrobocia – 44%). 

2). Sytuacja absolwentów na rynku pracy ma ścisły związek z ogólnymi tendencjami panują-

cymi na rynku pracy. Przy czym sytuacja absolwentów na rynku pracy jest gorsza niż innych 

grup ludności. 

3). Najwięcej bezrobotnych wśród absolwentów (ponad 21%) miało wykształcenie w dzie-

dzinach nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawa. 

4). Przy wyborze szkoły i kierunku kształcenia zmniejsza się rola własnych zainteresowań na 

rzecz możliwości zdobycia dobrego zawodu.  

5). Większość absolwentów miała kontakt z praktyką zawodową, jednak odsetek tej młodzie-

ży maleje w kolejnych latach. Młodzież docenia rolę posiadania doświadczenia w uzyskaniu 

zatrudnienia. Z tego względu zwiększa zainteresowanie uczestnictwem w wolontariacie, nie-

obowiązkowych praktykach i stażach oraz pracę zawodową w trakcie nauki. 

6). Przeciętny czas poszukiwania pierwszej pracy przez badanych wynosi średnio 8,4 miesią-

ca. Jest on zróżnicowany ze względu na poziom wykształcenia absolwentów – od 5,7 miesią-

ca wśród absolwentów szkół wyższych magisterskich do 11,1 miesiąca wśród absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych, jak i miejsce zamieszkania absolwentów – od 6,2 miesiąca 

wśród mieszkańców dużych miast do 10,2 miesiąca wśród mieszkańców wsi.  
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7). Najpopularniejszą metodą poszukiwania pierwszej pracy wśród absolwentów z lat 1998-

2005 było korzystanie z pomocy krewnych i znajomych (około 28% absolwentów). Za po-

średnictwem urzędów pracy, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, Interencie  lub w innym 

miejscu korzysta tylko co piąty absolwent.  

8). Oczekiwania płacowe absolwentów nie były wygórowane – przeciętne oczekiwane wyna-

grodzenie netto, to 999 złotych. Wyższej płacy netto oczekiwali mężczyźni, mieszkańcy du-

żych miast i absolwenci wyższych uczelni na poziomie magisterskim. 

9). Badana generacja absolwentów (z lat 1998-2005) jeśli chodzi o ścieżkę przebiegu kariery 

zawodowej najczęściej realizowała ścieżkę pracy (od momentu ukończenia nauki do chwili 

badania) – ponad 31%. Jest to najbardziej korzystny typ kariery zawodowej z punktu widze-

nia statusu na rynku pracy. Obecnie ten rodzaj ścieżki zawodowej realizuje zdecydowanie 

większa część absolwentów niż miało to miejsce w okresach wcześniejszych. 

10). Z punktu widzenia dziedziny wykształcenia, największe szanse na podjęcie pracy, mieli 

absolwenci kierunków: wojskowy/policyjny (odsetek pracujących ponad 82%), zarządzanie 

i marketing (ok. 82%), zdrowie, opieka społeczna (81%), prawo (ok. 79%), ochrona 

i bezpieczeństwo (ok. 79%), nauki humanistyczne, nauka o językach (ponad 77%). 

Dość wysokie wskaźniki zatrudnienia wśród absolwentów wymienionych dziedzin świadczą 

o dobrym dopasowaniu ich kwalifikacji do oczekiwań pracodawców. 

11). Utrzymanie pierwszej pracy jest silnie skorelowane z jej charakterem. Gdy pierwsza pra-

ca absolwenta odznaczała się niższym statusem  to większość absolwentów jej nie kontynu-

owała. Odwrotnie było w przypadku pierwszej pracy o wyższym statusie, wówczas zdecydo-

wana większość badanych kontynuowała pracę. 

12). Zainteresowanie własną działalnością gospodarczą wśród absolwentów jest niewielkie. 

Zaledwie 5 % respondentów podjęło działania zmierzające do założenia własnej firmy i pro-

wadziło działalność gospodarczą natomiast 7% podjęło pewne kroki, ale nie podjęło działal-

ności. Osoby, które skorzystały ze wsparcia instytucjonalnego w celu uzyskania zatrudnienia 

najczęściej wskazywały na programy „Pierwsza Praca” i „Pierwszy Biznes”. Ponad połowa 

(ok. 54%) korzystających z pomocy oceniła, że wsparcie było przydatne ale nie niezbędne.  

13). Z punktu widzenia szans zatrudnienia oraz pozyskania pracy o wyższym statusie poziom 

wykształcenia nadal odgrywa decydującą rolę.  Istnieje również dość duże zróżnicowanie 

sytuacji absolwentów na regionalnych rynkach pracy. Największe szanse na pracę mieli ab-

solwenci z województwa dolnośląskiego, a we względnie najgorszym położeniu były osoby 

wchodzące na rynek pracy w województwach świętokrzyskim, zachodniopomorskim, pod-

karpackim oraz śląskim. 
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3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Nie dysponowano wystarczającymi danymi na temat populacji generalnej do pełnej oceny 

reprezentatywności badanej próby.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Godna zauważenia jest struktura raportu z badań, która odzwierciedla wszystkie zaplanowane 

w badaniu obszary badawcze. W opracowaniu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obser-

watorium Rynku Pracy można wykorzystać następujące wskaźniki: stopa bezrobocia mło-

dzieży, współczynnik aktywności zawodowej absolwentów, wskaźnik zatrudnienia absolwen-

tów.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

1). Edukacja ustawiczna, Raport, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa 2005. 

2). Ścieżki edukacyjne Polaków, Wydawnictwo GUS. Informacje i opracowania statystyczne, 

2005, Warszawa.  

3). Wojciechowski W. , Instytucjonalne determinanty wykorzystania zasobów pracy. Analiza 

sytuacji w Polsce na tle teorii i doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe 

Scholar, Warszawa 2007.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Zastosowane kryterium doboru próby obejmujące absolwentów, którzy niedawno opuścili 

szkołę i rozpoczęli aktywność na rynku pracy pozwoliło na uzyskanie informacji na temat 

jakości edukacji i jej adekwatności w odniesieniu do zapotrzebowania pracodawców.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 W problematyce planowanych badań w ramach Mazowieckiego Obserwatorium 

Rynku Pracy warto uwzględnić zagadnienie zmniejszającej się roli urzędów pracy jako insty-

tucji pośredniczących w poszukiwaniu pracy przez absolwentów, w tym na terenie Mazow-

sza. Poznanie skali tego zjawiska oraz jego uwarunkowań może istotnie przyczynić się do 

poprawy usług oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia w skali regionu.  
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 Odrębnej analizy wymaga problematyka niedostosowania systemu edukacji do po-

trzeb rynku pracy oraz zdolności adaptacyjnych młodzieży do zmian na rynku pracy. Z tego 

względu wskazane jest opracowanie systemu monitorowania sytuacji absolwentów Mazowsza 

szczególnie jeśli chodzi o zbadanie wpływu przygotowania zawodowego i umiejętności zdo-

bytych w trakcie edukacji szkolnej na szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pra-

cy.  

 Cenne byłoby również poszerzenie obszaru badań z zakresu omawianej problematyki 

o skuteczność działań szkolnych ośrodków kariery i akademickich biur kariery jako organiza-

cji oferujących pomoc absolwentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pra-

cy.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Badanie aktywności zawo-

dowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza Praca”, 

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1124, [26.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 

 

http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=1124
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BADANIE NR 15. „INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWO-

DOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH W MAŁYCH 

MIASTACH I NA TERENACH WIEJSKICH. UWARUNKOWANIA SUKCE-

SÓW I NIEPOWODZEŃ” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w ma-

łych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. 

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania jest identyfikacja barier (na poziomie indywidualnym, rodzinnym i lokalnym) 

integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenach wiej-

skich i w małych miasteczkach.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W raporcie z badania sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

1). Niedorozwój ekonomiczno-cywilizacyjny części polskich wsi i małych miasteczek sprzyja 

marginalizacji wszystkich tworzących je grup społecznych. 

2). Na wsiach i w małych miastach występuje często próżnia instytucjonalna w związku z 

tym, że  struktury mające wspierać osoby niepełnosprawne na poziomie krajowym z trudem 

„schodzą” na poziom zarówno powiatów, a szczególnie gmin i społeczności wiejskich  a w 

szczególności osób niepełnosprawnych.  

3). W małych społecznościach lokalnych dochodzi do  osłabienia więzi społecznych, co 

wskazuje na potrzebę silniejszego wsparcia osób niepełnosprawnych przez służby i programy 

profesjonalne.  

Pytania badawcze: 

1). Jaka jest sytuacja ekonomiczno-społeczna badanej społeczności oraz położenie socjalne i 

cywilizacyjne jej mieszkańców? 

2). Jaki jest potencjał lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób 

niepełnosprawnych i powołanych do ich wspierania? 

3). Jakie formy wspierania osób niepełnosprawnych, z jaką intensywnością i w jakim zakresie 

są podejmowane przez wspomniane instytucje „naturalne” i specjalnie dla tego wsparcia po-

wołane? 

4). Jakie trudności, bariery i ograniczenia występują w działaniach tych instytucji? 

5). Jakie jest położenie osób niepełnosprawnych w badanych społecznościach? 
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6). Jak oceniają swoje położenie osoby niepełnosprawne, jak je oceniają członkowie ich ro-

dzin, sąsiedzi i inni członkowie społeczności lokalnej, w tym jej liderzy (przedstawiciele in-

stytucji i organizacji)? 

7).  Jakie możliwości, drogi, sposoby i warunki poprawy tego położenia dostrzegają respon-

denci? 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

 Tematem badania jest charakterystyka rynku pracy (grupa tematyczna nr 2) ze 

szczególnym uwzględnieniem strony podażowej (pkt. 2.2) w tym sytuacji grup defaworyzo-

wanych - osób niepełnosprawnych (pkt. 2.2.2) oraz aktywność publicznych (poza PSZ) i nie-

publicznych instytucji rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych, na rzecz  wspierania 

osób i grup słabych i wykluczonych z rynku pracy (grupa tematyczna nr 6) w tym instytucji 

pomocy społecznych (pkt. 6.1) oraz innych (pkt. 6.4). W badaniu poruszono zagadnienia do-

tyczące funkcjonowania lokalnych instytucji i organizacji wspierających osoby niepełno-

sprawne, warunków życia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz głównych 

słabości systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych  

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano literaturę przedmiotu.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania jakościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano dyspozycje do wywiadu IDI i wywiadu swobodnego.  

