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1. WPROWADZENIE – INFORMACJE O BADANIU: CELE BADANIA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

 
 

Badanie pilotażowe zostało przeprowadzone w ramach Modułu 3 Badanie ilościowe przeprowadzone 

wśród pracodawców na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II Poddziałanie 6.1.1. POKL. 

Projekt ten stanowi pierwsze badanie w ramach szerszego cyklu corocznego monitoringu. 

 

Celem badania było zgromadzenie informacji ilościowej o lokalnych rynkach pracy w województwie 

mazowieckim – zdiagnozowanie deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę oraz jego determinantów 

z uwzględnieniem wyodrębnionych typów powiatów.  

W badaniu uwzględnione zostały następujące zagadnienia: 

 Popyt na pracę w ramach przedsiębiorstwa (popyt na określone zawody, kwalifikacje, kompetencje) 

 Jakośd zasobów pracy w przedsiębiorstwie (ocena jakości zasobów ze względu na posiadane 

kwalifikacje i kompetencje oraz identyfikacja najważniejszych obszarów deficytowych) 

 Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia w przedsiębiorstwie i rozwój firmy, w tym bariery 

wzrostu zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstwa, ich siła i długotrwałośd 

 Szara strefa / praca nierejestrowana (rozmiary, obszary, konkurencja ze strony szarej strefy oraz jej 

konsekwencje) 

 Elastyczne formy zatrudnienia (formy i zakres wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia, a 

także korzyści, koszty ograniczenia ich stosowania) 

 Migracje krajowe wewnątrzwojewódzkie 

 Migracje zagraniczne  

 Współpraca z instytucjami / partnerami zewnętrznymi  

 Prognoza popytu na pracę w ramach przedsiębiorstwa z uwzględnieniem istotnych charakterystyk 

pracowników 

 

Badanie objęło 6 powiatów województwa mazowieckiego: powiat piaseczyoski, płocki, ciechanowski, 

sokołowski, miasto Radom oraz miasto Ostrołęka. 
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2. OPIS METODOLOGII 

Dobór powiatów do badania został dokonany przez Zamawiającego m.in. na podstawie podziału 

województwa mazowieckiego na sześd subregionów (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy) i z 

uwzględnieniem zróżnicowania powiatów. Do badania wyłoniono po jednym powiecie z każdego z subregionów: 

 

 Subregion radomski: miasto Radom, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, 
zwoleoski,  

 Subregion ciechanowski: ciechanowski, mławski, płooski, żuromioski,  

 Subregion ostrołęcki: miasto Ostrołęka, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski,  

 Subregion płocki: płocki, gostynioski, miasto Płock, sierpecki,  

 Subregion siedlecki: sokołowski, łosicki, miasto Siedlce, siedlecki,  

 Subregion warszawski (bez miasta stołecznego Warszawa): piaseczyoski, garwolioski, grodziski, 
grójecki, legionowski, mioski, nowodworski, otwocki, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski 
zachodni, węgrowski, wołomioski, wyszkowski, żyrardowski.  

 

 

Badania były realizowane techniką wywiadów telefonicznych CATI. Respondentami były osoby 

kompetentne w zakresie spraw kadrowych w wylosowanych przedsiębiorstwach / instytucjach zlokalizowanych 

na terenach badanych powiatów. W najmniejszych firmach byli to właściciele, a w większych pracownicy HR.  

 

Zastosowano próbę warstwową nieproporcjonalną, aby umożliwid zdiagnozowanie wszystkich działów 

PKD (nawet tych mało licznych). Po zakooczeniu realizacji dane zostały przeważone w oparciu o informacje GUS 

(takie podejście wydaje się byd o wiele spójniejsze niż zastosowanie próby podstawowej plus nadreprezentacje). 

Dane statystyczne do ważenia: GUS 
 
Operat losowania : Regon z GUS ( a także Panorama Firm, Polskie Firmy) 
 
Schemat losowania: warstwowe nieproporcjonalne 

Zbiór zawierający dane dla każdego z powiatów był ważony według trzech parametrów (o rozkładzie 

proporcjonalnym). Jednocześnie dane z badania w dalszym ciągu umożliwiają analizowanie danych na zbiorze 

nieważonym (w przypadku doboru proporcjonalnego niektóre działy PKD byłyby za mało liczne). 

 



 

 
6 

Parametry nieproporcjonalnej próby: 
1. dział PKD (2004) 
2. wielkośd firmy 
3. sektor prywatny czy publiczny 
 
opis PKD Radom Ciechanowski Ostrołęka płocki sokołowski piaseczyoski ogółem 

kopalnictwo c 2 1 1 1 1 1 7 

działalnośd produkcyjna d 20 20 20 20 20 20 120 

zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

e 3 1 1 1 1 1 8 

budownictwo f 10 10 10 13 13 8 64 

handel g 20 20 20 25 20 20 125 

hotele i restauracje h 5 5 5 5 5 5 30 

transport, gospodarka 
magazynowa i łącznośd 

i 5 5 10 5 10 5 40 

pośrednictwo finansowe j 5 5 5 5 5 5 30 

obsługa nieruchomości, 
wynajem i działalnośd związana 
z prowadzeniem interesów 

k 15 13 13 10 10 20 81 

Edukacja m 5 5 5 5 5 5 30 

ochrona zdrowia i opieka 
socjalna 

n 5 5 5 5 5 5 30 

pozostała działalnośd usługowa 
komunalna, socjalna  

o 5 10 5 5 5 5 35 

ogółem  100 100 100 100 100 100 600 

 
 
 
opis Radom ciechanowski Ostrołęka płocki sokołowski piaseczyoski ogółem 

1 - 9 pracowników 50 50 50 50 60 50 310 

10-49 pracowników 30 40 40 40 32 30 212 

50 -249 pracowników 17 9 9 9 7 17 68 

250+ pracowników 3 1 1 1 1 3 10 

ogółem 100 100 100 100 100 100 600 

 
 
 
 
opis Radom ciechanowski Ostrołęka płocki sokołowski Piaseczyoski Ogółem 

sektor publiczny 10 10 5 10 10 10 55 

sektor prywatny 90 90 95 90 90 90 545 

ogółem 100 100 100 100 100 100 600 
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W badaniu zrealizowanych zostało 614 wywiadów (609 dotyczyło zasadniczej części badania, zaś 5 – 

zostało zrealizowanych na potrzeby pilotażu). Aby osiągnąd tę wielkośd, użytych zostało 16 479 

numerów telefonicznych. Wśród 15 865, nieefektywnych połączeo: 

 7652 połączenia stanowiły odmowy udziału w badaniu (przy czym stosunkowo rzadko były to 

odmowy wynikające z przyczyn innych niż niechęd do wzięcia udziału w badaniu czy ogólnie 

negatywne nastawienie do badao – np. nieobecnośd w terminie realizacji badania osoby 

kompetentnej do udzielania odpowiedzi na pytania ankiety – odmów tego typu było zaledwie 

363); 

 5251 – stanowiły połączenia z firmami o parametrach, które już zostały zrealizowane w próbie 

(stratyfikacja osiągnięta) 

 1469 – stanowiły połączenia z numerami poza grupą docelową 

 1473 stanowiły połączenia technicznie nieefektywne (np. informacja tonowa, automatyczna 

sekretarka, zły numer telefonu) 

 20 – to niezrealizowane lub przekładane umówienia. 

 

Średni czas trwania wywiadu wyniósł 25 minut (mediana: 23,1 min., wywiad najkrótszy trwał 9,4 min., 

natomiast najdłuższy – 59,1 min.).  

197 wywiadów zostało zrealizowanych w czasie 20 minut lub krótszym (1 wywiad w czasie krótszym niż 

10 minut).  

278 wywiadów realizowanych było w czasie dłuższym niż 20 minut i krótszym niż 30 minut.  

99 wywiadów realizowanych było w czasie dłuższym niż 30 minut i krótszym niż 40 minut. 

Czas realizacji wywiadu powyżej 40 minut odnotowano w przypadku 35 wywiadów. 
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3. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

 

W województwie mazowieckim mieszka 5 222 167 osób, tj. 13,7% ludności kraju. Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi 3 329 tys. tj. 64,0% ogółu ludności. Mężczyźni w wieku produkcyjnym stanowią 51,5%, 

a kobiety 48,5% populacji w wieku produkcyjnym.  

Wskaźnik zatrudnienia w województwie mazowieckim wynosi 55,3% i jest wyższy w  stosunku do całego 

kraju o 4,9 punktu proc. 

 

Źródło: Vademecum Samorządowca, GUS 

Na terenie województwa ma siedzibę 646 969 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 

tys. ludności w wieku produkcyjnym1. 

95,1% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, to jednostki w których pracuje do 9 osób. 

Poniższa tabela prezentuje rodzaje podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON według wybranych sekcji PKD w 2009 r. (w tys.). 

                                                 
1
Dane GUS na 2009 rok. 
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Źródło: Vademecum Samorządowca, GUS 

Tabela przedstawia podział osób pracujących w woj. mazowieckim według rodzajów działalności. 

 

Źródło: Vademecum Samorządowca, GUS 
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Pod koniec marca 2011 r. stopa bezrobocia2 w województwie mazowieckim wyniosła 10,1%, a liczba osób 

bezrobotnych3 zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na obszarze województwa – 261,2 tys. Dla 

porównania – stopa bezrobocia dla kraju to 13,1%, a liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne – 2 133,9 

tys. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób w tys. % 

bezrobotni ogółem 261 159 100 

w tym  

kobiety 124 628 47,7 

mężczyźni 136 531 52,3 

poprzednio pracujące 203 198 77,8 

dotychczas nie pracujące 57 961 22,2 

zamieszkali na wsi 115 457 44,2 

z prawem do zasiłku  42 610 16,3 

zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 11 437 4,4 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 15 316 5,9 

cudzoziemcy 879 0,3 
Źródło: Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim, WUP w Warszawie 

W koocu marca 2011 r. W szczególnej sytuacji na rynku pracy były osoby. 

 bez wykształcenia średniego – 54,8% ogółu bezrobotnych (143.184 osoby), 

 długotrwale bezrobotne – 49,1% ogółu bezrobotnych (128.161 osób), 

 bez kwalifikacji zawodowych – 32,6% ogółu bezrobotnych (85.205 osób), 

 bez doświadczenia zawodowego – 28,5% ogółu bezrobotnych (74.460 osób), 

 powyżej 50 roku życia – 23,4% ogółu bezrobotnych (61.048 osób), 

 do 25 roku życia – 20,1% ogółu bezrobotnych 152.524 osoby), 

 kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka – 7,5% ogółu bezrobotnych (19.659 osób), 

 samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 5,8% ogółu bezrobotnych (15.254 

osoby), 

 niepełnosprawne – 3,6% ogółu bezrobotnych (9.510 osób), 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia – 1,4% ogółu bezrobotnych. 

                                                 
2
Stopa bezrobocia to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej), przy czym bezrobocie 

„rejestrowane” odnosi się do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i aktywnych zawodowo będących sumą 
zarejestrowanych osób bezrobotnych i pracujących w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. (Liczba pracujących nie uwzględnia osób 
odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalnośd w zakresie obrony narodowej i 
bezpieczeostwa publicznego 
3Liczba osób bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych i pracę społecznie użyteczną. 



 

 
11 

Województwo mazowieckie jest drugim po woj. wielkopolskim obszarem o najniższej stopie bezrobocia 

w Polsce (dane GUS, stan na marzec 2011), jednocześnie występuje tu duże terytorialne zróżnicowanie stopy 

bezrobocia.4 

 

W ramach każdego z subregionów województwa mazowieckiego wyłoniono do badania po jednym 

powiecie – łącznie 6 powiatów: powiat piaseczyoski, płocki, ciechanowski, sokołowski, miasto Radom oraz 

miasto Ostrołęka. 

 

Poniższa tabela prezentuje stopę bezrobocia oraz liczbę osób bezrobotnych w 6 wybranych powiatach na 

tle woj. mazowieckiego i kraju. 