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

 Badanie przeprowadzono z przedstawicielami wyodrębnionych środowisk społecz-

nych, mających istotny wpływ na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w spo-

łecznościach lokalnych  - tzw. kompetentni informatorzy (7 wywiadów pogłębionych w każ-

dej badanej gminie) oraz z wybranymi osobami niepełnosprawnymi (po 6 lub 7 wywiadów 
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pogłębionych w gminie) i członkami ich rodzin, opiekunami i sąsiadami (po 6 lub 7 wywia-

dów otwartych). Badania przeprowadzono w 12 gminach województw: małopolskiego, ma-

zowieckiego, lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego (w sumie w każdej gminie 20-21 wy-

wiadów). Dobór gmin do badania miał charakter celowy - wybierając gminy zadbano o ich 

zróżnicowany charakter między innymi pod względem wielkości, sytuacji ekonomicznej, od-

ległości ich położenia od miasta wojewódzkiego. Do badań wytypowano dwanaście gmin 

miejskich i wiejskich o zróżnicowanej sytuacji materialnej, z elementami struktury społeczeń-

stwa obywatelskiego i bez elementów takiej struktury, z regionów lepiej i gorzej rozwiniętych 

gospodarczo i cywilizacyjnie. Gminy dobrano w taki sposób, aby możliwe było zbadanie spo-

łeczności będących pod wyraźnym wpływem dużych metropolii, położonych w ich pobliżu 

oraz społeczności tradycyjnych wiejskich lub małomiasteczkowych oddalonych od dużych 

centrów miejskich, społeczności biednych, średnio biednych a także takich, w których można 

odnaleźć problemy i zjawiska typowe dla społeczności post-PGR-owskich.  

 Niepełnosprawni zostali dobrani do badania w sposób celowy, respondentami było 5-

7 osób niepełnosprawnych w wieku 16 –60/65 lat na terenie każdej badanej gminy (łącznie 

we wszystkich gminach ok. 80 osób). Dobór tej grupy do badania nastąpił w oparciu o istnie-

jące statystyki i wiadomości pochodzące od kompetentnych informatorów. Liczba przepro-

wadzonych wywiadów, kryteria doboru próby oraz wybór gmin nie uprawniają do przyznania 

reprezentatywności omawianych badań.   

2.2.1.1 Ogólnopolski 

Badana miały charakter ogólnopolski. Badania terenowe przeprowadzono w dwunastu gmi-

nach województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego 

(w raporcie z badań nie podano nazw gmin).   

2.2.1.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.1.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego uwzględnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody  

2.3.1 Metody statystyczne 

Nie uwzględniono.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono. 
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2.3.3 Inne metody analizy 

 Do opracowania wyników wykorzystano jakościową analizę treści wywiadów z 

uwzględnieniem zagadnień zawartych w scenariuszach oraz analizę monografii badanych 

gmin.     

 Ponadto wykorzystano metodę analizy SWOT w zakresie szans, zagrożeń, potencjału 

oraz słabych stron wybranych gmin. Analiza ta umożliwiła szczegółową diagnozę problemów 

społecznych gminy w tym sytuacji osób niepełnosprawnych i jej uwarunkowań.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

Badania jakościowe, które stanowią metodę badawczą niniejszego badania wykluczają for-

mułowanie twierdzeń/wniosków o częstotliwości zjawisk i dokonanie ich pomiaru, czyli 

stosowanie twardych wskaźników (np. wyrażanych liczbowo, procentowo). 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Brak bazy danych. 

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły na odczytanie rzeczywistych intencji, emocji czy 

też ocen respondentów dotyczących badanej problematyki. Dzięki temu możliwa była pogłę-

biona charakterystyka badanych zjawisk w kategoriach jakościowych. Badania choć pozba-

wione charakteru reprezentacyjnego pozwalają na identyfikację najważniejszych problemów 

w obszarze funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i w małych mia-

steczkach, co było celem niniejszego badania.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

1). Bliskość miasta i większa dostępność wielkomiejskiej infrastruktury  

zwiększa możliwości uzyskania pracy zarobkowej i podejmowania dalszej nauki przez osoby 

niepełnosprawne.  

2). Gminy zamożniejsze, o lepiej prosperującej gospodarce i rozwiniętej strukturze społecznej 

starają się stosować bardziej rozwinięte instrumenty realizacji polityki społecznej, np. tworzą 

strategie rozwoju społeczno-gospodarczego i strategie rozwiązywania problemów społecz-

nych oraz podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

3). Tylko większe, względnie bogate i położone blisko metropolii gminy mogą sobie pozwo-

lić na tworzenie własnego zasobu administracyjnego, którego zadaniem jest staranie się o 
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fundusze pomocowe przeznaczone na rozwiązywanie problemów społecznych, w tym pro-

blemów osób niepełnosprawnych. 

4). Podstawową barierą w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz aktywizacji społecz-

no--zawodowej osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne jest brak środków mate-

rialnych. Jednocześnie w znacznej części gmin żadna z badanych instytucji nie ubiega się o 

pozyskanie funduszy europejskich, które przeznaczone byłyby na pomoc osobom niepełno-

sprawnym. Występuje tu zjawisko wyuczonej bierności.  

5). Problemy społeczne w tym problemy środowisk wykluczonych jak np. osoby niepełno-

sprawne są marginalizowane na rzecz likwidacji niedorozwoju ekonomiczno-cywilizacyjnego 

gmin. 

6). W odniesieniu do większości gmin badania potwierdziły „płytkość” rynków pracy, cha-

rakteryzujących się małą liczbą zakładów pracy w ogóle, a w tym szczególnie małą liczbą 

zakładów zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (zakładów pracy chro-

nionej, firm i instytucji z otwartego rynku pracy).  

7). Instytucje lokalne zajmujące się osobami niepełnosprawnymi nie dostrzegają problemu ich 

aktywizacji zawodowej. Swoja pomoc koncentrują niemal wyłącznie na rozdysponowaniu 

środków finansowych przeznaczonych na zasiłki. 

8). Osoby niepełnosprawne mają ograniczone możliwości rozwoju zawodowego ze względu 

na brak odpowiedniego (zawodowego) szkolnictwa w gminie, a także brak informacji i 

wsparcia ze strony gminy o możliwościach szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.  

9). Istnienie strategii rozwiązywania problemów niepełnosprawności jako dokumentu formal-

nie obowiązującego władze gminne na obszarze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich należy 

do wyjątków .  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

W opisie badania zbyt mało informacji poświecono danym zastanym.  

  

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Na uwagę zasługuje również wykorzystana w badaniu analiza SWOT, którą można wykorzy-

stać do diagnozowania sytuacji mazowieckiego rynku pracy – jego szans, zagrożeń, potencja-

łu oraz słabych stron. 
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4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Giermanowska E. (red.), Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy 

zatrudnienia, Wyd. ISP, Warszawa 2007.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 W badaniu wykorzystano monograficzną metodę badawczą opartą na badaniach ja-

kościowych. Metoda ta polega na docieraniu do pogłębionych informacji o indywidualnym 

charakterze oraz daje możliwość zrozumienia sensu określonego działania i jego wpływu na 

różne aspekty funkcjonowania społeczności, w jakiej ono zachodzi. Dzięki zastosowanej me-

todzie dochodzi do odtworzenia struktur determinujących sposób postępowania aktorów spo-

łecznych, a także poznania rezultatów działań ludzi i struktur organizacyjnych. Zgromadzone 

w trakcie tworzenia monografii informacje są umieszczone w kontekście stosunków społecz-

nych i interpretowane z perspektywy ich znaczenia. Uzyskane w taki sposób modele sytuacji 

społecznych umożliwiają bardziej trafną interpretację sposobu funkcjonowania badanych 

zbiorowości lokalnych i ich władz publicznych.   

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Warto podjąć badania dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na mazowieckim rynku 

pracy. Szczególnie chodzi tu o ich aktywność zawodową i edukacyjną – skala, uwarunkowa-

nia, współpraca instytucjonalna. Badania te można poszerzyć o identyfikację zachowań dys-

kryminacyjnych pracodawców wobec osób niepełnosprawnych. Dokładne rozpoznanie sytu-

acji osób z ograniczoną sprawnością w omawianym wymiarze powinno być podstawą do wy-

pracowania systemowych rozwiązań mających na celu aktywizację zawodową osób niepełno-

sprawnych i ich integrację.  

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 
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Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Gąciarz Barbara, Ostrowska Antonina, Pańków Włodzimierz, Integracja 

społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych mia-

stach i na terenach wiejskich - uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń, 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/literatura-przedmiotu/, dostęp dn. [09.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 16. „EFEKTY WDROŻENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ DO-

TYCZĄCYCH POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Efekty wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pra-

cy” 

1.2 Cel lub cele badania 

 Głównym celem badania jest określenie efektów działań wynikających z wdrożenia 

nowych rozwiązań dotyczących pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w aktywnym jej 

poszukiwaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych, organizacyjnych, tech-

nicznych, kadrowych i metod pracy wykorzystywanych w usługach świadczonych przez klu-

by pracy w urzędach pracy, ochotniczych hufcach pracy, innych instytucjach i organizacjach, 

a także świadczonych w centrach informacji i planowania kariery zawodowej.  

Ponadto sformułowano następujące cele szczegółowe: 

1). Przeprowadzenie analizy obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych oraz 

innych dokumentów związanych z realizacją usługi rynku pracy pomoc w aktywnym poszu-

kiwaniu pracy dla określenia ich przydatności w praktycznej działalności klubów pracy.  

2). Zidentyfikowanie czynników i procesów sprzyjających (pomocnych) oraz utrudniających 

korzystanie przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy z pełnego zakresu usługi pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy, na którą składają się trzy formy realizacji usługi: 

- uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 

- uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, 

- dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszu-

kiwania pracy i samo zatrudnienia. 

3). Określenie potrzeb i oczekiwań w zakresie poprawy jakości funkcjonowania klubów pracy 

w urzędach pracy oraz innych instytucjach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej, organizacyj-

nej, technicznej, kadrowej i metodologicznej oraz opinii realizatorów i klientów usługi pomoc 

w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

4). Zidentyfikowanie przykładów „dobrych praktyk” w zakresie funkcjonowania klubów pra-

cy oraz realizacji usługi dotyczącej pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Pytania badawcze podzielono według pięciu obszarów: 

1). Zagadnienia prawne:  
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- Jak kadra nadzorująca pracę liderów klubów pracy, liderzy klubów pracy oraz osoby korzy-

stające z usług klubów pracy oceniają zakres i jakość zmian w przepisach prawnych dotyczą-

cych usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy? 

- Co należałoby uwzględnić w rozwiązaniach prawnych, aby poprawić jakość funkcjonowania 

klubów pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz innych instytucjach i organizacjach? 

2). Zagadnienia organizacyjne i kadrowe:  

- Jaki jest status klubów pracy i liderów klubów pracy oraz sytuacja kadrowa w PUP, jednost-

kach OHP, innych instytucjach i organizacjach? 

- Jakie koszty (rodzaje, wysokość, źródło) ponoszą organizatorzy świadczący usługi w zakre-

sie aktywnego poszukiwania pracy? 

- Na jakich zasadach prowadzona jest współpraca instytucji, która prowadzi kluby pracy z 

innymi placówkami na szczeblu: kraju, województwa, powiatu, gminy? 

- W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja uczestników klubów pracy (osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy)? 

- W jaki sposób są przygotowywani, doskonaleni i oceniani liderzy klubów pracy w publicz-

nych służbach zatrudnienia, OHP oraz innych instytucjach i organizacjach? 

3). Zagadnienia techniczne: 

- Jakie zasoby (pomieszczenia, wyposażenie, środki dydaktyczne) są niezbędne do funkcjo-

nowania klubów pracy oraz świadczenia usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy? 

- Jak oceniany jest przez użytkowników, zarówno dostawców usług, jak i uczestników, dostęp 

do informacji i elektronicznych baz danych służących doskonaleniu umiejętności poszukiwa-

nia pracy i samozatrudnienia? 

4). Zagadnienia metodyczne: 

- W jaki sposób tworzony jest program klubów pracy oraz jakie materiały, metody i formy 

organizacyjne są stosowane przy jego realizacji? 

- Jakie istnieją potrzeby i oczekiwania w zakresie unowocześniania treści i metod pracy wy-

korzystywanych w realizacji usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy? 

5). Inne zagadnienia: 

- W jaki sposób urzędy pracy wykorzystują i upowszechniają program szkolenia pod nazwą 

„Klub Pracy” w celu pozyskania innych instytucji i organizacji do współpracy 

w zakresie świadczenia usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy? 

- Co motywuje osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w szkoleniach i zajęciach 

aktywizacyjnych organizowanych przez kluby pracy? 
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- Co sprzyja, a co utrudnia tworzenie sieci współpracy (instytucji i osób) w realizacji polityki 

państwa skierowanej na aktywizację bezrobotnych i poszukujących pracy? 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest polityka rynku pracy (grupa tematyczna nr 3) ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji rynku pracy (pkt. 3.1), partnerów (pkt. 3.2), instrumentów polityki 

rynku pracy i ich efektywności (pkt. 3.3), pośrednictwa pracy (pkt. 3.7). W badaniu uwzględ-

niono rozwiązania (prawne, organizacyjne, kadrowe, techniczne, metodyczne i inne) oraz 

towarzyszące im zjawiska i procesy w zakresie poprawy jakości i efektywności usług doty-

czących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem skutków 

wprowadzenia zaktualizowanego w 2003 r. podręcznika „Klub Pracy”, jak również wejścia w 

życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. nr 99, poz. 1001 z póź. zm.), sankcjonującej m.in. usługę rynku pracy pomoc w ak-

tywnym poszukiwaniu pracy.  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie sformułowano uzupełniającego tematu badania.  

 

2. Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycznych 

/ tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie zostały poddane trzy grupy dokumentów: akty prawne, materiały dotyczące działal-

ności klubów prac oraz inne dokumenty dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono  badania ilościowe i jakościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę i dyspozycje do wywiadu IDI.   

2.2 Charakterystyka próby  

2.2.1 Charakter próby 

 W ramach badania ilościowego ankiety skierowane zostały do osób kierujących lub 

zarządzających podmiotami administracyjnymi i instytucjami prowadzącymi kluby pracy i 

realizującymi zadania ustawowe będące przedmiotem zainteresowań badawczych. Łącznie 

wysłano do 595 instytucji informację wraz z zaproszeniem do udziału w badaniu przedstawi-
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cieli trzech grup respondentów. Ankiety (po jednej z każdego typu A, B, C) skierowano do  

trzech grup respondentów:  

1). Przedstawicieli kadry nadzorującej (bezpośrednich przełożonych liderów klubów pracy 

lub osób wykonujących zadania liderów klubów pracy) – w sumie 595 osób. W tym do: 

-  kierowników właściwej komórki organizacyjnej PUP, któremu bezpośrednio 

podlega lider klubu pracy lub osoba wypełniająca zadania w zakresie pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy (np. doradca zawodowy, osoba zatrudniona w ramach prac 

subsydiowanych) – przebadano 339 osób; 

- kierowników Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP lub w od-

dziale terenowym WUP – 53 osoby; 

- dyrektorów Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w OHP – 113 osób; 

- kierowników instytucji/organizacji (lub wyznaczonych przez niego osób) współpracujących 

z PUP, realizujących usługi na zlecenie PUP lub też samodzielnie prowadzących klub pracy 

– 90 osób. 

2). Liderów klubów pracy, z wyżej wymienionych instytucji –  595 osób. W przypadku gdy w 

organizacji nie było wydzielonego stanowiska „lider klubu pracy”, objęto osoby wykonujące 

zadania z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.  

3).  Klientów klubów pracy - 2975 osób (przyjęto, że w badaniu będzie uczestniczyć 

maksymalnie pięć osób z każdej instytucji wyżej wymienionej: zarówno kobiety, jak i męż-

czyźni w przedziale wiekowym 15-50 lat; z wykształceniem: od poniżej gimnazjalnego do 

wyższego. Do każdego klubu pracy przesłany został indywidualny „klucz” doboru losowego 

uczestników próby).  Badaniem objęte zostały wszystkie kluby pracy w Powiatowych Urzę-

dach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy oraz Centrach Informacji i Planowania Kariery Za-

wodowej, a także 90 klubów pracy prowadzonych przez inne instytucje i organizacje. Re-

spondentami na tym etapie badania byli kierownicy instytucji i liderzy klubów pracy. 

W trakcie badań ilościowych  zostały wyselekcjonowane kluby pracy, które stanowiły przed-

miot pogłębionej analizy – „case study”. W badaniu „case study” badaczami i autorami opi-

sów „dobrych praktyk” byli celowo wybrani (z listy osób certyfikowanych przez MPiPS) li-

derzy klubów pracy, którzy po zapoznaniu się z treścią wypełnionych ankiet (dla trzech grup 

respondentów) odwiedzali wybraną  instytucję i zbierali wymagane informacje do sporządze-

nia opisu przypadku. W badaniu na potrzeby opracowania studium przypadku przeprowadzo-

no wywiady indywidualne z kierownikami PUP, OHP, innej organizacji/instytucji współpra-

cującej z PUP, realizującej usługi na zlecenie PUP oraz/lub z wytypowanymi przez nich lide-
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rami klubów pracy. Dokonano opisów trzech dobrych praktyk: Klub Pracy dzielnicy Targó-

wek w Warszawie, Klub Pracy w OHP w Łodzi, Klub Pracy w PUP w Nysie.    

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.2.2  Regionalny 

Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego uwzględnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Struktura analizy wyznaczona została przez przyjęte cele badawcze i na ich podstawie okre-

ślone obszary i zagadnienia problemowe. Opracowanie i analiza wyników badań została 

przeprowadzona z wykorzystaniem technik statystycznych – brak szczegółowych informacji 

w opisie badania na ten temat. Na podstawie raportu z badań można stwierdzić, że wykorzy-

stano metodę analizy rozkładu zmiennych.  

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Analiza jakościowa wyników badań podporządkowana została 14 problemom – pytaniom 

badawczym określonym w koncepcji badań.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:  

- częstotliwość świadczenia usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy przez instytucje 

uczestniczące w badaniu w ciągu roku, 

- liczba uczestników klubów pracy biorąca udział w szkoleniach z zakresu umiejętności po-

szukiwania pracy, zajęciach aktywizacyjnych oraz korzystająca z informacji i elektronicznych 

baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy, 

- średnia liczba godzin poświeconych przez klub pracy na aktywne formy poszukiwania pracy 

w ciągu roku,  
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- odsetek instytucji, w których pracują osoby posiadające uprawnienia lidera klubu pracy, 

- odsetek instytucji prowadzących ocenę efektywności usługi „pomoc w aktywnym poszuki-

waniu pracy” .  

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W raporcie z badań nie uwzględniono informacji dotyczącej dostępu do bazy danych.   

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Struktura narzędzi badawczych została podporządkowana przyjętym celom i problemom ba-

dawczym, co zapewniło zarówno ilościową, jak i jakościową analizę dostarczonego tą drogą 

materiału badawczego. Zastosowana w badaniu metoda analizy dokumentów pozwoliła na 

sformułowania problemów badawczych i szczegółowych pytań do narzędzi badawczych. Me-

toda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej i audytoryjnej umoż-

liwiła dokonanie opisu oraz wyjaśnienie badanego stanu dotyczącego funkcjonowania klubów 

i usług świadczonych w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, co było celem 

niniejszego badania.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Wszystkie wprowadzone zmiany w przepisach prawnych (Ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie standardów usług rynku pracy)  przyczyniły 

się do rozwoju usług świadczonych w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, a 

tym samym do funkcjonowania samych klubów pracy i są pozytywnie oceniane przez więk-

szość osób nadzorujących pracę liderów klubów pracy i samych liderów. Jednakże istniejące 

regulacje prawne nadal wymagają zmian, w celu poprawienia jakości funkcjonowania KP w 

publicznych służbach zatrudnienia oraz innych instytucjach i organizacjach. 

2). Sytuacja kadrowo - organizacyjna i finansowa większości badanych instytucji jest dość 

stabilna. Świadczy to o dobrej kondycji prowadzonych obecnie klubów pracy i pozwala przy-

puszczać, że są one odpowiednio przygotowane do świadczenia usług na jak najwyższym 

poziomie. 

3). Zasoby lokalowe i wyposażenie techniczne, z którego korzystają kluby pracy na rzecz 

świadczenia usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy są wystarczające do odpowied-

niego jej świadczenia w większości Klubów.  

4). Opinie przedstawicieli kadry nadzorującej, liderów klubów pracy oraz uczestników klu-

bów pracy w kwestii treści zajęć prowadzonych w klubach pracy, jakości materiałów szkole-
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niowych, stosowanych technik i form pomocy pozwalają wnioskować, że usługa pomoc w 

aktywnym poszukiwaniu pracy jest świadczona na wysokim poziomie i odznacza się dużą 

efektywnością. 

5). Środowisko zajmujące się świadczeniem usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 

cechuje autonomizacja oraz względna izolacja w stosunku do innych instytucji rynku pracy. 

W związku z tym kluby pracy współpracują między sobą w ograniczonym zakresie oraz sto-

sunkowo rzadko podejmują współpracę z innymi organizacjami.   

6). W niespełna połowie instytucji świadczących usługę „pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy” nie dokonuje się oceny jej efektywności. W instytucjach, w których prowadzona jest 

ocena efektywności szkoleń stosowane są następujące sposoby ewaluacji:  

arkusze oceny wypełniane przez uczestników po zakończeniu szkolenia, 

dane dotyczące udzielonych form wsparcia: liczba szkoleń, liczba uczestników 

itp., 

statystyki dotyczące zatrudnienia i samozatrudnienia uczestników klubów pracy, 

sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne z działalności instytucji, 

arkusz oceny okresowej liderów klubów pracy. 