Stopa bezrobocia i liczba osób bezrobotnych dla wybranych powiatów, województwa i kraju 

marzec 2011 r. stopa bezrobocia liczba osób bezrobotnych (w tys.) 

miasto Radom 22,7% 22 

powiat płocki 21,6% 8,5 

miasto Ostrołęka 16,8% 4,3 

powiat ciechanowski 16,3% 6,1 

powiat sokołowski 9,7% 2,4 

powiat piaseczyoski 8,3% 5,6 

woj. mazowieckie 10,1% 261,2 

Polska 13,1% 2 133,9 

Źródło: GUS 

 

W raportach szczegółowych, dla każdego z wybranych powiatów przedstawiono w postaci tabel rangi 

zawodów deficytowych5 i nadwyżkowych6 w II półroczu 2010 r., powstałe na podstawie analizy wskaźnika 

intensywności deficytu lub nadwyżki zawodów (W)7 

                                                 
4WUP, Wstępna informacja o rynku pracy w województwie mazowieckim, marzec 2011 r. 
5
Zawód deficytowy to taki zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W 

>1,1 
6
Zawód nadwyżkowy, to taki zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. 

W <0,9 
7 W – Wskaźnik intensywności deficytu lub nadwyżki zawodów (iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym 
roku do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie). 
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 Poniższa tabela prezentuje zestawienie podmiotów gospodarki zarejestrowanych w rejestrze REGON, 

nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych dla poszczególnych powiatów, województwa oraz kraju. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON oraz podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane z rejestru REGON 

 powiaty 

2009 
m. 

Radom 
płocki 

m. 
Ostrołęka 

ciechanowski sokołowski piaseczyoski 
woj.  

mazowieckie 
Polska 

Podmioty gospodarki narodowej  

zarejestrowane w rejestrze REGON 

 ogółem 
25 053 5 771 5 665 6 582 3 511 22 109 646 696 

3 742 
637 

 ogółem na 10 
tys. ludności 

1 121 537 1 052 729 629 1 405 1 238 981 

 sektor 
publiczny 

387 252 127 230 183 287 12 757 120 488 

 sektor 
prywatny 

24 666 5 519 5 538 6 352 3 328 21 822 633 939 
3 622 
185 

Podmioty gospodarki narodowej  

nowo zarejestrowane w rejestrze REGON  

 ogółem 2 414 775 469 742 297 2 153 51 916 349 656 

 ogółem na 10 
tys. ludności 

108 72 87 82 53 138 100 92 

 sektor 
publiczny 

3 4 - 6 2 9 135 2 742 

 sektor 
prywatny 

2 411 771 469 736 295 2 144 51 781 346 914 

Podmioty gospodarki narodowej  

wyrejestrowane z rejestru REGON  

 ogółem 2 027 622 608 999 288 1 949 53 670 357 530 

 ogółem na 10 
tys. ludności 

91 58 113 110 51 125 103 94 

 sektor 
publiczny 

14 2 9 3 3 8 267 1 744 

 sektor 
prywatny 

2 013 620 599 996 285 1 941 53 403 355 786 

Źródło: Dane GUS 
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Miasto Ostrołęka jest jednym z 5 miast na prawach powiatu w województwie mazowieckim i zajmuje 

powierzchnię 29 km2. Mieszka tu 53,8 tys. osób, tj. 1,0% ludności województwa. Mężczyźni stanowią 48,1% populacji 

Ostrołęki, a kobiety 51,9%. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 36,5 tys. tj. 67,8% ogółu mieszkaoców 

Ostrołęki. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 51,5% powierzchni miasta, a użytki rolne - 32,5%. 

Na terenie miasta ma siedzibę 5 665 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON, tj. 1 052 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,6% to osoby fizyczne prowadzące 

działalnośd gospodarczą, a 96,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej 

prowadzą działalnośd związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,6%), budownictwem 

(11,7%) oraz transportem i gospodarką oraz gospodarką magazynową (9,9%); udział przedsiębiorstw 

przemysłowych wynosi 6,9%.  

W 2008 r. blisko 60% ogółu pracujących znalazło zatrudnienie w usługach, 38% w przemyśle i 

budownictwie, a 2% w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w 

Ostrołęce dojeżdżało z innych gmin 2 545 osób, a wyjeżdżało 1218.8 

Stopa bezrobocia wynosi 16,8% (marzec 2011 r.) i jest wyższa o 6,7 pkt. proc. niż w województwie 
ogółem. 

Bezrobotni ogółem: 4 275 osób. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 4 275 100 

- w tym z prawem do zasiłku 507 11,9 

poprzednio pracujące 3 326 77,8 

kobiety 2 329 54,5 

długotrwale bezrobotne 2311 54,1 

mężczyźni 1 946 45,5 

bez wykształcenia średniego 1879 44 

bez doświadczenia zawodowego 1228 28,7 

dotychczas nie pracujące 949 22,2 

powyżej 50 roku życia 938 21,9 

do 25 roku życia 892 20,9 

bez kwalifikacji zawodowych 773 18,1 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 483 11,3 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 315 7,4 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 249 5,8 

niepełnosprawni 201 4,7 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 79 1,8 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 61 1,4 

cudzoziemcy 8 0,2 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 4 0,1 

zamieszkali na wsi 0 0 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0 
Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., PUP w Ostrołęce 

                                                 
8Vademekum Samorządowca 2010, GUS 
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W kwietniu 2011 r. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby uprzednio pracujące, długotrwale 

bezrobotne, bez wykształcenia średniego, bez doświadczenia zawodowego. 

Wśród zawodów9 zarejestrowanych w PUP w Ostrołęce na dzieo 31 grudnia 2010 najliczniej 

reprezentowane były następujące profesje: sprzedawca, technik ekonomista, technik mechanik, ślusarz, 

murarz, technik budownictwa oraz specjalista administracji publicznej. 

W II połowie 2010 r. do PUP w Ostrołęce wpłynęło 590 ofert pracy z terenu miasta Ostrołęki. 

Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w następujących zawodach: technik prac biurowych, 

sprzedawca, pracownik kancelaryjny, robotnik gospodarczy i technik administracji. 

 

Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Ranking zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w mieście Ostrołęka w II 
półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu 

1 411004 Technik prac biurowych 15 

2 712303 Tynkarz 8 

3 232003 
Nauczyciel przedmiotów zawodowych 
ekonomicznych 7 

4 232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych 7 

5 412001 Sekretarka 7 

6 524502 Sprzedawca w stacji paliw 7 

7 712202 Glazurnik 6 

8 334306 Technik administracji 4,5 

9 422603 Rejestratorka medyczna 4 

10 911203 Pokojowa 4 

11 941201 Pomoc kuchenna 4 

12 332302 Zaopatrzeniowiec 3,5 

13 712604 Monter instalacji i urządzeo sanitarnych 3,5 

14 832203 Kierowca samochodu osobowego 3 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim w II półroczu 2010 roku, PUP w 
Ostrołęce 

 

Najwyższy poziom średniego miesięcznego deficytu generuje zawód technik prac biurowych (15,00), 

tynkarz (8,00), nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych (7,00), nauczyciel przedmiotów 

zawodowych technicznych (7,00), sekretarka (7,00), sprzedawca w stacji paliw (7,00).10 

                                                 
9
Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD. 

10
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim w II półroczu 2010 roku, PUP w Ostrołęce. 
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Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Ranking zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w mieście Ostrołęka w 
II półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik intensywności 

nadwyżki 

1 331403 Technik ekonomista 0,0123 

2 311504 Technik mechanik 0,0135 

3 722314 Tokarz w metalu 0,0435 

4 311303 Technik elektryk 0,0526 

5 723105 Mechanik samochodów osobowych 0,0909 

6 261906 Prawnik legislator 0,1111 

7 722204 Ślusarz 0,1429 

8 235914 
Wychowawca w placówkach oświatowych, 
wychowawczych i opiekuoczych 0,1667 

9 241304 Specjalista bankowości 0,2 

10 243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,2 

11 741101 Elektromonter instalacji elektrycznych 0,2 

12 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych 0,2 

13 512001 Kucharz 0,2083 

14 233008 Nauczyciel języka angielskiego 0,2222 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Ostrołęka i w powiecie ostrołęckim w II półroczu 2010 roku, PUP w 
Ostrołęce 

 

Do zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki, czyli najbardziej nadwyżkowych 

należą takie zawody, jak: technik ekonomista (0,0123), technik mechanik (0,0135), tokarz w metalu (0,0435), 

technik elektryk (0,0526), mechanik samochodów osobowych (0,0909). 

Do grup zawodów zrównoważonych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy takie samo 

zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (0,9≤W≤1,1) zaliczono następujące: 

sprzątaczka biurowa, specjalista ochrony środowiska, inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne, 

nauczyciel chemii, psycholog, technik spedytor, listonosz, wizażystka/stylistka, pomoc dentystyczna, 

konserwator budynków, elektromechanik, palacz pieców zwykłych, salowa, dozorca, robotnik gospodarczy. 

 

Radom jest jednym z 5 miast na prawach powiatu w województwie mazowieckim i zajmuje 

powierzchnię 112 km2. Mieszka tu 223,4 tys. osób, tj. 4,3% ludności województwa. Mężczyźni stanowią 47,7% 

populacji Radomia, a kobiety 52,3%.Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 145,4 tys. tj. 65,0% ogółu 

mieszkaoców Radomia. Użytki rolne zajmują 45,8% powierzchni miasta, grunty zabudowane i zurbanizowane - 

43,3% (w tym przemysłowe -4,2%), a grunty pod wodami – 0,4%. Na terenie miasta ma siedzibę 25 053 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1 121 w przeliczeniu na 10 tys. 
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ludności. Spośród nich 80,1% to osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, a 95,7% to 

mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalnośd związaną z handlem 

i naprawą pojazdów samochodowych (38,2%), przetwórstwem przemysłowym (11,0%) oraz budownictwem 

(9.4%); udział przedsiębiorstw przemysłowych wynosi 11,4%.  

W 2008 r. blisko 67% ogółu pracujących znalazło zatrudnienie w usługach, ponad 31% w przemyśle 

i budownictwie, a około 2% w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie. Oszacowano, że w 2006 r. do 

pracy w Radomiu dojeżdżały z innych gmin 6 354 osoby, a wyjeżdżało 3 538.11 

Stopa bezrobocia wynosi 22,7% (marzec 2011 r.) i jest wyższa o 12,6 pkt. proc. niż w województwie 

ogółem. 

Bezrobotni ogółem:  21  110 osób. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 21 110 100 

- w tym z prawem do zasiłku 3 476 16,5 

kobiety 9 962 47,2 

mężczyźni 11 148 52,8 

poprzednio pracujące 16 031 75,9 

dotychczas nie pracujące 5 079 24,1 

zamieszkali na wsi 0 0,0 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 0 0,0 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 777 3,7 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 327 1,5 

cudzoziemcy 35 0,2 

do 25 roku życia 3 024 14,3 

długotrwale bezrobotne 13 040 61,8 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 1 314 6,2 

powyżej 50 roku życia 5 325 25,2 

bez kwalifikacji zawodowych 7 678 36,4 

bez doświadczenia zawodowego 6 783 32,1 

bez wykształcenia średniego 12 049 57,1 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 1 064 5,0 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 71 0,3 

niepełnosprawni 1 321 6,3 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0,0 
Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., PUP w Radomiu 

 

W kwietniu 2011 r. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby uprzednio pracujące, długotrwale 

bezrobotne, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego, a 

także powyżej 50 roku życia oraz dotychczas nie pracujące. 

Wśród zawodów12 zarejestrowanych w PUP w Radomiu na dzieo 31 grudnia 2010 najliczniej 

reprezentowane były następujące: sprzedawca, robotnik budowlany, pracownik biurowy (zawód szkolny: 

                                                 
11Vademekum Samorządowca 2010, GUS. 
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technik prac biurowych), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, obuwnik przemysłowy, 

sprzątaczka oraz szwaczka.  

W II połowie 2010 r. do PUP w Radomiu wpłynęło 4 409 ofert pracy z terenu miasta Radomia. 

Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w następujących zawodach: sprzedawca, pracownik biurowy 

(zawód szkolny: technik prac biurowych), robotnik gospodarczy, cholewkarz, kucharz, magazynier, kierowca 

samochodu ciężarowego, fryzjer, przedstawiciel handlowy. 

 

Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Zawody13o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w mieście Radom w 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu 

1  932907 Pomocnik lakiernika 21 

2  411003 Pracownik kancelaryjny 14 

3  
816003 Operator maszyn i urządzeo przemysłu 

spożywczego 
9 

4  721302 Blacharz budowlany 4 

5  532102 Opiekun medyczny 3 

6  722315 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem 3 

7  752308 Szlifierz materiałów drzewnych 3 

8  753601 Cholewkarz 2,23 

9  214109 Specjalista kontroli jakości 2 

10  216601 Grafik komputerowy DTP 2 

11  235101 Asystentka stomatologiczna 2 

12  334302 Asystent dyrektora 2 

13  732201 Drukarz 2 

14  933309 Wagowy 2 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych gmina Radom 2010 roku, PUP w Radomiu 

 

Najwyższy poziom średniego miesięcznego deficytu generują zawody: pomocnik lakiernika, 

pracownik kancelaryjny, operator maszyn i urządzeo przemysłu spożywczego, blacharz budowlany, 

opiekun medyczny, ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem oraz szlifierz materiałów drzewnych. 

 

Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze 

zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały 

zaprezentowane w tabeli poniżej. 

                                                                                                                                                                         
12

Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD. 
13

Pełny wykaz zawodów deficytowych oraz nadwyżkowych znajduje się w publikacji Monitoring zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych gmina Radom 2010 roku, PUP w Radomiu. 
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Zawody o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w mieście Radom w 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki 

1  325405 Technik fizjoterapii 0,27 

2  834401 Kierowca operator wózków jezdniowych 0,28 

3  311201 Kosztorysant budowlany 0,33 

4  333105 Spedytor 0,33 

5  522304 Sprzedawca w branży spożywczej 0,33 

6  911203 Pokojowa 0,33 

7  431102 Fakturzystka 0,37 

8  512001 Kucharz 0,41 

9  711501 Cieśla 0,42 

10  351203 Technik informatyk 0,47 

11  334306 Technik administracji 0,48 

12  712604 Monter instalacji i urządzeo sanitarnych 0,5 

13  721206 Spawacz metodą TIG 0,5 

14  722302 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem 0,5 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych gmina Radom i w I półrocze 2010 roku, PUP w Radomiu 

 

 

Nadwyżka siły roboczej dotyka przede wszystkim następujące zawody: technik fizjoterapii, kierowca 

operator wózków jezdniowych, kosztorysant budowlany, spedytor, sprzedawca w branży spożywczej, 

pokojowa i fakturzystka. 

Do grup zawodów zrównoważonych, czyli takich na które występuje na rynku pracy takie samo 

zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (0,9≤W≤1,1) zaliczono takie jak: 

architekt wnętrz, zarządca nieruchomościami, animator kultury, kontroler rozliczeo pieniężnych, parkieciarz, 

manikiurzystka oraz monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
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Powiat ciechanowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego 

i obejmuje 9 gmin o łącznej powierzchni 1060 km2 (3,0% powierzchni województwa).Sied osiedleoczą tworzą 2 

miasta (Ciechanów, Glinojeck) i 268 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkaoców wynosi 90,2 tys., tj. 1,7% 

ludności województwa. W mieście mieszka 48,4 tys. osób (53,6%), a na obszarach wiejskich - 41,9 tys. 

(46,4%).Mężczyźni stanowią 49,0% populacji powiatu ciechanowskiego a kobiety 51,0%.Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi 58,3 tys. tj.64,6% ogółu populacji powiatu ciechanowskiego. 

Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 78,9% powierzchni, grunty leśne - 

16,3%, zurbanizowane i zabudowane - 3,5%, a pod wodami - 0,3%.  

Na terenie powiatu mają siedzibę 6 582 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, 

tj. 729 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,2% to osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, 

a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalnośd związaną 

z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,8%), budownictwem (3,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym 

(8,1%). 

W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 32% ogółu pracujących, 

w przemyśle i budownictwie - 26%, a w usługach -42%.14 

                                                 
14Źródło: Vademekum Samorządowca 2010, GUS. 
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Stopa bezrobocia wynosi 16,3% (marzec 2011 r.) i jest wyższa o 6,2 pkt. proc. niż w województwie ogółem. 

Bezrobotni ogółem:  5 784 osób. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 5 784 100 

- w tym z prawem do zasiłku 885 15,3 

kobiety 2 815 48,7 

mężczyźni 2 969 51,3 

poprzednio pracujące 4 899 84,7 

dotychczas nie pracujące 885 15,3 

zamieszkali na wsi 2 596 44,9 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 38 0,7 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 349 6,0 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 76 1,3 

cudzoziemcy 1 0,0 

do 25 roku życia 1 218 21,1 

długotrwale bezrobotne 2 748 47,5 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 466 8,1 

powyżej 50 roku życia 1 379 23,8 

bez kwalifikacji zawodowych 2 031 35,1 

bez doświadczenia zawodowego 1 234 21,3 

bez wykształcenia średniego 3 453 59,7 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 364 6,3 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 136 2,4 

niepełnosprawni 184 3,2 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0,0 

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., PUP w Ciechanowie 

 

W kwietniu br. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby uprzednio pracujące, bez wykształcenia 

średniego, długotrwale bezrobotne, zamieszkałe na wsi, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych i w wieku 

powyżej 50 lat, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz do 25 roku życia. 

Wśród zawodów15 zarejestrowanych w PUP w Ciechanowie na dzieo 31 grudnia 2010 najliczniej 

reprezentowane były następujące: sprzedawca, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik 

gospodarczy, robotnik budowlany, technik ekonomista, murarz i ślusarz. 

W II połowie 2010 r. PUP w Ciechanowie pozyskał 1 005 ofert pracy z terenu powiatu ciechanowskiego. 

Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy obsługi biurowej, 

sprzedawca, doradca klienta, technik prac biurowych, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, kucharz, 

pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne. 

                                                 
15

Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD. 
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Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Zawody16 o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w powiecie ciechanowskim w II półroczu 
2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
deficytu 

1  341204   Opiekunka środowiskowa 6,0000 

2  122102   Kierownik działu sprzedaży 4,0000 

3  132301   Kierownik budowy 4,0000 

4  242303   Doradca personalny 3,3333 

5  514203   Manikiurzystka 3,0000 

6  712703  Monter instalacji wentylacyjnych I klimatyzacyjnych 3,0000 

7  524902  Doradca klienta 2,3333 

8  122101   Kierownik działu marketingu 2,0000 

9  241 103   Specjalista do spraw rachunkowości 2,0000 

10  261901 7  Asystent prawny 2,0000 

11  522303   Sprzedawca w branży przemysłowej 2,0000 

12  912102   Praczka 2,0000 

13  962906   Woźny 2,0000 

14  741101 Elektromonter instalacji elektrycznych 1,7500 
Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Ciechanowie 

 

Najwyższy poziom średniego miesięcznego deficytu generują zawody: opiekunka środowiskowa, 

kierownik działu sprzedaż, kierownik budowy oraz doradca personalny. 

 

                                                 
16

Pełny wykaz zawodów deficytowych znajduje się w dokumencie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 
powiecie ciechanowskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Ciechanowie. 
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Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Zawody o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w powiecie ciechanowskim w II 
półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
nadwyżki 

1  311504 Technik mechanik 0,0161 

2  343403  Technik organizacji usług gastronomicznych 0,0476 

3  522305  Technik handlowiec 0,0625 

4  723103  Mechanik pojazdów samochodowych 0,0690 

5  834103  Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0,0714 

6  235107  Pedagog 0,0714 

7  712601  Hydraulik 0,0741 

8  818204  Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych 0,0833 

9  732303  Introligator poligraficzny 0,0833 

10  7237105  Mechanik samochodów osobowych 0,0870 

11  741207  Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,0909 

12  931205  Robotnik drogowy 0,1001 

13  752208   Stolarz meblowy 0,1000 

14  233008   Nauczyciel języka angielskiego 0,1000 
Źródło: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ciechanowskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Ciechanowie 

 

Zawody o najwyższym natężeniu wskaźnika nadwyżki to: technik mechanik, technik organizacji usług 

gastronomicznych, technik handlowiec, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów 

i maszyn rolniczych, pedagog i hydraulik. 

Do grup zawodów zrównoważonych, czyli takich na które występuje na rynku pracy takie samo 

zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (0,9≤W≤1,1) zaliczono takie jak: 

sportowcy i pokrewni, spedytorzy i pokrewni, specjaliści do spraw społecznych, specjaliści do spraw 

wychowania małego dziecka, programiści aplikacji, projektanci grafiki i multimediów, pracownicy obsługi 

technicznej biur, hoteli i innych obiektów, tapicerzy i pokrewni, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów 

z tworzyw sztucznych, praczki ręczne i prasowacze. 
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Powiat sokołowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 9 

gmin o łącznej powierzchni 1131 km (3,2% powierzchni województwa). Sied osiedleoczą tworzą 2 miasta 

(Sokołów Podlaski i Kosów Lacki) i 275 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkaoców wynosi 55,8 tys., tj. 1,1% 

ludności województwa. W mieście mieszka 20,6 tys. osób (36,9%), a na obszarach wiejskich 35,2 tys. (63,1%). 

Mężczyźni stanowią 49,4% populacji powiatu sokołowskiego a kobiety 50,6%. Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi 33,8 tys. tj. 60,6% ogółu populacji powiatu sokołowskiego. 

Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 73,5% powierzchni, grunty leśne 22,0%, 

zurbanizowane i zabudowane 3,0%, a pod wodami 0,7%.  

Na terenie powiatu ma siedzibę 3 511 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON, tj. 629 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,9% to osoby fizyczne prowadzące działalnośd 

gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą 

działalnośd związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,2%) oraz budownictwem (13,0%). 

W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 51% ogółu pracujących, 

w przemyśle i budownictwie 20%, a w usługach 29%.17 

                                                 
17Vademekum Samorządowca 2010, GUS. 
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Stopa bezrobocia wynosi 9,7% (marzec 2011 r.) i jest niższa o 0,4 pkt. proc. niż w województwie ogółem. 

 
Bezrobotni ogółem: 2 295 osób. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 2 295 100 

- w tym z prawem do zasiłku 271 11,8 

kobiety 1 074 46,8 

mężczyźni 1 221 53,2 

poprzednio pracujące 1 677 73,1 

dotychczas nie pracujące 618 26,9 

zamieszkali na wsi 1 221 53,2 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 134 5,8 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 262 11,4 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 60 2,6 

cudzoziemcy 1 0,0 

do 25 roku życia 728 31,7 

długotrwale bezrobotne 1 068 46,5 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 197 8,6 

powyżej 50 roku życia 129 5,6 

bez kwalifikacji zawodowych 318 13,9 

bez doświadczenia zawodowego 459 20,0 

bez wykształcenia średniego 397 17,3 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 102 4,4 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 0 0,0 

niepełnosprawni 53 2,3 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0,0 

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim 

 

W kwietniu 2011 r. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby uprzednio pracujące, zamieszkałe na 

wsi, długotrwale bezrobotne do 25 roku życia oraz dotychczas niepracujące. 

Wśród zawodów18 zarejestrowanych w PUP w powiecie sokołowskim na dzieo 31 grudnia 2010 najliczniej 

reprezentowane były: sprzedawca i robotnik budowlany. 

W II połowie 2010 r. PUP w Sokołowie Podlaskim pozyskał 696 ofert pracy z terenu powiatu 

sokołowskiego. 

                                                 
18

Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD 
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Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów: rzeźnik wędliniarz, sprzedawca, robotnik gospodarczy, 

technik prac biurowych, kierowca samochodu ciężarowego, sortowacz i ubojowy, pozostali pracownicy 

obsługi biurowej, technik administracji i sprzątaczka biurowa. 