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

W opracowaniu koncepcji Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy można wykorzystać 

następujące wskaźniki: częstotliwość świadczenia usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy przez instytucje uczestniczące w badaniu w ciągu roku, średnia liczba godzin poświe-

conych przez klub pracy na aktywne formy poszukiwania pracy w ciągu roku.  

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

1). Standardy usług rynku pracy. Standard usługi „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy” (projekt). Project PHARE, Human Resources Development Improving Quality of 

Employment Promotion Services. PARP, Warszawa 2004. 

2). Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu Lider Klubu Pracy – 342 390. Projekt 

PHARE Doskonalenia kwalifikacji PSP w celu wdrażania europejskiej strategii 

zatrudnienia oraz uczestnictwa w systemie EURES (EuropeAid/118646/D/SV/PL). IMC Con-

sulting i IMC Polska,  kwiecień 2005. 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

 Zastosowane narzędzia badawcze wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na weryfi-

kację informacji pochodzących z różnych źródeł.  

 Godna polecenia jest zastosowana w badaniu metoda „case study”, dzięki której 

możliwe jest zidentyfikowanie katalogu „dobrych praktyk” dotyczących polityki rynku pracy, 

które warto promować i upowszechnić w skali całego kraju.   

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

W związku z niskim odsetkiem instytucji, w których badana jest efektywność usługi „pomoc 

w aktywnym poszukiwaniu pracy” należy pogłębić badania nad uwarunkowaniami tego stanu 

rzeczy oraz  zweryfikować wykorzystywane obecnie narzędzia do pomiaru tej efektywności 

pod kątem ich rzetelności i wiarygodności.  Należałoby również zająć się zagadnieniem braku 

wystarczającej współpracy i koordynacji działań instytucji świadczących wyżej wspomnianą 

usługę  oraz opracowaniem instrumentów służących integracji na tym poziomie.  

  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brak 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Efekty wdrożenia 

nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy” 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1056, dostęp dn. [16.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 
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5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak
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BADANIE NR 17. „KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE PRA-

COWNIKÓW PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Kształcenie i szkolenie zawodowe pracowników publicznych służ zatrudnienia” (badanie 

zrealizowano na potrzeby projektu „Programy szkoleń modułowych dla kadry publicznych 

służb zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich)   

1.2 Cel lub cele badania 

Badanie miało na celu diagnozę sytuacji w zakresie kształcenia i szkolenia kadr publicznych 

służb zatrudnienia w 2006 roku i pierwszej połowie 2007 roku. 

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

Pytania badawcze: 

1). Jaką politykę prowadzą urzędy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego pracowni-

ków? 

2). Czy polityka szkoleniowa prowadzona jest w sposób planowy? 

3). Jaką rolę w realizacji polityki szkoleniowej pełnią: dyrektor urzędu, kierownicy średniego 

szczebla (np. kierownicy wydziałów) i komórka ds. kadrowych? 

4). Jakie są cele organizacji szkoleń? 

5). Czy potrzeby szkoleniowe pracowników są diagnozowane? Jeżeli tak, czy ich znajomość 

jest wykorzystywana do kwalifikacji pracowników na szkolenia? W jaki sposób? 

6). Jakie formy szkoleń są najbardziej powszechne? Jakie są preferowane? Dlaczego? 

7). W jaki sposób konstruowany jest program szkoleń? 

8). Jakimi kryteriami kierują się urzędy w wyborze szkoleń spośród dostępnej oferty? 

9). Czy urzędy określają wymagane kwalifikacje wykładowców? Jakie? 

10). Jakie kryteria są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu pracowników na szkolenia? 

11). Jakie jest znaczenie inicjatywy pracowników w realizacji polityki szkoleniowej? 

12). W jaki sposób urzędy pozyskują środki na szkolenia? Z jakich źródeł finansują szkole-

nia? 

13). Czy przebieg i rezultaty szkoleń są monitorowane? Czy prowadzi się ewaluację szkoleń? 

14). Czy polityka szkoleniowa jest prowadzona efektywnie? Jakie rezultaty przynosi? 

15). Czy wielkość urzędów ma wpływ na podejście do polityki szkoleniowej? 
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16). Czy polityka szkoleniowa stosowana przez wojewódzkie urzędy pracy ma wpływ na po-

litykę szkoleniową prowadzoną przez powiatowe urzędy pracy? 

17). Czy pracownicy, w stosunku do których ustawa określa wymagania kwalifikacyjne, czę-

ściej niż pozostali są objęci szeroko rozumianymi szkoleniami? 

18). Jaka jest tematyka szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy? 

19). Czy w rezultacie szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji pracownicy zdobywają 

nowe kwalifikacje (wiedzę i umiejętności) odpowiednie do ich zawodu? 

20). Czy należy wprowadzić rozwiązania systemowe w zakresie polityki kształcenia 

i szkolenia zawodowego dla publicznych służb zatrudnienia? Jakie rozwiązania są pożądane? 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Temat badania wpisuje się w obszar polityki rynku pracy (grupa tematyczna nr 3) ze szcze-

gólnym uwzględnieniem instytucji rynku pracy w obszarze funkcjonujących kadr (pkt. 3.1), 

instrumentów polityki rynku pracy i ich efektywności (pkt. 3.3), pośrednictwa zawodowego 

(pkt.3.7), doradztwa (pkt. 3.8).   

 Badanie obejmuje następujące zagadnienia: 

- polityka i strategia szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia realizowana przez organy 

zatrudnienia (samorządy województw, powiatów i wojewodów), 

- uczestnictwo pracowników publicznych służb zatrudnienia (wojewódzkich urzędów pracy, 

powiatowych urzędów pracy i urzędów wojewódzkich/komórek urzędów wojewódzkich zaj-

mujących się rynkiem pracy) w kształceniu i szkoleniu zawodowym organizowanym przez 

organy publicznych służb zatrudnienia oraz podejmowanym we własnym zakresie przez pra-

cowników, 

- ocena dotychczasowej polityki szkoleniowej w służbach zatrudnienia i oczekiwania doty-

czące przyszłych rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.  

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania. 

  

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 
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2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano dane dotyczące kształcenia pracowników WUP i PUP gromadzone przez 

urzędy.  Do gromadzenia danych zastanych wykorzystano elektroniczny formularz.  

2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe.   

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę internetową (CAWI), ankietę do wywiadu telefonicznego - 

CATI, elektroniczny formularz do zgromadzenia danych zastanych, wytyczne do wywiadu 

IDI, scenariusz do badania fokusowego. 

2.2 Charakterystyka próby  

2.2.1 Charakter próby 

 Badaniem z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI) objęto dyrektorów woje-

wódzkich i powiatowych urzędów pracy – w sumie zrealizowano 14 ankiet w WUP i 219 

ankiet w PUP. Ponadto przeprowadzono 13 wywiadów z dyrektorami lub wskazanymi przez 

nich przedstawicielami wydziałów polityki społecznej w urzędach wojewódzkich.  

 Badanie pracowników PUP i WUP i wydziałów polityki społecznej przeprowadzono 

z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI). Z PUP otrzymano 2879 ankiet, z WUP -456, 

natomiast z wydziałów polityki społecznej uzyskano 39 ankiet.  

 Pięć indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzono w PUP i wydziale 

polityki społecznej (po jednym) oraz WUP (3 wywiady). 

 Ponadto zrealizowano wywiady grupowe. Łącznie do analizy badań wzięte zostały 

pod uwagę rezultaty pięciu wywiadów grupowych, w których wzięło udział 42 przedstawicie-

li urzędów pracy oraz trenerów-szkoleniowców pracujących z publicznymi służbami zatrud-

nienia.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badanie miało charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego 

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego uwzględnienia województwa mazowieckiego.  
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2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody  

2.3.1 Metody statystyczne 

W opisie badania brakuje szczegółowych informacji na temat zastosowanych metod analizy. 

Na podstawie analizy raportu z badań można stwierdzić, że wykorzystano metody analizy 

statystycznej na zasadzie rozkładów zmiennych.   

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono.  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.  

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:  

- odsetek badanych, którzy uczestniczyli w szkoleniach (ogólnie),  

- odsetek badanych, którzy uczestniczyli w szkoleniach na dany temat,  

- odsetek badanych, którzy w trakcie pracy w urzędzie kształcili się w systemie szkolnym, 

- częstotliwość szkoleń według stanowisk pracowników PUP, 

- częstotliwość szkoleń według stanowisk pracowników WUP. 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

W raporcie z badań nie uwzględniono informacji na temat dostępu do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania 

Zastosowane metody badawcze umożliwiły zrealizować cel badania jakim była diagnoza w 

obrębie działań szkoleniowych w Publicznych Służbach Zatrudnienia w Polsce . Wykorzysta-

no szereg technik i narzędzi badawczych, które pozwoliły na uzyskanie ogromnego materiału 

informacyjnego, który stanowi podstawę do sformułowania rekomendacji o charakterze sys-

temowym oraz punkt wyjściowy do następnych badań w omawianym zakresie.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Pracownicy służb zatrudnienia uczestniczą w szkoleniach bardzo intensywnie: w 2006 

roku w szkoleniach uczestniczyło 88% ogółu pracowników PSZ, a w I połowie 2007 roku – 

75%.  
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2). W 60% badanych jednostek (wg deklaracji kierownictw) prowadzone są plany szkoleń, 

przy czym znacznie lepiej sytuacja przedstawia się na szczeblu wojewódzkim. Jednakże poli-

tyka szkoleniowa nie jest prowadzona w sposób planowy. Nie są diagnozowane potrzeby 

szkoleniowe pracowników, i kierowanie pracowników na szkolenia najczęściej nie wynika z 

określonej potrzeby pracownika czy urzędu. 

3). W badanych urzędach prowadzona jest polityka szerokiego dostępu do szkoleń, zwłaszcza 

dla pracowników na stanowiskach tzw. kluczowych i kierowniczych. W przypadku innych 

form podnoszenia kwalifikacji – zwłaszcza wspierania kształcenia formalnego prowadzona 

polityka jest bardzo zróżnicowana, w dużej mierze  zależna od indywidualnych przekonań 

osób kierujących urzędami. 

4). Kierownicy badanych urzędów mają kluczowy wpływ na politykę szkoleniowa - poczyna-

jąc od decyzji o skierowaniu pracownika na szkolenie, przez decyzję o skorzystaniu z oferty 

czy o organizacji szkolenia po decyzje o wysokości środków przeznaczanych na szkolenia. 

Drugą z kolei ważną osobą jest bezpośredni przełożony, jednakże jego pozycja jest nieco sil-

niejsza na szczeblu wojewódzkim. W zdecydowanej większości badanych urzędów zasadzie 

bez znaczenia pracownicy ds. szkoleń nie odgrywają większego znaczenia w nadawaniu 

kształtu działaniom szkoleniowym. Ich rola ogranicza się do technicznej obsługi tych działań. 