 

Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Ranking zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w powiecie sokołowskim w II 
półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
deficytu 

1  751105   Rzeźnik wędliniarz 15,43 

2  341203   Opiekun w domu pomocy społecznej 10,00 

3  911290   Pozostałe pomoce i sprzątaczki, biurowe, hotelowe i podobne 9,00 

4  721290   Pozostali spawacze i pokrewni 7,00 

5  751106   Ubojowy 7,00 

6  235914  
 Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 
opiekuoczych 3,67 

7  411090   Pozostali pracownicy obsługi biurowej 3,40 

8  264201   Dziennikarz 3,00 

9  515303   Robotnik gospodarczy 2,73 

10  932913   Sortowacz 2,50 

11  711601   Brukarz 2,40 

12  121101   Główny księgowy 2,00 

13  132103   Kierownik działu produkcji 2,00 

14  751104   Rozbieracz- wykrawacz 2,00 
Źródło: Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na terenie powiatu sokołowskiego, PUP w Sokołowie Podlaskim 

 

 

W II półroczu 2010r. zawodem najbardziej deficytowym okazał się zawód rzeźnik wędliniarz, na kolejnym 

miejscu opiekun w domu pomocy społecznej oraz pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i 

podobne.  
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Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Ranking zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w powiecie 
sokołowskim w II półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
nadwyżki 

1  311504   Technik mechanik 0,04 

2  711202   Murarz 0,04 

3  522305   Technik handlowiec 0,06 

4  832203   Kierowca samochodu osobowego 0,06 

5  931301   Robotnik budowlany 0,09 

6  722204   Ślusarz 0,12 

7  512002   Kucharz małej gastronomii 0,12 

8  243106   Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,15 

9  311101   Laborant chemiczny 0,17 

10  961302   Robotnik placowy 0,20 

11  752205   Stolarz 0,20 

12  513101   Kelner 0,20 

13  334390  
 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura 
zarządu 0,21 

14  723103   Mechanik pojazdów samochodowych 0,21 

Źródło: Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na terenie powiatu sokołowskiego, PUP w Sokołowie Podlaskim 

 

Zawodami najbardziej nadwyżkowymi okazały się zawody: technik mechanik, murarz oraz ex aequo: 

kierowca samochodu osobowego oraz technik handlowiec. 

Do grup zawodów zrównoważonych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy takie samo 

zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (0,9≤W≤1,1) zaliczono następujące: 

pielęgniarka, nauczyciel wiedzy o społeczeostwie, nauczyciel przedszkola, specjalista do spraw reklamy, 

sekretarka medyczna, sekretarka, pracownik ochrony fizycznej, pilarz, operator maszyn ubijających 

i ładujących, pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni, robotnik drogowy, 

pomoc kuchenna, woźny. 
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Powiat piaseczyoski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 

6 gmin o łącznej powierzchni 621,0 km2 (1,7% powierzchni województwa). Sied osiedleoczą tworzą miasta (Góra 

Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn) i 1 215 miejscowości wiejskich. 

Liczba mieszkaoców wynosi 157,4 tys., tj. 3,0% ludności województwa. W mieście mieszka 73,4 tys. osób 

(46,6%), a na obszarach wiejskich 84,0 tys. Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi 102,1 tys. tj. 64,9% 

ogółu populacji powiatu piaseczyoskiego. 

Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 65,0% powierzchni, grunty leśne 

21,8%, zurbanizowane i zabudowane 9,6%, a pod wodami 2,5%.  

Na terenie powiatu ma siedzibę 22 109 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON, tj. 1 405 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 71,1% to osoby fizyczne prowadzące 

działalnośd gospodarczą, a 95,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej 

prowadzą działalnośd związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,8%) oraz działalnośd 

profesjonalną, naukową i techniczną (11,9%). 

W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 8% ogółu pracujących, w 

przemyśle i budownictwie 34% a w usługach 57%.19 

                                                 
19Vademekum Samorządowca 2010, GUS. 
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Stopa bezrobocia wynosi 8,3% (marzec 2011 r.) i jest niższa o 1,8 pkt. proc. niż w województwie ogółem. 

Bezrobotni ogółem: 5 531 osób. 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 5 531 100 

- w tym z prawem do zasiłku 958 17,3 

kobiety 2 577 46,6 

mężczyźni 2 954 53,4 

poprzednio pracujące 4 631 83,7 

dotychczas nie pracujące 900 16,3 

zamieszkali na wsi 2 942 53,2 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 0,0 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 93 1,7 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 31 0,6 

cudzoziemcy 39 0,7 

do 25 roku życia 770 13,9 

długotrwale bezrobotne 2 255 40,8 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 307 5,6 

powyżej 50 roku życia 1 499 27,1 

bez kwalifikacji zawodowych 2 516 45,5 

bez doświadczenia zawodowego 1 112 20,1 

bez wykształcenia średniego 2 943 53,2 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 339 6,1 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 99 1,8 

niepełnosprawni 186 3,4 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0,0 

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 

 

W kwietniu 2011 r. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby uprzednio pracujące, zamieszkałe na 

wsi, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne oraz powyżej 50 roku 

życia. 

Wśród zawodów20 zarejestrowanych w PUP w powiecie piaseczyoskim na dzieo 31 grudnia 2010 

najliczniej reprezentowane były następujące: sprzedawcy, robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 

operatorzy maszyn stacjonarnych, magazynierzy, technicy prac biurowych. 

W II połowie 2010 r. PUP w Piasecznie pozyskał 1 650 ofert pracy z terenu powiatu piaseczyoskiego. 

Najwięcej ofert pracy zgłoszonych zostało dla osób posiadających wykształcenie w zawodach: kasjer 

handlowy, pracownicy sprzedaży, pośrednicy handlowi, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, pracownicy 

obsługi biura. 

                                                 
20

Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD. 
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Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Zawody21 o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w powiecie piaseczyoskim w II półroczu 
2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
deficytu 

1  332490  Pozostali pośrednicy handlowi  123 

2  333905  Tajemniczy klient (mystery shopper)  51 

3  122102  Kierownik działu sprzedaży  27 

4  332203  Przedstawiciel handlowy 15,125 

5  522103  Właściciel małego sklepu  11 

6  512090  Pozostali kucharze  10,6667 

7  711301  Kamieniarz 6 

8  234201  Nauczyciel przedszkola 5,3333 

9  334304  Asystent zarządu 5 

10  524404  Telemarketer 5 

11  

712990  Pozostali robotnicy budowlani robót 
wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

5 

12  
441990  Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 

niesklasyfikowani 
4,4444 

13  523002  Kasjer handlowy 4,3226 

14  832202  Kierowca samochodu dostawczego 4 
Źródło:, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie piaseczyoskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Piasecznie 

 

Najwyższy wskaźnik deficytu występuje w zawodach: pośrednicy handlowi, tajemniczy klient „mystery 

shopper” i przedstawiciel handlowy. 
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Pełny wykaz zawodów deficytowych znajduje się w dokumencie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie 

piaseczyoskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Piasecznie. 
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Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Zawody o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w powiecie piaseczyoskim w II 
półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
nadwyżki 

1  933304 Robotnik magazynowy 0,0270 

2  932911 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,0336 

3  932101 Pakowacz 0,0400 

4  541390 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0,0417 

5  832203 Kierowca samochodu osobowego 0,0714 

6  834401 Kierowca operator wózków jezdniowych 0,0769 

7  512001 Kucharz 0,0789 

8  515303 Robotnik gospodarczy 0,0800 

9  723105 Mechanik samochodów osobowych 0,0833 

10  513101 Kelner 0,0909 

11  711202 Murarz 0,0952 

12  351203 Technik informatyk 0,1000 

13  713203 Lakiernik samochodowy 0,1000 

14  931301 Robotnik budowlany 0,1000 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie piaseczyoskim w II półroczu 2010 roku, PUP w Piasecznie 

 

Zawodami najbardziej nadwyżkowymi są: robotnik magazynowy, robotnik pomocniczy w przemyśle 

przetwórczym, pakowacz, pozostali pracownicy ochrony osób i mienia, kierowca samochodu osobowego, 

kierowca operator wózków jezdniowych, kucharz, robotnik gospodarczy. 

 



 

 
31 

Powiat płocki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 15 gmin 

o łącznej powierzchni 1796 km2 (5,1% powierzchni województwa). Sied osiedleoczą tworzą 3 miasta (Drobin, 

Gąbin, Wyszogród) i 474 miejscowości wiejskie. Liczba mieszkaoców wynosi 107,5 tys., tj. 2,1% ludności 

województwa; w miastach mieszka 9,7 tys. osób (9,1%), a na obszarach wiejskich - 97,7 tys. (90,9%).Liczba 

ludności w wieku produkcyjnym wynosi 67,2 tys. tj. 62,5%ogółu populacji powiatu płockiego. 

Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 74,0% powierzchni, grunty leśne - 17,9%, pod wodami 

- 3,4%, a zurbanizowane i zabudowane - 3,3%.  

Na terenie powiatu ma siedzibę 5 771 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON, tj. 537 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,0% to osoby fizyczne prowadzące działalnośd 

gospodarczą, a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą 

działalnośd związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,2%), budownictwem (13,7%) oraz 

przetwórstwem przemysłowym (10,3%). 

W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 63% ogółu pracujących, w 

usługach - 25%, a w przemyśle i budownictwie- 12%.22 

                                                 
22Vademekum Samorządowca 2010, GUS. 
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Stopa bezrobocia wynosi 21,6% (marzec 2011 r.) i jest wyższa o 11,5 pkt. proc. niż w województwie ogółem. 

Bezrobotni ogółem: 8 066 osób 

Wybrane kategorie bezrobotnych liczba osób % 

bezrobotni ogółem 8 066 100 

- w tym z prawem do zasiłku 1 650 20,5 

zamieszkali na wsi 7 255 89,9 

poprzednio pracujące 6 396 79,3 

bez wykształcenia średniego 5 233 64,9 

kobiety 4 077 50,5 

mężczyźni 3 989 49,5 

długotrwale bezrobotne 3 782 46,9 

bez doświadczenia zawodowego 2 268 28,1 

bez kwalifikacji zawodowych 2 192 27,2 

do 25 roku życia 1 847 22,9 

dotychczas nie pracujące 1 670 20,7 

powyżej 50 roku życia 1 491 18,5 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 687 8,5 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukooczenia nauki 582 7,2 

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 492 6,1 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 199 2,5 

niepełnosprawni 188 2,3 

- w tym, które ukooczyły szkołę wyższą, do 27 roku życia 173 2,1 

- w tym posiadający gospodarstwo rolne 10 0,1 

cudzoziemcy 9 0,1 

po zakooczeniu realizacji kontraktu socjalnego 0 0,0 

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecieo 2011 r., Powiatowy Urząd Pracy w Płocku 

 

W kwietniu 2011 r. najbardziej zagrożone bezrobociem były osoby zamieszkałe na wsi, uprzednio 

pracujące, bez wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego, bez 

kwalifikacji zawodowych oraz do 25 roku życia. 

Wśród zawodów23 zarejestrowanych w PUP w powiecie piaseczyoskim na dzieo 31 grudnia 2010 

najliczniej reprezentowane były następujące: murarz, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 

sprzedawca oraz robotnik gospodarczy, krawiec, technik mechanik i technik ekonomista. 

W II połowie 2010 r. PUP w Płocku pozyskał 2 118 ofert pracy z terenu powiatu płockiego. 

Najwięcej ofert pracy zgłoszonych zostało dla osób posiadających wykształcenie w następujących 

zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych, sprzedawca, sprzątaczka biurowa, kierowca 

                                                 
23

Klasyfikacja zawodów na poziomie 6-cyfrowego kodu zawodu PKD 
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samochodu ciężarowego, technik administracji, magazynier, kasjer handlowy i pozostali pracownicy obsługi 

biurowej. 

 

Zawody deficytowe, czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba osób poszukujących pracy w tym zawodach (W>1,1) zostały zaprezentowane tabeli poniżej. 

Ranking zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika intensywności deficytu w powiecie płockim w II 
półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Wskaźnik 

intensywności 
deficytu 

1  411090   Pozostali pracownicy obsługi biurowej 12,3333 

2  721302   Blacharz budowlany 10 

3  132301   Kierownik budowy 9 

4  712403   Monter izolacji przemysłowych 9 

5  721403   Monter konstrukcji aluminiowych 9 

6  132302   Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego 7 

7  422602   Recepcjonista 7 

8  431102   Fakturzystka 6 

9  721207   Spawacz ręczny gazowy 5,2 

10  243106   Specjalista do spraw marketingu i handlu 5 

11  532901   Pomoc apteczna 5 

12  711501   Cieśla 5 

13  711903   Monter rusztowao 5 

14  411004   Technik prac biurowych 4,8864 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie płockim w II półroczu 2010, PUP w Płocku 

 

Najwyższy poziom średniego miesięcznego deficytu generują zawody takie jak: pracownicy biurowi, 

blacharz budowlany, kierownik budowy, monter izolacji przemysłowych oraz monter konstrukcji 

aluminiowych. 
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Zawody nadwyżkowe czyli takie zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie 

niż liczba osób poszukujących pracy w tych zawodach (W<0,9) zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 

Ranking zawodów o najniższym poziomie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów w powiecie płockim w 
II półroczu 2010 roku 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki 

1  331403   Technik ekonomista 0,015 

2  512002   Kucharz małej gastronomii 0,0169 

3  234113   Nauczyciel nauczania początkowego 0,0175 

4  311204   Technik budownictwa 0,0192 

5  932911   Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0,0234 

6  235107   Pedagog 0,0312 

7  722204   Ślusarz 0,0317 

8  311924   Technik technologii odzieży 0,0455 

9  721404   Monter konstrukcji stalowych 0,0476 

10  311209   Technik urządzeo sanitarnych 0,0526 

11  731802   Dziewiarz 0,0541 

12  721306   Blacharz samochodowy 0,0625 

13  311504   Technik mechanik 0,0643 

14  214303   Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne 0,0769 
Źródło: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie płockim w II półroczu 2010, PUP w Płocku 

 

Zawodami najbardziej nadwyżkowymi są następujące: technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, 

nauczyciel nauczania początkowego oraz technik budownictwa. 

Do grup zawodów zrównoważonych, czyli takich na które występuje na rynku pracy takie samo 

zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie (0,9≤W≤1,1) zaliczono m.in. takie jak: 

aparatowy procesów chemicznych, grafik komputerowy multimediów, specjalista bezpieczeostwa i higieny 

pracy, nauczyciel chemii, specjalista do spraw konsultingu, bibliotekoznawca, kontroler jakości wyrobów 

mechanicznych, technik weterynarii oraz technik bezpieczeostwa i higieny. 
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNIKÓW BADANIA 

4.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

4.1.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA OGÓŁEM  

 
W badanych powiatach województwa mazowieckiego dominują firmy najmniejsze – zatrudniające 

nie więcej niż 9 pracowników. Stosunkowo najwięcej firm tego typu (ponad 95%) było w miastach 

Ostrołęka, Radom, w powiecie piaseczyoskim i ciechanowskim. Stosunkowo najmniej firm tego typu 

odnotowano w powiecie sokołowskim (92,3%).  

Wśród pozostałych typów firm znacznie więcej jest firm średniej wielkości (10-49 pracowników) niż 

firm dużych oraz największych przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników 

stanowią od 3,1% - w Ostrołęce, do 6,5% - w powiecie sokołowskim, natomiast większe tzn. 

zatrudniające 50 i więcej pracowników – od 0,7% - powiecie płockim i piaseczyoskim, do 1,1% -w 

Ostrołęce i 1,2% - w powiecie sokołowskim (przy czym we wszystkich powiatach firmy największe – 

zatrudniające 250 i więcej pracowników stanowią mniej niż jeden procent – w badaniu 0,1% - ogółu 

firm). 

 
Q1a. Ilu pracowników zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja w powiecie *WSTAW NAZWĘ POWIATU+? Proszę o 

uwzględnienie wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, 

samozatrudnienia. 

 

Wykres Q1a. Struktura zatrudnienia  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
We wszystkich badanych powiatach największą branżę stanowi handel. Wśród czterech branż, 

w których działa największa liczba firm znajdują się ponadto: budownictwo (ze względu na niewielkie 

liczebności, w badaniu analizowane łącznie z kopalnictwem), obsługa nieruchomości, wynajem 
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i działalnośd związana z prowadzeniem interesów, a także działalnośd produkcyjna (w przypadku 

Ostrołęki ta ostatnia kategoria pojawia się jednak w badaniu minimalnie rzadziej niż transport i 

gospodarka magazynowa). Niezależnie od terenu działania poszczególnych branż, dominują firmy 

najmniejsze – zatrudniające do 9 pracowników. 

 

Firmy sektora prywatnego, to przede wszystkim firmy 

najmniejsze – zatrudniające do 9 pracowników. Najwięcej 

firm większych , które działałyby w sektorze prywatnym 

jest w powiecie sokołowskim (6,7% stanowią firmy 

zatrudniające 10-49 pracowników, a 1,2% - zatrudniające 

50 i więcej pracowników).  

W miastach na prawach powiatu: Radomiu i Ostrołęce, 

a także w powiecie sokołowskim i piaseczyoskim, również 

w sektorze publicznym ponad połowę (od 60,6% do 

96,3%) stanowią firmy najmniejsze, które zatrudniają do 9 

pracowników. Inaczej sytuacja wygląda w powiecie 

ciechanowskim – tutaj 72,6% przebadanych firm 

stanowiły firmy większe – zatrudniające od 10 do 49 

pracowników, a firmy najmniejsze stanowiły niewiele 

ponad jedną czwartą (27,4%).  

Warto zauważyd, że firm większych, które zatrudniałyby 

50 i 

Wyniki procentowe sumowane do 100% kolumnowo 
dla każdego z powiatów 

` 
Liczba 

pracowników 
Sektor 

publiczny 
Sektor 

prywatny 

Powiat 
ciechanowski  

1-9 27,4% 97,7% 

10-49 72,6% 1,4% 

50+ 0,0% 0,9% 

Powiat 
miasto 
Ostrołęka  

1-9 64,9% 96,4% 

10-49 7,9% 3,0% 

50+ 27,2% 0,6% 

Powiat 
piaseczyoski  

1-9 60,6% 95,6% 

10-49 21,0% 3,9% 

50+ 18,4% 0,5% 

Powiat 
miasto 
Radom  

1-9 73,1% 95,8% 

10-49 0,0% 3,8% 

50+ 26,9% 0,5% 

Powiat 
sokołowski  

1-9 96,3% 92,1% 

10-49 3,2% 6,7% 

50+ 0,5% 1,2% 

i więcej pracowników (ze względu na znikomy udział firm największych, kategorie 50-249 i 250 i więcej 

zostały przedstawione łącznie24) najwięcej jest w powiatach „wielkomiejskich” – w obu badanych 

miastach na prawach powiatu: Ostrołęce (27,2%) i Radomiu (26,9%), ale także w powiecie 

piaseczyoskim (18,4%) bezpośrednio sąsiadującym z Warszawą i będącym już praktycznie niemal jedną z 

dzielnic stolicy. 

 

 

 

                                                 
24

 Profil największych przedsiębiorstw, zatrudniających 250 i więcej pracowników został przedstawiony w rozdziale 7. 
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4.1.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG FORMY ZATRUDNIENIA 

 

Wśród ogółu zatrudnionych przez badane firmy zdecydowaną większośd stanowią pracownicy zatrudnieni 

w oparciu o umowę o pracę. Umowy o pracę stanowią od 78,6% ogółu form zatrudnienia w powiecie 

ciechanowskim do 84,5% w Radomiu i 84,8% - w powiecie płockim.  

Jeśli chodzi o inne formy zatrudnienia, to – generalnie rzecz biorąc – ze zbliżoną częstotliwością występują 

umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie, przy czym sytuacja prezentuje się różnie w poszczególnych 

powiatach.  

Umowy cywilnoprawne częściej niż samozatrudnienie występowały w powiecie sokołowskim (9,5% do 

7,8%), piaseczyoskim (9,8% do 6,3%) oraz w Radomiu (8,2% do 2,5%). Z kolei z samozatrudnieniem częściej niż z 

umowami cywilnoprawnymi mieliśmy do czynienia w powiecie płockim (8,5% do 4,6%), ciechanowskim (11,0% 

do 7,8%) oraz w Ostrołęce (9,0% do 8,0%). 

Na innych zasadach firmy zatrudniają pracowników rzadziej – stosunkowo najrzadziej po inne rozwiązania 

sięgają przedsiębiorcy z powiatu piaseczyoskiego (1,5%); relatywnie częściej zaś – przedsiębiorcy, których firmy 

zlokalizowane są w Radomiu (4,7%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1b. Ilu pracowników zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja w powiecie *WSTAW NAZWĘ POWIATU+? Proszę o 
uwzględnienie:  
- pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
- pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 
- pracowników pracujących na zasadzie samozatrudnienia   
- pracowników zatrudnionych na innych zasadach   
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Wykres Q1b. Struktura zatrudnienia wg formy zatrudnienia  
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W firmach sektora publicznego zdecydowaną większośd umów stanowią umowy o pracę (od 94,1% 

w powiecie ciechanowskim i 94,3% w powiecie płockim do 100% badanych firm sektora publicznego 

w Radomiu). Nieco inaczej sytuacja wygląda w firmach sektora prywatnego. Co prawda także w nich 

najczęściej zawierane były z pracownikami umowy o pracę, jednak nie jest to zjawisko tak powszechne, 

jak w firmach sektora publicznego – umowy tego typu stanowią już tylko 76,6% ogółu umów w firmach 

prywatnych powiatu ciechanowskiego i 77,1% w Ostrołęce; relatywnie największy odsetek tego typu 

umów odnotowany został w firmach sektora prywatnego w powiecie płockim (83,0%) oraz w Radomiu 

(83,6%). 

Umowy cywilnoprawne rzadko stosowane są w firmach sektora publicznego – stosunkowo 

najczęściej identyfikowano je w Ostrołęce (2,7% umów cywilnoprawnych) i powiecie płockim (3,1% 

umów cywilnoprawnych). Forma samozatrudnienia w firmach sektora publicznego w badanych 

powiatach niemal nie występuje (w badanych firmach wynik 0,0%). Inaczej sytuacja wygląda w firmach 

sektora prywatnego, gdzie znacznie chętniej korzysta się z obu tych form zatrudniania pracowników; 

przy czym z samozatrudnienia częściej niż z umów cywilnoprawnych korzystano w powiatach 

ciechanowskim (12,4% do 8,7%), płockim (10,0% do 4,8%) i nieznacznie częściej też w Ostrołęce (10,5% 

do 9,1%); a po umowy cywilnoprawne chętniej niż po formułę samozatrudnienia sięgano w powiecie 

piaseczyoskim (10,3% do 6,6%), sokołowskim (10,1% do 8,3%) oraz w Radomiu (8,7% do 2,7%). 

 
Tabela  Q1ba. Struktura zatrudnienia wg formy zatrudnienia - SEKTOR PUBLICZNY I PRYWATNY 

  
umowy o 

pracę 
umowy 

cywilnoprawne 
samo 

zatrudnienie 
na innych 
zasadach 

Powiat ciechanowski  
sektor publiczny 94,1% 0,0% 0,0% 5,9% 

sektor prywatny 76,6% 8,7% 12,4% 2,2% 

Powiat miasta Ostrołęki  
sektor publiczny 97,3% 2,7% 0,0% 0,0% 

sektor prywatny 77,1% 9,1% 10,5% 3,2% 

Powiat piaseczyoski  
sektor publiczny 97,8% 0,5% 0,0% 1,7% 

sektor prywatny 81,5% 10,3% 6,6% 1,5% 

Powiat płocki  
sektor publiczny 94,3% 3,1% 0,0% 2,6% 

sektor prywatny 83,0% 4,8% 10,0% 2,2% 

Powiat miasta Radom  
sektor publiczny 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

sektor prywatny 83,6% 8,7% 2,7% 5,0% 

Powiat sokołowski  
sektor publiczny 99,7% 0,0% 0,0% 0,3% 

sektor prywatny 79,1% 10,1% 8,3% 2,5% 

 

Inne formy zatrudniania niż umowa o pracę, cywilnoprawna czy samozatrudnienie, występują 

rzadziej. Stosunkowo najczęściej z tego typu umów korzystano w powiecie ciechanowskim, gdzie 

jednak takie rozwiązania chętniej wybierano w firmach sektora publicznego (5,9%) niż prywatnego 

(2,2%) oraz w Radomiu (przy czym tutaj formuła ta występowała tylko w firmach sektora prywatnego - 
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5,0%). Podobnie jak w Radomiu sytuacja wyglądała w Ostrołęce (w firmach prywatnych – 3,2%, a w 

firmach sektora publicznego – również 0,0%). Podobnie w powiecie sokołowskim na inne zasady 

zatrudniania pracowników częściej decydowano się w firmach sektora prywatnego (wśród ogółu umów 

stanowiły one 2,5%) niż publicznego (0,3%). Jednak już w piaseczyoskim i płockim odsetek tego rodzaju 

umów w firmach sektora publicznego jak i prywatnego był mniej więcej zbliżony (odpowiednio: 1,7% 

do 1,5% i 2,6% do 2,2%). 