5). Preferowaną formą szkolenia są formy kształtujące umiejętności (warsztaty). W praktyce 

jednak warsztaty nie zajmują pierwszego miejsca wśród organizowanych szkoleń, przeważają 

formy wykładowe prezentowanych treści.  

6). Najczęstszym źródłem finansowania szkoleń jest Fundusz Pracy. Pomimo szerokich moż-

liwości, jakie stworzył Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Rozwój Zaso-

bów Ludzkich to niewiele PUP-ów (nieco ponad 16%) zdecydowało się sięgnąć po te środki. 

Natomiast jeśli chodzi o WUP-y,  połowa z nich skorzystała z EFS w ramach Działania 1.1, a 

ponadto wszystkie dysponowały środkami z EFS w ramach Priorytetów Pomocy Technicznej 

SPO RZL i ZPORR. 

7). Tematyka szkoleń jest generalnie zgodna z zakresem pracy pracowników. wśród tematów 

wymienianych jako realizowane w zbyt małym stopniu dominuje jednak problematyka praw-

na – ustawy o promocji zatrudnienia, w tym zwłaszcza standardów usług, przepisów dotyczą-

cych zamówień publicznych, pomocy publicznej, udostępniania informacji, bezpieczeństwa 

systemów informatycznych i wiele innych. 

8). Szkolenia w większości badanych urzędów nie są monitorowane; dotyczy to zarówno 

tych, na które pracownicy są kierowani, jak i tych, które urząd zakupuje. Prowadzona jest 

natomiast ewaluacja szkoleń. W niektórych urzędach ewaluacja ta może przybierać formę 
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ankiet, które uczestnicy szkoleń standardowo wypełniają pod koniec szkolenia jednak w nie-

licznych urzędach prowadzone są niezależne własne ankiety ewaluacyjne, a ich wyniki mają 

znaczenie przy podejmowaniu decyzji szkoleniowych.  

9). Pracownicy są ogólnie zadowoleni z polityki szkoleniowej badanych urzędów, jednakże 

przyznają, że nie jest ona oparta o rozpoznanie potrzeb i że nie czują się motywowani do pod-

noszenia kwalifikacji, jak również nie widzą wpływu swojej aktywności szkoleniowej na 

swoją pozycję zawodową i wynagrodzenie. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

 Podczas prowadzonych badań okazało się, że dane na temat szkoleń w zdecydowanej 

większości urzędów nie są gromadzone, a tym bardziej analizowane. Przyczyniło się to do 

wielu trudności w uzyskaniu oczekiwanych informacji. Skutkiem wspomnianych deficytów 

informacyjnych są częściowe braki danych w omawianym raporcie.  

 

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy  

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

Temat badania okazał się niezwykle istotny dla większości badanych urzędów. Zespół reali-

zujący badanie otrzymał w czasie jego realizacji wiele dowodów świadczących o dużym zain-

teresowaniu poruszanym zagadnieniem. Urzędy wykazywały chęć w zakresie poszukiwania 

skutecznych rozwiązań, nawiązania współpracy z innymi urzędami w obszarze kształcenia i 

szkolenia zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia. Warto zatem wykorzy-

stać ten potencjał i włączyć powyższa problematykę do koncepcji badawczej Mazowieckiego 

Obserwatorium Rynku Pracy, co powinno przełożyć się na poprawę jakości usług świadczo-

nych przez instytucje rynku pracy w zasięgu regionu. Wskaźniki możliwe do wykorzystania: 

odsetek badanych, którzy uczestniczyli w szkoleniach (ogólnie), odsetek badanych, którzy 

uczestniczyli w szkoleniach na dany temat. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak. 

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Na uwagę zasługuje sposób wykorzystania badań jakościowych. Przeprowadzone na początku 

badania indywidualne wywiady pogłębione miały charakter eksploracyjny. Ich realizacja 

umożliwiła pełniejsze rozpoznanie problematyki badania oraz weryfikację narzędzi badaw-
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czych. Cenne z punktu widzenia przedmiotu badania jest prezentacja w raporcie z badania 

„dobrych praktyk” w organizowaniu szkolenia pracowników przez wojewódzkie i powiatowe 

urzędy pracy.  

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

 Dodatkowych badań wymaga zagadnienie współpracy WUP i PUP-ów w zakresie 

kształcenia publicznych służb zatrudnienia, których efektem byłoby wypracowanie optymal-

nych modeli współdziałania w tym zakresie. Szerszymi analizami powinna zostać również 

objęta efektywność szkoleń prowadzonych w urzędach pracy.   

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Brejnak Andrzej, Wolińska Irena, Kształcenie i szkolenie zawodowe pra-

cowników publicznych służ zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warsza-

wa, 2008 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Brejnak Andrzej, Wolińska Irena, Kształcenie i szkolenie zawodowe pra-

cowników publicznych służ zatrudnienia, 

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT=details&sP=CON

TENT,objectID,940113, dostęp dn. [26.08.2009 r.] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 
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Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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BADANIE NR 18  „EFEKTYWNOŚĆ USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU 

PRACY SŁUŻĄCYCH PODNOSZENIU KWALIFIKACJI BEZROBOT-

NYCH”  

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

 „Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezro-

botnych” (badanie zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 

1.2 Cel lub cele badania 

Cele projektu: 

1). Ocena efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji 

bezrobotnych. 

2). Opracowanie rekomendacji dotyczących modyfikacji usług i instrumentów oraz sposobów 

mierzenia ich efektywności. 

3). Analiza porównawcza w wybranych krajach Unii Europejskiej.  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze  

 Przyjęto hipotezę mówiącą o tym, że o efektywności instrumentów i usług decyduje 

ścisły i systematyczny kontakt między wszystkimi  uczestnikami procesu aktywizacji zawo-

dowej bezrobotnych. 

 Pytania badawcze: 

1). Jakie są główne bariery wzrostu efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących 

podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych? 

2). Jakie działania są podejmowane przez publiczne instytucje rynku pracy w celu likwidacji 

czy też niwelowania tych barier? 

3). Czy stosowane przez publiczne służby zatrudnienia kryteria, mierniki i wskaźniki pozwa-

lają na dokonanie prawidłowej oceny efektywności usług i instrumentów rynku pracy służą-

cych podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych? Jeśli nie, to jakie kryteria, mierniki i wskaźniki 

należy zastosować, aby ocena efektywności była prawidłowa ? 

4). Do jakich grup bezrobotnych należy adresować usługi i instrumenty rynku pracy, żeby z 

jednej strony były one jak najbardziej efektywne, a z drugiej strony skuteczne ułatwiały oso-

bom bezrobotnym znalezienie pracy? 
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5). W jaki sposób urzędy pracy rozpoznają popyt na usługi i instrumenty służące podnoszeniu 

kwalifikacji bezrobotnych. Czy sposób diagnozy popytu ma wpływ na efektywność usług i 

instrumentów? 

6). Jakie procedury prawne sprzyjają, a jakie ograniczają wzrost efektywności usług i instru-

mentów rynku pracy? 

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Główny temat badania dotyczy obszaru 3: Polityka rynku pracy, w tym: instytucje 

rynku pracy (3.1), partnerzy (3.2), efektywność instrumentów rynku pracy (3.3), tworzenie 

bazy danych (3.6), inne: przykłady rozwiązań międzynarodowych (3.9). 

 W raporcie zawarto: doświadczenia wybranych krajów europejskich, ocenę systemu 

informatycznego PULS  oraz danych gromadzonych w ramach statystyk publicznych,  czyn-

niki wpływające na efektywność usług i instrumentów służących podnoszeniu kwalifikacji 

bezrobotnych, opinie i oceny bezrobotnych, pracodawców i pracowników urzędów pracy i 

firm szkoleniowych na temat staży, szkoleń i kursów zawodowych.   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie wyodrębniono uzupełniającego tematu badania.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych  

Dokonano analizy danych statystycznych GUS, publikacji naukowych, opracowań urzędów 

pracy oraz innych dostępnych dokumentów zastanych na temat usług i instrumentów rynku 

pracy oraz sposobów mierzenia ich efektywności zarówno w Polsce, jak i wybranych krajach 

unijnych: Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. 

2.1.2 Badania empiryczne  

W ramach projektu przeprowadzono badania ilościowe. 

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu.  

2.2 Charakterystyka próby  

2.2.1 Charakter próby 

Badania empiryczne dotyczyły czterech grup: 
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1). Moduł A obejmował wszystkie powiatowe urzędy pracy (314 jednostek), z których 700 

(zgodnie z założeniem badawczym) pracowników odpowiedzialnych za stosowanie usług i 

instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, wzięło udział w 

badaniu (2 lub 3 wywiady w każdym PUP-ie); 

2). Moduł B obejmował 1500 celowo dobranych osób, które w 2006 r. skorzystały z usług i 

instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych. W badaniu tym 

kobiety stanowiły 67,7% ogółu. Wśród osób badanych dominowały osoby młode, z wykształ-

ceniem średnim zawodowym lub policealnym/pomaturalnym (32,3%), z   wykształceniem 

wyższym 25,9% respondentów, 18,8% miało mniej niż średnie wykształcenie.  

3). Moduł C obejmował 1000 pracowników instytucji szkoleniowych. Próba obejmowała in-

stytucje w podziale na oferowane instrumenty rynku pracy. I tak: 466 respondentów reprezen-

towało instytucje szkoleniowe organizujące szkolenia dla bezrobotnych, 268 -  zakłady pracy 

organizujące szkolenia dla bezrobotnych, 371 -  zakłady pracy organizujące przygotowanie 

zawodowe w miejscu pracy, a 816 - zakłady pracy organizujące staże (nie sumuje się do 

1000, ponieważ jedna instytucja mogła mieć w swej ofercie wiele instrumentów).      

4). Moduł D obejmował 1000 pracodawców dobranych celowo -  zatrudniali osoby korzysta-

jące z usług i instrumentów rynku pracy. 40% reprezentowało administrację publiczną, 31% - 

firmy usługowe, 29% - firmy produkcyjne.  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski  

Badanie miało charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia województwa mazo-

wieckiego.   

2.2.2.2  Regionalny 

   Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

Brak szczególnego uwzględnienia województwa mazowieckiego.  

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Zastosowanymi w badaniu metodami były: porównanie podstawowych rozkładów zmiennych 

oraz analiza podstawowych miar statystycznych. Wykorzystano różnorodne współczynniki w 

tym m.in. współczynnik korelacji Pearsona (wskazuje na korelację lub jej brak między roz-

kładami poszczególnych zmiennych zależnych i niezależnych). 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Nie uwzględniono. 
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2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono. 

 

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki  

W raporcie przywołuje się następujące wskaźniki: stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia, 

wskaźnik mobilności zawodowej, wskaźnik uczestnictwa w systemie edukacji, wskaźnik oce-

ny prowadzonych szkoleń, wskaźnik rezultatu (liczba osób kończących szkolenie w stosunku 

do liczby osób rozpoczynających szkolenie),  wskaźniki efektywności szkoleń:  

1). efektywność brutto_1 – liczba osób, które znalazły jakąkolwiek pracę w stosunku do osób, 

które rozpoczęły szkolenie, 

2). efektywność brutto_2 – liczba osób, które znalazły jakąkolwiek pracę w stosunku do osób, 

które ukończyły szkolenie, 

3). efektywność netto_1 - liczba osób, które znalazły pracę na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji/umiejętności które nabyły w wyniku szkolenia w 

stosunku do osób, które rozpoczęły szkolenie, 

4). efektywność netto_2 - liczba osób, które znalazły pracę na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji/umiejętności które nabyły w wyniku szkolenia w stosunku do osób, które ukoń-

czyły szkolenie. 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania  

W raporcie nie uwzględniono informacji na temat dostępu do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania  

Wszystkie wyznaczone cele badawcze zostały osiągnięte. Przedstawiono bogatą metodę ana-

lizy efektywności instrumentów rynku pracy przy użyciu zdefiniowanych wskaźników obra-

zujących efekty działań urzędów pracy. W Raporcie zapisano bogatą listę rekomendacji z 

uwzględnieniem przykładów rozwiązań z innych państw UE.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

 Wyniki badań: 

1). Ożywienie na rynku pracy i związane z tym zmniejszenie presji na stosowanie pasywnych 

instrumentów pozwalają na określenie na nowo strategicznych celów aktywnej polityki rynku 
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pracy w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Powinno wpłynąć to m.in. na podnie-

sienie efektywności stosowanych instrumentów i usług. 

2). Wyniki badań wykazały, że najważniejsi uczestnicy procesu aktywizacji zawodowej bez-

robotnych (tj. sami bezrobotni, publiczne służby zatrudnienia, instytucje szkolące oraz przed-

siębiorcy) mogą skutecznie włączyć się w działania w celu podniesienia efektywności używa-

nych narzędzi polityki rynku pracy. Poza wymienionymi podmiotami, na poprawę sytuacji 

wpłynąć powinno bardziej skoordynowane działanie administracji państwowej, tworzącej 

ogólne ramy prawne i finansowe dla realizacji celów polityki rynku pracy. 

3). Podniesienie efektywności instrumentów i usług na rynku pracy wymaga podjęcia bardziej 

skoordynowanych działań w skali regionalnej. W związku z tym konieczne jest  precyzyjne 

określenie zasad obejmowania poszczególnych kategorii bezrobotnych działaniem instrumen-

tów i usług podnoszących kwalifikacje przy uwzględnieniu sytuacji na regionalnych i lokal-

nych rynkach pracy. 

4). Stworzenie i realizowanie programów pomocy osobom bezrobotnym wymaga systema-

tycznego monitorowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy, a w szczególności zapotrzebo-

wania na pracowników. Monitoring powinien być uzupełniany o prognozy wynikające z ob-

serwowanych trendów gospodarczych i demograficznych. 

5). Badanie wskaźnika efektywności instrumentów i usług mających na celu podnoszenie 

kwalifikacji osób bezrobotnych powinno być skorelowane z badaniem efektywności porad-

nictwa zawodowego (szczególnie w przypadku osób długotrwale bezrobotnych).  Działania 

aktywizujące długotrwale bezrobotnych powinny być podejmowane we współpracy w innymi 

podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej i polityki zatrudnienia na terenie 

regionu, głównie chodzi tu o pomoc społeczną.  

5). Zwiększenie motywacji bezrobotnych do udziału w szkoleniach można osiągnąć dzięki 

zastosowaniu zachęt finansowych, np. stypendium szkoleniowego, wydłużenia okresu pobie-

rania zasiłku dla bezrobotnych.  

6). Decyzje o organizacji i zakresie szkoleń oraz innych usług oferowanych bezrobotnym po-

winny powstawać przy uwzględnieniu popytu na pracowników o określonym wykształceniu i 

umiejętnościach co najmniej w skali regionu. Treść i zakres szkoleń powinny uwzględniać 

zmiany zachodzące na rynku pracy w formach świadczenia pracy, jak i zmieniających się 

technologiach, ułatwiając podjęcie zatrudnienia np. w formie telepracy. 

7). Dobra współpraca pomiędzy powiatowymi urzędami pracy a lokalnymi przedsiębiorcami 

jest warunkiem niezbędnym do posiadania przez pracowników PUP wymaganej wiedzy o 
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popycie na siłę roboczą na lokalnym rynku pracy, a tym samym jest niezbędnym elementem 

do planowania szkoleń dla osób bezrobotnych. 

8). Drugim obok monitorującego sytuację na rynku pracy pionem urzędu 

pracy, który należy rozbudować i wzmacniać kadrowo, jest pion zajmujący się organizacją 

działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych. Niezbędna jest intensyfikacja 

kontaktów między publicznymi służbami zatrudnienia a bezrobotnymi. Należy zwrócić uwa-

gę na zindywidualizowanie pomocy dla bezrobotnych, uwzględniając jego sytuację zawodo-

wą, rodzinną, osobistą. Kierowanie na szkolenie powinno być związane z rozpoznaniem ade-

kwatności szkolenia do potrzeb rynku pracy, programem rekrutacji na szkolenia, preferencji 

bezrobotnego, oceną uczestnictwa w szkoleniu wraz z egzaminem zawodowym po skończe-

niu nauki. Należy także wprowadzić monitorowanie losów absolwentów szkoleń.  

9). Zaproponowane innowacje w zakresie instrumentów rynku pracy wymagają usprawnienia 

działania urzędów pracy pod względem organizacyjnym, kadrowym, informatycznym, 

współpracy z innymi partnerami społecznymi np. pracodawcami, organizacjami społecznymi 

itp. Urząd pracy powinien kontrolować jakość szkoleń  realizowanych przez firmy szkole-

niowe.  

10). Warunkiem niezbędnym oceny efektywności realizowanych szkoleń jest wprowadzenie 

na terenie całego kraju spójnego sytemu pomiaru opartego na tych samych wskaźnikach. Aby 

uzyskać pełny obraz sytuacji badanie efektywności powinno mieć charakter pełny i ciągły (co 

w praktyce oznacza objęcie badaniem wszystkich szkoleń dla bezrobotnych). 

11). Istniejący obecnie system informatyczny PULS oraz dane zbierane w ramach statystyki 

publicznej nie są wystarczającym źródłem danych do mierzenia efektywności usług i instru-

mentów rynku pracy. Najważniejszym problemem nie pozwalającym na dokładne mierzenie 

efektywności jest brak jednolitego systemu informatycznego obejmującego wszystkie urzędy 

powiatowe, który pozwalałby  na wymianę danych pomiędzy urzędami oraz ich analizowanie 

na poziomie centralnym. 

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji   

Brak dokładnego opisu metody opracowania wyników badań empirycznych np. w formie 

załącznika, brak bazy danych empirycznych. 
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4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Do oceny efektywności szkoleń dla osób bezrobotnych rekomenduje się następujące 

wskaźniki: 

1). wskaźnik rezultatu - liczba osób kończących szkolenie w stosunku 

do liczby osób rozpoczynających szkolenie, 

2). efektywność brutto_1 - liczba osób, które znalazły jakąkolwiek pracę w stosunku do osób, 

które rozpoczęły szkolenie, 

3). efektywność brutto_2 - liczba osób, które znalazły jakąkolwiek pracę w stosunku do osób, 

które ukończyły szkolenie, 

4). efektywność netto_1 - liczba osób, które znalazły pracę na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji/umiejętności które nabyły w wyniku szkolenia w stosunku do osób, które rozpo-

częły szkolenie, 

5). efektywność netto_2 - liczba osób, które znalazły pracę na stanowisku wymagającym 

kwalifikacji/umiejętności które nabyły w wyniku szkolenia w stosunku do osób, które ukoń-

czyły szkolenie. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-go 

Obserwatorium Rynku Pracy 

1). Błaszczyk B., (red.), Kierunki niezbędnych zmian gospodarczych w Polsce, CASE, War-

szawa 2005;  

2). Boni M., Elastyczność i obsługa rynku pracy, CASE, Warszawa 2007; 

3). Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007; 

Golinowska S., Boni M., (red.) Nowe dylematy polityki społecznej. Raporty CASE, Centrum 

Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006; 

4). Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Pol-

sce, Scholar, Warszawa 2004; 

5). Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2005; 

6). Wróbel J., Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, IPiSS, Warszawa 

2005; 

7). W trosce o pracę – Raport UNDP, UNDP CASE, Warszawa 2004; 
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4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi  

Na uwagę badaczy zasługuje konstrukcja procesu badawczego. Równolegle prowadzone były 

badania ilościowego na czterech dużych grupach respondentów zaangażowanych we wspólne 

działanie – realizację, jako wykonawca lub beneficjent,  zadań z zakresu aktywizacji zawo-

dowej bezrobotnych.  

 

4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy  

1). Przeprowadzenie kompleksowego monitoringu mazowieckiego rynku pracy z uwzględ-

nieniem następujących informacji: 

- liczba i struktura demograficzno-zawodowa osób bezrobotnych, 

- stopy bezrobocia w powiatach, 

- odsetek osób biernych zawodowo, 

- społeczno-demograficzna charakterystyka osób wykluczonych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem długotrwale bezrobotnych), 

- plany przedsiębiorców z obszaru województwa dotyczące zmian w poziomie zatrudnienia 

- aktualne tendencje w gospodarce, mogących wpływać na decyzje inwestycyjne w woje-

wództwie, 

- liczba i struktura absolwentów szkół zlokalizowanych na terenie działania powiatowego 

urzędu pracy, 

- strategie rozwoju regionalnego oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych, jakie 

są opracowywane przez władze samorządowe, 

- skala i zmiany w rozmiarach i kierunkach procesów migracyjnych, 

- tendencje rozwoju ekonomiczno-społecznego; 

2). Badanie stosowanych przez powiatowe urzędy pracy metod gromadzenia i przetwarzania 

informacji (wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych),  w celu mierzenia 

efektywności działania urzędów. Analizie poddany może być: 

- sposób oraz stopień wykorzystania informacji na temat oferty urzędów (celowość i poziom 

wykorzystania danych), 

- zbiór cech społeczno – demograficznych bezrobotnych,  

- kondycja finansowej poszczególnych urzędów,  

- poziom rozwoju partnerstwa lokalnego (kontaktów zewnętrznych)- wymiana informacji 

między poszczególnymi powiatowymi urzędami pracy w obrębie województwa oraz innych 
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instytucji polityki społecznej na różnych poziomach:  szczebla centralnego, wojewódzkiego, 

powiatowego, gminnego, w tym m.in. między urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecz-

nej. 