 

 

 

4.1.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG PŁCI 

W większośd badanych powiatów większośd zatrudnionych przez firmy pracowników stanowili 

mężczyźni (od 53,1% w Ostrołęce, do 59,0% w powiecie sokołowskim).  

 
Q2. Mniej więcej ile jest wśród pracowników kobiet, a ilu mężczyzn? Proszę o uwzględnienie wszystkich pracowników 

niezależnie od formy zatrudnienia. 

Wykres Q2. Struktura zatrudnienia wg płci  
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Sektor publiczny, to przede wszystkim 

sektor kobiecy, natomiast prywatny, to 

domena mężczyzn – wynika z badania.  

We wszystkich badanych powiatach, 

większośd pracowników sektora 

prywatnego stanowią mężczyźni (od 

55,7% w powiecie piaseczyoskim do 

67,8% w powiecie płockim). 

Z kolei w czterech z sześciu badanych 

powiatów zdecydowaną większośd 

pracowników sektora publicznego 

stanowią kobiety (od 72,8% w 

Ostrołęce do aż 97,0% w powiecie 

sokołowskim!); wyjątek stanowią tylko 

powiat piaseczyoski (tu kobiety to 

zaledwie 24,3% pracowników sektora 

publicznego) oraz Radom (26,5%). 

Warto zauważyd, że drugi 

„wielkomiejski” powiat  

Wyniki procentowe sumowane do 100% wierszowo  

POWIAT:  Kobiety Mężczyźni 

CIECHANOWSKI 

Sektor prywatny 38,2% 61,8% 

Sektor publiczny 79,2% 20,8% 

Ogółem 42,8% 57,2% 

M. OSTROŁĘKA 

Sektor prywatny 42,9% 57,1% 

Sektor publiczny 72,8% 27,2% 

Ogółem 46,9% 53,1% 

PIASECZYOSKI 

Sektor prywatny 44,3% 55,7% 

Sektor publiczny 75,7% 24,3% 

Ogółem 46,0% 54,0% 

PŁOCKI 

Sektor prywatny 32,2% 67,8% 

Sektor publiczny 83,6% 16,4% 

Ogółem 59,9% 40,1% 

M. RADOM 

Sektor prywatny 41,0% 59,0% 

Sektor publiczny 26,5% 73,5% 

Ogółem 40,2% 59,8% 

SOKOŁOWSKI 

Sektor prywatny 37,5% 62,5% 

Sektor publiczny 97,0% 3,0% 

Ogółem 41,0% 59,0% 

- Ostrołęka przedstawia zupełnie odwrotną sytuację (tutaj jedną czwartą ogółu pracowników sektora 

publicznego stanowią mężczyźni).  

Porównując sytuację w poszczególnych sektorach, można stwierdzid, że w większości badanych 

powiatów więcej zatrudnionych mężczyzn jest w sektorze prywatnym (dotyczy to powiatu 

ciechanowskiego, płockiego, sokołowskiego oraz Ostrołęki), wyjątek stanowi tylko sytuacja w Radomiu, 

gdzie chod większośd pracowników stanowią mężczyźni, to jednak w sektorze publicznym stanowią oni 

większy udział zatrudnionych niż w sektorze prywatnym.  

Analogicznie wygląda porównanie stanu zatrudnienia kobiet w poszczególnych sektorach – w 

większości badanych powiatów więcej kobiet jest zatrudnionych w sektorze publicznym (dotyczy to 

powiatu ciechanowskiego, Ostrołęki, płockiego i sokołowskiego); wyjątek stanowi tylko sytuacja 

w powiecie piaseczyoskim i w Radomiu – w powiatach tych większy udział ogółu zatrudnionych 

stanowią zatrudnione w sektorze prywatnym; warto tu też zwrócid uwagę na fakt, że w obu tych 

sektorach, zatrudnione kobiety stanowią mniejszośd (większośd zatrudnionych to mężczyźni – zarówno 

w sektorze prywatnym jak i publicznym). 
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4.1.4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WIEKU 

Ponad połowa zatrudnionych pracowników, to pracownicy w wieku największej aktywności 

zawodowej tj. między 25 a 49 rokiem życia. Najwięcej osób w tym wieku stwierdzono w powiecie 

płockim (72,0%), natomiast stosunkowo mało – w Radomiu (już tylko 53,9%). Radom jest powiatem o 

największym udziale pracowników ze starszej grupy wiekowej – aż 41,0% stanowią osoby w wieku 50 i 

więcej lat. Na przeciwległym – do sytuacji w Radomiu – biegunie jest powiat sokołowski i płocki – tutaj 

odsetek pracowników najstarszych jest dwa razy mniejszy niż w Radomiu (19,6% w powicie 

sokołowskim i 20,6% - w płockim). Jednocześnie powiat sokołowskim jest powiatem posiadającym 

największy udział kadry najmłodszej wiekiem (12,8% ogółu zatrudnionych stanowią pracownicy do 24 

roku życia); na przeciwległym biegunie znajduje się Radom, gdzie udział pracowników najmłodszych 

wiekiem wśród ogółu zatrudnionych jest najmniejszy i ponad dwa razy mniejszy (5,1%). niż w powiecie 

sokołowskim (12,8%). 

 

Q3. Mniej więcej, jaka jest struktura zatrudnienia w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji pod względem wieku? Proszę o 
uwzględnienie wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia. 

Wykres Q3. Struktura zatrudnienia wg wieku 
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Z wyjątkiem sektora 

publicznego w Radomiu, we 

wszystkich innych powiatach i we 

wszystkich sektorach ponad 

połowę ogółu zatrudnionych 

stanowią pracownicy między 25 a 

49 rokiem życia, przy czym również 

w sektorze prywatnym w Radomiu 

udział osób w tym wieku niewiele 

przekracza połowę (56,2%), 

podczas gdy we wszystkich 

pozostałych przypadkach odsetek 

ten jest wyższy. Radom jest 

powiatem zatrudniającym 

największy odsetek pracowników 

najstarszych – w badanych firmach, 

w sektorze publicznym aż 81,6% 

zatrudnionych, to osoby w wieku 

50 i więcej lat, w sektorze 

prywatnym odsetek ten jest  

 

POWIAT  

pracownicy w wieku 

do  
24 lat 

25 – 49 
lat 

50 i 
więcej lat 

CIECHANOWSKI 

sektor publiczny 1,3% 72,4% 26,3% 

sektor prywatny 7,7% 66,6% 25,6% 

ogółem 7,0% 67,3% 25,7% 

OSTROŁĘKA 

sektor publiczny 4,7% 80,3% 15,0% 

sektor prywatny 6,2% 66,7% 27,1% 

ogółem 6,0% 68,5% 25,5% 

PIASECZYOSKI 

sektor publiczny 2,5% 62,5% 35,0% 

sektor prywatny 9,3% 64,4% 26,2% 

ogółem 8,9% 64,3% 26,7% 

PŁOCKI 

sektor publiczny 2,6% 75,1% 22,3% 

sektor prywatny 8,3% 71,4% 20,3% 

ogółem 7,4% 72,0% 20,6% 

RADOM 

sektor publiczny 0,0% 18,4% 81,6% 

sektor prywatny 5,4% 56,2% 38,4% 

ogółem 5,1% 53,9% 41,0% 

SOKOŁOWSKI 

sektor publiczny 1,8% 92,8% 5,4% 

sektor prywatny 13,5% 66,0% 20,5% 

ogółem 12,8% 67,5% 19,6% 

już mniejszy (38,4%), jednak i tak kształtuje się na wyraźnie wyższym poziomie niż w jakimkolwiek 

innym badanym powiecie (niezależnie od sektora).  

Podobnie, jak w Radomiu, większy udział pracowników starszych wiekiem w sektorze publicznym 

niż prywatnym obserwujemy także w powiecie piaseczyoskim (35,0% do 26,2%), z kolei z odwrotną 

sytuacją (większy udział pracowników starszych wiekiem w sektorze prywatnym niż publicznym) 

obserwowaliśmy w Ostrołęce (27,1% do 15,0%) oraz powiecie sokołowskim (20,5% do 5,4%). Zbliżone 

odsetki występowały w powiecie ciechanowskim oraz płockim. 

Sektor prywatny zatrudnia większy odsetek pracowników najmłodszych niż sektor publiczny – 

najwięcej młodych pracowników (do 24 lat) zatrudnionych jest w sektorze prywatnym w powiecie 

sokołowskim (13,5% i w żadnej innej analizowanej kategorii nie uzyskano wyniku dwucyfrowego), 

natomiast najmniej – w Radomiu (zaledwie 5,4% w sektorze prywatnym i 0,0% - w sektorze publicznym). 

Generalnie pracowników do 24 roku życia jest mniej niż pracowników w dwóch pozostałych 

analizowanych przedziałach wiekowych – niezależnie od sektora i powiatu, w którym prowadzono 
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badanie. 

4.1.5. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WYKSZTAŁCENIA 

 

Porównując strukturę zatrudnienia pracowników w badanych firmach, w poszczególnych 

powiatach można zauważyd, że w powiecie ciechanowskim mamy do czynienia z pracownikami 

najlepiej wykształconymi – aż 50,4% zatrudnionych legitymuje się wykształceniem wyższym. W żadnym 

innym powiecie nie odnotowano równie wysokiego odsetka absolwentów wyższych uczelni wśród 

ogółu zatrudnionych.  

Stosunkowo najbliżej pod tym względem znajdował się powiat piaseczyoski, jednak nawet tutaj 

udział pracowników z wykształceniem wyższym nie tylko nie osiągnął pięddziesięciu, ale nawet 

czterdziestu procent (39,4%). W porównaniu z innymi grupami wykształcenia, udział pracowników z 

wykształceniem wyższym dominował (był liczniejszy niż innych kategorii wykształcenia) w powiecie 

piaseczyoskim (39,4% pracowników z wykształceniem wyższym, a następnie: 23,2% ze średnim 

zawodowym i 20,1% - z zasadniczym zawodowym) oraz w Radomiu (34,8% z wykształceniem wyższym, 

wobec 24,9% - ze średnim zawodowym i 24,0% - z zasadniczym zawodowym); w Ostrołęce odsetek 

pracowników z wykształceniem wyższym (34,5%) był zbliżony do odsetka pracowników z 

wykształceniem średnim zawodowym (34,4%).  

Jednocześnie najniższy odsetek pracowników z wykształceniem wyższym odnotowano w powiecie 

sokołowskim – tutaj niewiele ponad jedna piąta zatrudnionych legitymowała się dyplomem wyższej 

uczelni (22,6%; znacznie większy był udział pracowników z wykształceniem średnim zawodowym – 

32,7%, a także średnim ogólnokształcącym – 24,5%), ale także – w powiecie płockim, gdzie dyplomy 

wyższych uczelni posiadała niewiele ponad jedna czwarta zatrudnionych (26,2%, przy czym większy był 

już udział pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 32,8% oraz średnim zawodowym 

– 31,6%). 

Generalnie, stosunkowo wysoki odsetek pracowników z wykształceniem wyższym odnotowano 

w powiatach „miejskich” (w mieście na prawach powiatu Radomiu, bliskim Warszawy – powiecie 

piaseczyoskim, a także w mieście na prawach powiatu Ostrołęce, chod w tym ostatnim akurat równie 

duży był udział pracowników z wykształceniem średnim zawodowym); do tej grupy dołącza ponadto 

wiodący – pod względem odsetka pracowników z wykształceniem wyższym – powiat ciechanowski.  
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Q4. Mniej więcej, jaka jest struktura zatrudnienia w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji pod względem wykształcenia? 
Proszę o uwzględnienie wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia. 