 

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem  

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Błędowski Piotr, Błaszczyk Beata, Fedorczuk Monika, Kliszko Czesława, 

Kubicki Paweł, Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwali-

fikacji bezrobotnych, MPiPS, Warszawa 2007. 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online:  

Błędowski Piotr, Błaszczyk Beata, Fedorczuk Monika, Kliszko Czesława, Kubicki Paweł, 

Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobot-

nych, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1097, dostęp dn. [27.08.2009]  

Błędowski Piotr, Błaszczyk Beata, Fedorczuk Monika, Kliszko Czesława, Kubicki Paweł, 

Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności 

usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, 

www.mpips.gov.pl, dostęp dn. [27.08.2009 r.]  

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 

http://www.mpips.gov.pl/
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BADANIE NR 19 „BADANIE SKUTECZNOŚCI AKTYWNYCH POLITYK 

RYNKU PRACY W POLSCE” 

1. Przedmiot badań według obszarów problemowych 

1.1 Nazwa (temat badania) 

„Badanie skuteczności aktywnych polityk rynku pracy w Polsce”  

1.2 Cel lub cele badania 

Celem badania była ocena skuteczności aktywnych polityk rynku pracy (ALMP) w Polsce.  

W badaniu poświecono uwagę programom skierowanym do bezrobotnych, pomijając pro-

gramy adresowane do osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy czy też zagrożonych jej 

utratą (autorzy badania rozumieją skuteczność ALMP jako wpływ ALMP na szanse zatrud-

nienia uczestników półtora roku po rozpoczęciu programu).  

1.3 Główne i pomocnicze hipotezy / pytania badawcze 

W opisie badania podano następujące pytania badawcze: 

1). Czy ALMP podniosły intensywność przepływów do zatrudnienia? 

2). Które instrumenty ALMP można uznać za prozatrudnieniowe, a które wręcz przeciwnie? 

3). Co było prawdopodobną przyczyną skuteczności jednych form wsparcia w ramach ALMP 

i nieskuteczności innych?  

1.4 Przedmiot badania 

1.4.1 Główny temat badania 

Tematem badania jest polityka rynku pracy (grupa tematyczna nr 3) ze szczególnym 

uwzględnieniem instytucji rynku pracy (pkt. 3.1), instrumentów polityki rynku pracy (pkt. 

3.3), wydatków (pkt. 3.4).   

1.4.2 Uzupełniający(e) temat(y) badania 

Nie uwzględniono.  

 

2.  Opis metod zastosowanych w analizowanych badaniach empirycz-

nych / tworzeniu baz danych 

2.1 Źródła danych 

2.1.1 Analiza źródeł zastanych 

Analizie poddano polską i zagraniczną literaturę przedmiotu w tym wyniki dotychczasowych 

badań ALMP, dane OECD, doświadczenia zagraniczne w tym zakresie m.in. Anglii, Danii, 

Holandii, dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ALMP z lat 2000-2007.  
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2.1.2 Badania empiryczne 

Przeprowadzono badania ilościowe.  

2.1.3 Techniki i narzędzia badawcze 

W badaniu wykorzystano ankietę, badanie telefoniczne (CATI).   

2.2 Charakterystyka próby 

2.2.1 Charakter próby 

W badaniu ilościowym podstawową populację badanych stanowiły osoby bezrobotne, które 

rozpoczęły udział w ALMP w drugim kwartale 2006 roku (grupa badana) lub były zareje-

strowane w PUP jako bezrobotne, ale nie brały udziału w ALMP w okresie od II kw. 2006 r. 

do momentu pozyskania danych z PULS (III kw. 2007r.) (grupa kontrolna). Operatem doboru 

próby do badania ankietowego była baza danych PULS, w której dane gromadzone są przez 

Powiatowe Urzędy Pracy. Ze względu na możliwość określenia wpływu, jaki na szansę pod-

jęcia pracy przez osoby bezrobotne miały określone formy wsparcia usunięto z populacji ba-

danej uczestników więcej niż jednego programu ALMP. Informacje z bazy danych PULS 

uzupełnione zostały o  dane (m.in. na temat statusu na rynku pracy) uzyskane za pomocą ba-

dania CATI. W obrębie badanej grupy dokonano warstwowania ze względu na rodzaj ALMP. 

Wyodrębniono 5 warstwujących kategorii: wsparcie działalności gospodarczej, roboty pu-

bliczne, prace interwencyjne, staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkole-

nia. W ramach każdej warstwy dokonano warstwowania uwzględniającego podstawowe ce-

chy społeczno-demograficzne: płeć, wiek oraz wykształcenie. Zarówno w obrębie grupy jak i 

w grupie badanej przyjęto analogiczny w sposób warstwowania według cech społeczno de-

mograficznych: 2 grupy wiekowe  (osoby poniżej 25 lat, osoby w wieku od 25 do 54 lat oraz 

osoby powyżej 55 roku życia), 3 kategorie wykształcenia (osoby bez formalnego wykształce-

nia, posiadające tylko wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym; osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim 

technicznym; osoby z wykształceniem pomaturalnym oraz wyższym). W wyniku losowania 

otrzymano próbę o łącznej wielkości 20 146 osób. Przy założeniu 30% „realizowalności” 

ostatecznie przeprowadzono  4026 wywiadów, w tym 1493 wywiady z osobami  z grupy ba-

danej oraz 2533 wywiady z osobami z grupy kontrolnej.  

-  

2.2.2 Teren badań 

2.2.2.1 Ogólnopolski 

Badania ilościowe miały charakter ogólnopolski bez szczególnego uwzględnienia wojewódz-

twa mazowieckiego. 
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2.2.2.2 Regionalny 

 Nie dotyczy. 

2.2.2.3 Województwo mazowieckie 

 Nie dotyczy. 

2.3 Sposoby analizy i zastosowane metody 

2.3.1 Metody statystyczne 

Z zaprezentowanych danych wynika, że wykorzystano metodę analizy rozkładu zmiennych. 

2.3.2 Metody ekonometryczne 

Do oceny skuteczności ALMP wykorzystano analizę mikroekonometryczną w postaci 

modelu logitowego przepływów z bezrobocia do zatrudnienia oraz metodę propensity score 

matching (PSM).Obie metody pozwalają na oszacowanie efektu ALMP netto (bezpośrednie 

działanie ALMP). Model logitowy pozwala na ocenę kierunku i siły wpływu udziału w 

ALMP na prawdopodobieństwo przepływu z bezrobocia do zatrudnienia, przy jednoczesnym 

kontrolowaniu oddziaływania innych potencjalnie istotnych czynników np. wieku, wykształ-

cenia, płci, doświadczenia zawodowego czy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Metoda PSM  

odpowiada na pytanie w jakim stopniu efekt ALMP brutto (różnica odsetka zatrudnionych w 

grupie beneficjentów ALMP i grupie bezrobotnych nieuczestniczących w ALMP) był wyni-

kiem działania programów (efekt ALMP netto), w jakim zaś tego, że uczestnicy posiadali 

odmienne cechy społeczno-demograficzne od reszty bezrobotnych lub pochodzili z obszarów 

o innych uwarunkowaniach na lokalnych rynkach pracy.   

W przypadku pierwszej z metod analiza determinant przepływów z bezrobocia do za-

trudnienia rozpoczęła się więc od określenia wpływu cech takich jak: płeć, wiek, wielkość 

miejsca zamieszkania, czy poziom wykształcenia. Następnie dodano czynniki uwzględniające 

okres pozostawania bez pracy oraz posiadanie doświadczenia zawodowego przed kwietniem 

2006 roku. Na kolejnym etapie uwzględniono wpływ udziału w ALMP, korzystanie z doradz-

twa zawodowego oraz pośrednictwa pracy i dokształcanie się respondentów we własnym za-

kresie. Skonstruowano trzy dwumianowe modele logitowe, w których zmienną zależną był 

fakt wykonywania niesubsydiowanej pracy w styczniu 2008 roku (rzeczywistą zmienną obja-

śnianą był przepływ z bezrobocia w II kwartale 2006 roku do pracy niesubsydiowanej w 

styczniu 2008 roku).  

Metoda PSM zakładała natomiast przyporządkowanie do każdego beneficjenta ALMP 

osoby o tych samych – lub maksymalnie zbliżonych – charakterystykach z puli nieuczestni-

czących w ALMP, a następnie porównanie średnich wartości interesujących z punktu widze-
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nia badania cech (w przypadku tego badania - odsetka znajdujących zatrudnienie) między 

grupami uczestników ALMP a dobranymi grupami kontrolnymi.  

  

2.3.3 Inne metody analizy 

Nie uwzględniono.   

3. Zakres i rodzaj uzyskanych danych, osiągnięte wyniki 

3.1 Wykorzystane wskaźniki 

W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki: 

- uczestnictwo beneficjentów programów ALMP w % według wieku, płci, wykształcenia, 

miejsca zamieszkania, 

- efekt ALMP brutto (różnica odsetka zatrudnionych w grupie beneficjentów ALMP i w gru-

pie bezrobotnych nieuczestniczących w ALMP),  

- efekt ALMP netto (różnica odsetka zatrudnionych w grupie uczestników ALMP i w dobra-

nej grupie kontrolnej)  

- udział wydatków na daną kategorię w ogóle wydatków na ALMP, 

- wysokość wydatków na uczestnika (w PLN). 

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

wskaźniki możliwe do uzyskania 

Nie uwzględniono informacji o dostępie do bazy danych.  

3.3 Ocena zastosowanej metody w odniesieniu do celu badania  

Wykorzystana metoda badania pozwoliła na określenie skuteczności programów ALMP po-

przez określenie ich efektywności brutto i netto, co było celem niniejszego badania.  

3.4 Syntetyczne przedstawienie wyników badań 

Wyniki badań: 

1). Wśród uczestników ALMP przepływy do zatrudnienia były na ogół częstsze niż wśród 

pozostałych bezrobotnych, zwłaszcza w grupie beneficjentów wsparcia działalności gospo-

darczej oraz szkoleń. Wyjątek w tym względzie stanowili uczestnicy robót publicznych – 

udział pracujących w styczniu 2008 r. był wśród nich o ok. 5% niższy niż w grupie osób nie-

uczestniczących w ALMP.  

2). Odbiorcy ALMP cechują się znacząco mniejszą liczbą przepływów z bezrobocia do bier-

ności zawodowej. W przypadku osób, które uczestniczyły w ALMP odsetek biernych w 

styczniu 2008 roku był aż o 10 – 20 % niższy niż wśród osób, które nie korzystały ze wspar-

cia w ramach ALMP.  
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3). Beneficjenci ALMP cechuje duże zróżnicowanie pod względem cech społeczno – demo-

graficznych. Respondenci uczestniczący w robotach publicznych to głównie mężczyźni, oso-

by starsze, z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym, mieszkające na wsi. 

Osoby biorące udział w stażach to głównie kobiety, osoby młode, relatywnie wysoko wykwa-

lifikowane, bez doświadczenia zawodowego przed rozpoczęciem programu. Natomiast 

uczestnicy szkoleń to głównie mężczyźni, o średnim lub niższym poziomie wykształcenia, 

częściej niż pozostali uczestnicy ALMP pochodzący z największych miast.  

4). Wyniki analiz  ekonometrycznych (model logitowy) sugerują, że beneficjenci określonych 

form ALMP - wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń oraz staży lub przy-

gotowania zawodowego w miejscu pracy mieli istotnie większe szanse przepływu z bezrobo-

cia do niesubsydiowanego zatrudnienia niż pozostali bezrobotni. Skorzystanie z dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej zwiększało cztery razy prawdopodobieństwo pozosta-

wania w zatrudnieniu w stosunku do osób, które nie skorzystały z żadnej pomocy w ramach 

ALMP. Udział w szkoleniu podnosił prawdopodobieństwo przepływu z bezrobocia do za-

trudnienia o blisko 80%, natomiast w stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy 

– o 43%. Jednocześnie uczestnictwo w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych nie 

miało istotnego wpływu na prawdopodobieństwo znalezienia pracy.  

5). Wyniki uzyskane za pomocą modelu logitowego wskazują na to, że osoba korzystająca z 

doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy miała o ok. 33% mniejsze szanse na podjęcie 

zatrudnienia niż osoba nie uczestnicząca w tej formie wsparcia o wszystkich pozostałych ce-

chach takich samych.  

6). Analiza z wykorzystaniem metody PSM wskazuje na zróżnicowanie wpływu doradztwa i 

pośrednictwa pracy. W przypadku bezrobotnych krótkookresowo pomoc tego typu okazała 

się „kontrskuteczna” jeśli chodzi o szanse na przepływ do zatrudnienia, natomiast w grupie 

bezrobotnych przez okres powyżej roku – nieistotna. Jednocześnie wyniki analizy pokazują 

że, oddziaływanie programów ALMP nie było w Polsce silnie zróżnicowane ze względu na 

płeć uczestników. Szkolenia nieco silniej wpływają na zatrudnienie mężczyzn niż kobiet, w 

przypadku staży i przygotowania zawodowego obserwuje się odmienną zależność.   

7). Struktura wydatków na ALMP w Polsce nie służy efektywnemu wykorzystaniu środków. 

Na szkolenia, które są skuteczną i najtańszą (w przeliczeniu na uczestnika) formą wsparcia w 

ramach ALMP w 2006 roku przeznaczono 10% całości wydatków na ALMP, porównywalne 

nakłady rozdysponowano na prace interwencyjne, które nie są nieskuteczne w podnoszeniu 

szans bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia i jednocześnie  ponad dwa razy bardziej kosz-

towne od szkoleń.  
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8). Pomoc oferowana osobom długotrwale bezrobotnym wydaje się nieskuteczna. Osoby te 

otrzymują wsparcie w ramach ALMP rzadziej niż bezrobotni krótkotrwale, dodatkowo korzy-

stały one przede wszystkim głównie z robót publicznych i prac interwencyjnych - form 

ALMP o ograniczonej skuteczności.  

3.5 Informacja o lukach badawczych, deficytach informacji 

Brak.  

4. Rekomendacje pod adresem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 

Pracy 

4.1 Informacje, wskaźniki możliwe do wykorzystania w opracowywaniu 

koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 Warto zauważyć, że ze względu na zastosowaną metodę analizy wyników - PSM 

liczebność grupy kontrolnej była znaczenie wyższa (2533 osoby) w stosunku do liczebności 

grupy badanej (1493 osoby). Za pomocą tej metody dochodzi do przyporządkowania każdej 

osobie z grupy badanej osoby z grupy kontrolnej o identycznych lub zbliżonych cechach. W 

tym celu niezbędne było zapewnienie grupy kontrolnej o odpowiednio dużej liczebności.  

 Z uwagi na znaczące zróżnicowanie cech społeczno – demograficznych wśród bez-

robotnych, nie jest możliwe wyciąganie wniosków na temat skuteczności poszczególnych 

instrumentów ALMP na podstawie porównania skali przepływów do zatrudnienia. Z tego 

względu wskazane jest zastosowanie przy ocenie skuteczności ALMP metod ekonometrycz-

nych (opisanych w punkcie 2.3.2).  wskaźnikami możliwymi do wykorzystania w opracowa-

niu koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium  Rynku Pracy jest efekt ALMP 

brutto oraz netto. 

4.2 Publikacje rekomendowane dla biblioteki/bazy danych Mazowieckie-

go Obserwatorium Rynku Pracy 

Brak.  

4.3 Rekomendacje metod badawczych i narzędzi 

Należy podkreślić, że dane pochodzące z bazy PULS zostały uzupełnione o informacje 

uzyskane w wyniku badania CATI, które miało charakter rozpoznawczy w odniesieniu do 

badanej problematyki. W wyniku tego  badania uzyskano informacje dotyczące aktualnego 

statusu na rynku pracy badanej populacji, korzystania z pomocy doradcy lub pośrednika pracy 

oraz subiektywnej oceny  programów ALMP. Uzyskane informacje pozwoliły na zbudowanie 

schematu doboru próby.  

Zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły na uzyskanie danych na temat uczestnictwa 

beneficjentów w wybranych formach ALMP w odniesieniu do przepływów na rynku pracy.  
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4.4 Rekomendacje zagadnień wymagających szerszych badań i analiz – 

propozycje dla problematyki badań planowanych przez Mazowieckie 

Obserwatorium Rynku Pracy 

Warto byłoby przeprowadzić badania mikroekonometryczne skuteczności podstawowych 

form ALMP na terenie województwa mazowieckiego. W celu wzmocnienia funkcji „proza-

trudnieniowej” form ALMP należy podjąć badania dotyczące oceny skuteczności oferowa-

nych rozwiązań przez urzędy pracy w opinii pracodawców.  

5. Wykaz publikacji związanych z prezentowanym badaniem 

5.1 Książki i raporty opublikowane w wersji książkowej 

Książka autorska: Bukowski Maciej (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na 

elastycznym rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Eko-

nomicznych, Warszawa, 2008 

Artykuł w tomie autorskim: Brak 

Artykuł w tomie zbiorowym: Brak 

5.2 Artykuły 

Artykuł w czasopiśmie naukowym: Brak 

Artykuły z dzienników, tygodników, czasopism popularnych: Brak 

Artykuły z pism internetowych: Brak 

5.3 Materiały, teksty i bazy danych w wersji elektronicznej 

Materiały online: Bukowski Maciej (red.), Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na 

elastycznym rynku pracy, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1141, dostęp dn. 

[18.10.2009] 

Materiały na CD, itp.: Brak 

5.4 Raporty wewnętrzne i materiały nieopublikowane 

Raporty, etc: Brak 

Prace magisterskie, doktorskie (nieopublikowane): Brak 

5.5  Materiały konferencyjne 

Materiały drukowane: Brak 

Materiały online: Brak 

Materiały nieopublikowane: Brak 
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IV. PODSUMOWANIE  

 

 Niniejszy przegląd badań pozwala na zidentyfikowanie kluczowych obszarów ba-

dawczych rynku pracy w Polsce na przestrzeni lat 2005-2009. Zakres tematyczny analizowa-

nych badań wpisuje się w obszary problemowe sformułowane przez Zamawiającego. Tema-

tem znacznej części omówionych tu badań jest charakterystyka rynku pracy  (badanie nr 1-15) 

jednakże uwzględniono również politykę rynku pracy (badania nr 13, 14, 16-19), edukację 

zawodową (badanie nr 5, 14), aktywność publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, 

w tym organizacji pozarządowych,  na rzecz  wspierania  osób i grup słabych i wykluczonych 

z rynku pracy (badanie nr 15) oraz społeczno-ekonomiczne i prawne uwarunkowania sytuacji 

na rynku pracy (badanie nr 4).  

 W obrębie charakterystyki rynku pracy poruszono następujące zagadnienia: charak-

terystyka zasobów pracy; aktywność zawodowa i jej determinanty; adaptacyjność i mobilność 

na rynku pracy; wysokość wynagrodzeń, praca nierejestrowana; sytuacja grup defaworyzo-

wanych – kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób w starszym wie-

ku produkcyjnym, młodzieży.  

 Jeśli chodzi o politykę rynku pracy badanymi obszarami były: instytucje rynku pracy 

- głównie powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, współpraca z partnerami społecznymi, 

efektywność instrumentów polityki rynku pracy oraz wydatki na aktywne formy przeciwdzia-

łania bezrobociu jak również problematyka pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.  

 Ponadto w  prezentowanych badaniach poruszono zagadnienie roli edukacji zawo-

dowej w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, uwzględniono kwestie 

dotyczące beneficjentów kształcenia ustawicznego oraz jego finansowania. 

 Badanie nr 7 ma charakter ewaluacyjny, analizie poddano wpływ interwencji fundu-

szy strukturalnych Unii Europejskiej na zatrudnienie w zakresie jakości i trwałości miejsc 

pracy oraz podjęto próbę oszacowania, w jakim stopniu fundusze unijne przyczyniają się  

w Polsce do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia.  

 Badania w przeważającej części miały charakter jednorazowej eksploracji z wyjąt-

kiem badań Narodowego Banku Polskiego (badanie nr 3, 6, 11), które miały charakter cy-

kliczny.  

 W analizowanych badaniach zastosowano zróżnicowaną metodologię badawczą. 

Wykorzystano szereg metod i technik badawczych zarówno ilościowych  jak i jakościowych. 

W badaniach ilościowych zastosowano m.in. ankietę, badanie telefoniczne CATI, ankietę e-
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mailową – CAWI, natomiast w przypadku badań jakościowych najczęściej stosowano bada-

nie fokusowe oraz wywiad IDI. Wszystkie prezentowane badania zostały poprzedzone analizą 

danych zastanych m.in. polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, badaniami BAEL, da-

nymi Eurostatu oraz OECD.  

 Wśród wykorzystanych metod analitycznych dominowały metody analizy staty-

stycznej na zasadzie rozkładów zmiennych i tabel korelacyjnych, analiza treści wywiadów z 

uwzględnieniem zagadnień zawartych w scenariuszu (w przypadku badań jakościowych), 

rzadziej metody ekonometryczne z wykorzystaniem m.in. modeli logitowych oraz metoda 

transakcyjna.  

 Ogólnopolskie badania rynku pracy dostarczają cennego materiału źródłowego  

w zakresie aktualnie zachodzących i prognozowanych zjawisk na rynku pracy. Zaprezento-

wane w raporcie rekomendacje zawierają konkretne propozycje w zakresie tematyki badań, 

metod i narzędzi badawczych, wskaźników oraz innych informacji pomocnych przy realizacji 

badań mazowieckiego rynku pracy. Dane te dostarczają zatem wiedzy mogącej stanowić pod-

stawę do skonstruowania koncepcji badawczej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, 

co było intencją autorek niniejszego raportu.   

 

 

 