Wykres Q4. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W badanych firmach, w poszczególnych powiatach największy był udział pracowników 

z wykształceniem wyższym, a także średnim zawodowym (absolwenci technikum, liceum zawodowego, 

szkoły policealnej) lub zasadniczym zawodowym. Wykształcenie średnie ogólnokształcące pracowników 

zdarzało się rzadziej – wyjątek stanowią jedynie firmy powiatu sokołowskiego – osób zatrudnionych 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym było więcej (24,5%) niż z wyższym (22,6%) i zasadniczym 

zawodowym (17,2%); również w Ostrołęce mieliśmy do czynienia ze zbliżonym odsetkiem 

pracowników z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (14,0%) i zasadniczym zawodowym 

(13,9%). 

Pracownicy bez kwalifikacji (wykształcenie gimnazjalne lub niższe) stanowili niewielki odsetek 

ogółu zatrudnionych w badanych firmach. Stosunkowo największy udział pracowników na tym 

poziomie wykształcenia odnotowano w powiecie płockim (3,6%) i Ostrołęce (3,2%), natomiast najmniej 

– w powiecie ciechanowskim (1,9%) oraz w Radomiu (1,9%). 

 

W sektorze publicznym odnotowujemy większy udział pracowników z wykształceniem wyższym niż 

w sektorze prywatnym. Pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią 74,7% ogółu zatrudnionych 

w sektorze publicznym w powiecie płockim, 73,3% w powiecie ciechanowskim, 67,0% - w Ostrołęce, 

66,0% - w powiecie piaseczyoskim i 60,5% w powiecie sokołowskim; w sektorze prywatnym odsetek 

pracowników z takim poziomem wykształcenia jest już znacznie niższy i nie osiąga połowy ogółu 

zatrudnionych – stosunkowo najwięcej osób z wykształceniem wyższym zatrudnionych jest w sektorze 
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prywatnym w powiecie ciechanowskim (47,5%), ale już w płockim odsetek ten jest nieporównywalnie 

mniejszy (zaledwie 17,3%); również w powiecie sokołowskim w sektorze prywatnym pracuje niewiele 

osób z wykształceniem wyższym (stanowią oni 20,3% ogółu tam zatrudnionych).  

Nieco inaczej sytuacja wygląda w Radomiu – o ile w pozostałych powiatach w sektorze publicznym 

osoby z wykształceniem wyższym stanowią przynajmniej trzy piąte ogółu pracowników, to w Radomiu 

odsetek takich osób nie osiąga nawet połowy (46,4%). Nie oznacza to jednak automatycznie większego 

udziału osób z wykształceniem wyższym w sektorze prywatnym – podobnie, jak w innych powiatach 

udział ten jest jeszcze mniejszy niż w sektorze publicznym (w Radomiu w sektorze prywatnym 

zatrudnionych jest 34,1% ogółu pracowników).  

 
 

POWIAT: 

PRACOWNICY Z WYKSZTAŁCENIEM: 

 wyższym 
średnim 

zawodowym  
średnim 

ogólnokształcącym 
zasadniczym 
zawodowym 

gimnazjalnym 
lub niższym 

CIECHANOWSKI 

sektor publiczny 73,3% 9,0% 4,6% 10,4% 2,8% 

sektor prywatny 47,5% 30,8% 8,2% 11,7% 1,8% 

ogółem 50,4% 28,4% 7,8% 11,6% 1,9% 

OSTROŁĘKA 

sektor publiczny 67,0% 6,1% 12,7% 12,8% 1,4% 

sektor prywatny 29,6% 38,7% 14,2% 14,1% 3,4% 

ogółem 34,5% 34,4% 14,0% 13,9% 3,2% 

PIASECZYOSKI 

sektor publiczny 66,9% 17,1% 4,4% 5,8% 5,8% 

sektor prywatny 37,8% 23,6% 15,3% 20,9% 2,4% 

ogółem 39,4% 23,2% 14,7% 20,1% 2,6% 

PŁOCKI 

sektor publiczny 74,7% 5,5% 4,9% 12,6% 2,3% 

sektor prywatny 17,3% 36,4% 6,0% 36,4% 3,9% 

ogółem 26,2% 31,6% 5,8% 32,8% 3,6% 

RADOM 

sektor publiczny 46,4% 40,5% 0,0% 11,9% 1,2% 

sektor prywatny 34,1% 23,9% 15,3% 24,8% 1,9% 

ogółem 34,8% 24,9% 14,4% 24,0% 1,9% 

SOKOŁOWSKI 

sektor publiczny 60,5% 18,4% 0,6% 18,0% 2,6% 

sektor prywatny 20,3% 33,6% 26,0% 17,2% 2,9% 

ogółem 22,6% 32,7% 24,5% 17,2% 2,9% 

 

Z wyjątkiem Radomia, w niemal wszystkich powiatach, w sektorze publicznym pracownicy 

z wykształceniem poniżej wyższego znajdują się w mniejszości. W Radomiu odsetek osób 

zatrudnionych w sektorze publicznym, a posiadających wykształcenie wyższe jest nieznacznie większy 

niż osób z wykształceniem średnim zawodowym (46,4% do 40,5%). 



 

 
47 

Inaczej niż w sektorze publicznym przedstawia się sytuacja w sektorze prywatnym. Tutaj – i dotyczy 

to wszystkich powiatów – pracownicy z wykształceniem wyższym stanowią mniejszośd. Najmniejszy 

udział pracowników z wykształceniem wyższym w sektorze prywatnym notujemy w powiecie płockim 

(zaledwie 17,3%) i sokołowskim (20,3%), natomiast stosunkowo największy – w powiecie 

ciechanowskim (47,5%). W powiecie sokołowskim, w sektorze prywatnym więcej niż pracowników z 

wykształceniem wyższym jest pracowników z wykształceniem średnim zawodowym (33,6%) oraz 

średnim ogólnokształcącym (26,0%), a tylko nieco mniej – z zasadniczym zawodowym (17,2%). W 

powiecie płockim natomiast odsetek pracowników z wykształceniem wyższym jest dwa razy niższy niż 

pracowników z wykształceniem średnim zawodowym oraz zasadniczym zawodowym (w obu grupach 

wykształcenia po 36,4%). W porównaniu z sektorem prywatnym w innych powiatach, również w 

Ostrołęce odsetek zatrudnionych posiadających wykształcenie wyższe jest mniejszy niż osób 

posiadających wykształcenie średnie zawodowe (38,7%). Ale już w powiecie ciechanowskim, 

piaseczyoskim i w Radomiu, chod osoby z wykształceniem wyższym wśród ogółu zatrudnionych w 

sektorze prywatnym nie stanowią większości (połowy lub więcej), to jednak w dalszym ciągu jest to 

grupa liczniejsza niż każda z pozostałych. 

Generalnie osoby z wykształceniem średnim zawodowym stanowią największy odsetek 

pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym w Radomiu (40,5%), a najmniejszy (w sektorze 

publicznym) – w płockim (5,5%) i w Ostrołęce (6,1%). W przypadku sektora prywatnego największy 

odsetek pracowników z wykształceniem średnim zawodowym stwierdzono w Ostrołęce (38,7%), 

natomiast najmniejszy – w powiecie piaseczyoskim (23,6%) i w Radomiu (23,9%). 

Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stanowią największy odsetek zatrudnionych 

w sektorze prywatnym w powiecie sokołowskim (26,0%), natomiast najmniejszy (w sektorze 

prywatnym) – w powiecie płockim (6,0%). Z kolei w sektorze publicznym największy odsetek 

pracowników z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stwierdzono w Ostrołęce (12,7%), 

natomiast najmniejszy (w sektorze publicznym) – w Radomiu (0,0%) i powiecie sokołowskim (0,6%). 

Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowią największy odsetek zatrudnionych 

w sektorze prywatnym w powiecie płockim (36,4%), natomiast najmniejszy (w sektorze prywatnym) – 

w powiecie ciechanowskim (11,7%). Z kolei w sektorze publicznym największy odsetek pracowników 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym stwierdzono w powiecie sokołowskim (18,0%), natomiast 

najmniejszy (w sektorze publicznym) – w powiecie piaseczyoskim (5,8%), 
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Zarówno w sektorze prywatnym, jak i w sektorze publicznym znikomy odsetek stanowią osoby 

o najniższym poziomie wykształcenia (od 1,2% w sektorze publicznym w Radomiu, do 5,8% - również 

w sektorze publicznym w powiecie piaseczyoskim). 

 
 
 
 

4.1.6. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG PODZIAŁU NA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I PRACOWNIKÓW 

ZWIĄZANYCH Z PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA/ INSTYTUCJI 
 
 

We wszystkich badanych powiatach pracownicy związani z podstawową działalnością przedsiębiorstwa 

stanowią przynajmniej trzy czwarte ogółu pracowników firmy.  

Pracownicy obsługi stanowią stosunkowo największą częśd ogółu pracowników w powiecie 

piaseczyoskim (24,1%) natomiast najmniejszą – w powiecie ciechanowskim (15,3%), ale także w powiecie 

płockim (16,2%) oraz w Radomiu (16,3%). 

 
 
Q5. Ilu Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja zatrudnia…? 
-  pracowników obsługi przedsiębiorstwa/ instytucji, czyli osób o kwalifikacjach ogólnych, pracujących w administracji, 
księgowości, kadrach, recepcji, czy serwisie sprzątającym? 
-  pracowników związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa/instytucji? 
 

Wykres Q4. Struktura zatrudnienia wg podziału na pracowników obsługi i pracowników związanych z  
podstawową działalnością przedsiębiorstwa/ instytucji 
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W powiecie ciechanowskim, 

płockim oraz w Ostrołęce pracownicy 

obsługi stanowią większy odsetek 

ogółu pracowników w sektorze 

publicznym (odpowiednio: 28,6%, 

25,0% i 25,0%) niż w sektorze 

prywatnym (odpowiednio: 19,4%, 

14,6% i 19,0%). W powiatach tych 

sektor prywatny zatrudnia większy 

odsetek pracowników związanych z 

podstawową działalnością firmy niż 

sektor publiczny.  

Odwrotnie sytuacja wygląda w 

powiecie sokołowskim oraz w Radomiu 

– tutaj większy udział pracowników 

obsługi identyfikujemy w sektorze 

prywatnym (16,1% i 16,9%) niż 

publicznym (2,6% i 6,8%). 

 

  Pracownicy 

POWIAT 
 obsługi 

związani z 
podstawową 
działalnością 

CIECHANOWSKI 

sektor publiczny 28,6% 71,4% 

sektor prywatny 19,4% 80,6% 

ogółem 20,4% 79,6% 

OSTROŁĘKA 

sektor publiczny 25,0% 75,0% 

sektor prywatny 19,0% 81,0% 

Ogółem 19,8% 80,2% 

PIASECZYOSKI 

sektor publiczny 24,2% 75,8% 

sektor prywatny 24,1% 75,9% 

Ogółem 24,1% 75,9% 

PŁOCKI 

sektor publiczny 25,0% 75,0% 

sektor prywatny 14,6% 85,4% 

Ogółem 16,2% 83,8% 

RADOM 

sektor publiczny 6,8% 93,2% 

sektor prywatny 16,9% 83,1% 

Ogółem 16,3% 83,7% 

SOKOŁOWSKI 

sektor publiczny 2,6% 97,4% 

sektor prywatny 16,1% 83,9% 

Ogółem 15,3% 84,7% 

Z kolei w powiecie piaseczyoskim odsetek pracowników obsługi w sektorze publicznym i w sektorze 

prywatnym kształtuje się na mniej więcej tym samym poziomie (24,2% do 24,1%). 

Generalnie, największy udział pracowników związanych z podstawową działalnością zidentyfikowano 

w sektorze prywatnym w powiecie sokołowskim (97,4%) oraz w Radomiu (93,2%), natomiast najniższy – 

w sektorze publicznym w powiecie ciechanowskim (71,4%). 
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4.1.7. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG ZAWODÓW 

 

Grupami zawodów powtarzającymi się często we wszystkich powiatach są – co nie powinno dziwid, 

biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia badanych firm, gdzie dominowały firmy najmniejsze – 

przedstawiciele kadry zarządzającej: kierownicy małych przedsiębiorstw (od 9,9% w powiecie 

ciechanowskim do 23,3% w powiecie piaseczyoskim) oraz dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich 

zastępcy (od 4,0% w Ostrołęce do 17,9% w powiecie ciechanowskim).  

Analizując zbiorczo uzyskane wyniki, zaraz za tą kategorią można wyróżnid pracowników do spraw 

finansowych i handlowych (od 8,9% w powiecie ciechanowskim do 20,7% w Radomiu), kierowców 

pojazdów (od 8,1% w Radomiu do 13,7% - w powiecie ciechanowskim), sprzedawców i demonstratorów 

(od 7,6% w powiecie płockim do 13,7% - w powiecie sokołowskim) oraz średni personel biurowy (od 7,3% 

w powiecie sokołowskim do 11,0% - w powiecie płockim). 

Inne grupy zawodowe pojawiają się już w poszczególnych powiatach z różną częstotliwością – 

w jednych uzyskując stosunkowo wysoki udział w hierarchii struktury zatrudnienia, natomiast w innych – 

bardzo niski. Sytuacja taka dotyczy między innymi następujących grup zawodów: 

 pomoce domowe, sprzątaczki i praczki (stosunkowo wysoki wynik w Radomiu – 9,9% i powiecie 

piaseczyoskim – 8,3% i niski – w powiecie sokołowskim – 1,2%), 

 specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania (wysoki wynik w Radomiu – 13,2% i dośd 

wysoki – w Ostrołęce – 7,3% i powiecie sokołowskim – 6,6%, ale już bardzo niski w powiecie 

ciechanowskim – 1,5% i płockim – 1,6%), 

 sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (wysoki wynik w Radomiu – 11,3% i dośd wysoki 

w powiecie piaseczyoskim – 7,8%, ale już dośd niski w Ostrołęce – 2,0% oraz w powiecie 

sokołowskim- 2,1%), 

 mechanicy maszyn i urządzeo (wysoki wynik w Radomiu – 13,4%, a dośd niski – w powiecie 

płockim – 2,3%, sokołowskim – 2,5% oraz ciechanowskim – 2,6%), 

 robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (stosunkowo wysoki wynik w Radomiu 

– 8,2% i dośd niski – w powiecie ciechanowskim – 2,0%), 

 technicy (z jednej strony stosunkowo wysokie wyniki w połowie badanych powiatów: 8,8% - 

w powiecie płockim, 8,4% - w powiecie piaseczyoskim i 6,2% - w Ostrołęce i stosunkowo niskie 

w drugiej połowie: 0,1% - w powiecie sokołowskim, 0,4% - w Radomiu i 1,4% - w powiecie 

ciechanowskim). 
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Generalnie, przyglądając się sytuacji w poszczególnych powiatach można stwierdzid, że najczęściej 

występujące w badanych firmach grupy zawodów, to: 

 w powiecie ciechanowskim – poza kadrą zarządzającą (dyrektorzy zarządzający – 17,9% oraz 

kierownicy małych przedsiębiorstw – 9,9%), kierowcami (13,7%), sprzedawcami 

i demonstratorami (10,9%), średnim personelem biurowym (10,2%) oraz pracownikami do 

spraw finansowych i handlowych (8,9%) stosunkowo często pojawiają się także specjaliści 

ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych – 7,1%), inżynierowie (i pokrewni - 

6,7%), robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni – 6,7%), pozostali pracownicy 

usług osobistych (5,4%), robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi (i pokrewni – 5,3%). Poza 

pomocami domowymi, sprzątaczkami i praczkami (4,9%) oraz sekretarkami (4,7%) pojawiali się 

także sprzedawcy uliczni i pokrewni (4,7%). Inne grupy zawodowe uzyskiwały wynik stanowiący 

mniej niż 4,0%. 

 W Ostrołęce poza kadrą zarządzającą (kierownicy małych przedsiębiorstw – 17,4% i dyrektorzy 

zarządzający – 4,0%), kierowcami (12,9%), sprzedawcami i demonstratorami (12,0%) oraz 

pracownikami do spraw finansowych i handlowych (12,0%), a także średnim personelem 

biurowym (7,9%), często pojawiali się także specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 

(7,3%), technicy (6,2%) oraz mechanicy maszyn i urządzeo (5,1%). Każda z pozostałych grup 

zawodowych uzyskiwała wynik stanowiący mniej niż 4,0%. 

 W powiecie piaseczyoskim poza kadrą zarządzającą (kierownicy małych przedsiębiorstw – 

23,3% i dyrektorzy zarządzający – 11,2%), pracownikami do spraw finansowych i handlowych 

(17,2%), kierowcami (10,2%), sprzedawcami i demonstratorami (9,6%) oraz średnim 

personelem biurowym (9,2%), często występowali także technicy (8,4%), pomoce domowe, 

sprzątaczki, praczki (8,3%), sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (7,8%), pracownicy 

obsługi biurowej (gdzie indziej niesklasyfikowani – 6,6%), mechanicy maszyn i urządzeo (5,9%), 

pracownicy do spraw finansowo-statystycznych (5,3%), monterzy (5,2%), a ponadto także 

robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (4,6%), pracownicy usług domowych 

i gastronomicznych (4,2%), inżynierowie (i pokrewni – 4,1%) oraz specjaliści do spraw 

ekonomicznych  zarządzania (4,0%). Każda z pozostałych grup zawodowych uzyskiwała wynik 

stanowiący mniej niż 4,0%. 

 W powiecie płockim poza kadrą zarządzającą (kierownicy małych przedsiębiorstw – 10,5% 

i dyrektorzy zarządzający – 6,0%), kierowcami (12,6%), średnim personelem biurowym (11,0%), 

pracownikami do spraw finansowych i handlowych (9,5%), często wyszczególniani byli także 

technicy (8,8%), sprzedawcy i demonstratorzy (7,6%), pozostali pracownicy usług osobistych 
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(6,7%), pomoce domowe, sprzątaczki i praczki (6,1%), robotnicy budowlani robót stanu 

surowego i pokrewni (5,5%), średni personel ochrony zdrowia (4,7%), robotnicy obróbki 

drewna, stolarze meblowi (i pokrewni – 4,6%) i dopiero na dalszej pozycji – sekretarki 

i operatorzy maszyn biurowych (4,1%). Każda z pozostałych grup zawodowych uzyskiwała wynik 

stanowiący mniej niż 4,0%. 

 W Radomiu poza kadrą zarządzającą (kierownicy małych przedsiębiorstw – 12,2% i dyrektorzy 

zarządzający – 9,5%) znaczny jest udział pracowników do spraw finansowych i handlowych 

(20,7%), mechaników maszyn i urządzeo (13,4%), specjalistów do spraw ekonomicznych 

i zarządzania (13,2%), sekretarek i operatorów maszyn biurowych (11,3%), gooców, 

bagażowych, portierów (i pokrewni 11,0%), ale także sprzedawców i demonstratorów (10,4%). 

Znaczny odsetek stanowią także pomoce domowe, sprzątaczki, praczki (9,9%), średni personel 

biurowy (9,1%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych (i pokrewni – 8,2%), kierowcy 

(8,1%), pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji (7,9%), 

inżynierowie (i pokrewni – 6,4%), elektrycy (6,4%), formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, 

monterzy konstrukcji metalowych (i pokrewni – 5,9%), pracownicy do spraw finansowo-

statystycznych (5,6%), kowale, ślusarze i pokrewni (5,4%), robotnicy budowlani robót stanu 

surowego (i pokrewni – 4,4%) oraz malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane 

i pokrewni (4,4%). W przypadku Radomia liczba zawodów osiągających przynajmniej 4,0% 

wskazao jest większa i bardziej zróżnicowana niż w pozostałych analizowanych powiatach, 

 W powiecie sokołowskim poza kadrą zarządzającą (kierownicy małych przedsiębiorstw – 12,6% 

i dyrektorzy zarządzający – 7,7%), wysoki jest udział sprzedawców i demonstratorów (13,7%), 

kierowców (13,1%) oraz pracowników do spraw finansowych i handlowych (11,1%). Na tle 

pozostałych grup zawodowych często występują także pracownicy usług domowych 

i gastronomicznych (7,6%), średni personel biurowy (7,3%), pracownicy do spraw ewidencji 

materiałowej, transportu i produkcji (7,3%), specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 

(6,6%), elektrycy (6,3%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (6,2%), 

pozostali pracownicy usług osobistych (5,5%), a także pozostali specjaliści szkolnictwa 

i wychowawcy (4,7%). Każda z pozostałych grup zawodowych uzyskiwała wynik stanowiący 

mniej niż 4,0%. 
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Q6. Pracowników w jakich zawodach zatrudnia Pan(i) przedsiębiorstwo/instytucja? Ilu innych pracowników zatrudnia Pana(i) 
przedsiębiorstwo? 

Struktura zatrudnienia  
wg zawodów 

POWIAT: 

Ciechanowski 
N =  102 

Ostrołęka,  
N =  100 

Piaseczyński,  
N = 101 

Płocki,  
N = 105 

Radom,  
N=100 

Sokołowski,  
N=100 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, 
prezesi i ich zastępcy 

17,9 4,0 11,2 6,0 9,5 7,7 

Kierowcy pojazdów 13,7 12,9 10,2 12,6 8,1 13,1 

Sprzedawcy i demonstratorzy 10,9 12,0 9,6 7,6 10,4 13,7 

Średni personel biurowy 10,2 7,9 9,2 11,0 9,1 7,3 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 9,9 17,4 23,3 10,5 12,2 12,6 

Pracownicy do spraw finansowych i 
handlowych 

8,9 12,0 17,2 9,5 20,7 11,1 

Specjaliści ochrony zdrowia (z 
wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 

7,1 3,9 0,0 1,8 3,5 0,1 

Inżynierowie i pokrewni 6,7 3,5 4,1 0,5 6,4 1,8 

Robotnicy budowlani robót stanu 
surowego i pokrewni 

6,7 0,1 1,7 5,5 4,4 3,6 

Pozostali pracownicy usług osobistych 5,4 2,6 0,0 6,7 0,0 5,5 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze 
meblowi i pokrewni 

5,3 3,8 0,0 4,6 1,2 0,0 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 4,9 3,9 8,3 6,1 9,9 1,2 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 4,7 0,6 0 0 1,3 1,5 

Sekretarki i operatorzy maszyn 
biurowych 

4,7 2,0 7,8 4,1 11,3 2,1 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów 
włókienniczych, odzieży i pokrewni 

0,0 0,0 0,7 1,5 3,2 1,2 

Operatorzy sprzętu optycznego i 
elektronicznego 

3,3 1,9 0,0 0,0 0,0 1,0 

Pracownicy do spraw finansowo-
statystycznych 

2,9 3,2 5,3 1,9 5,6 0,6 

Mechanicy maszyn i urządzeń 2,6 5,1 5,9 2,3 13,4 2,5 

Pracownicy do spraw ewidencji 
materiałowej, transportu i produkcji 

2,6 1,9 0,5 3,3 7,9 7,3 

Informatycy 2,5 2,6 0,2 0,5 1,6 1,5 

Nauczyciele szkół podstawowych i 
przedszkoli 

2,4 2,1 0,5 2,3 0,3 0,1 

Pracownicy obrotu pieniężnego 2,4 0,6 2,9 2,9 1,3 3,1 

Elektrycy 2,0 3,3 0,1 0,1 6,4 6,3 

Robotnicy budowlani robót 
wykończeniowych i pokrewni 

2,0 3,2 4,6 3,4 8,2 6,2 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i 
budownictwie 

2,0 1,5 0,1 2,0 0 0,1 

Malarze, pracownicy czyszczący 
konstrukcje budowlane i pokrewni 

2,0 0,0 2,8 0,1 4,4 0,0 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i 
wychowawcy 

1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 4,7 

Pracownicy usług domowych i 
gastronomicznych 

1,6 1,3 4,2 3,6 3,7 7,6 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i 
zarządzania 

1,5 7,3 4,0 1,6 13,2 6,6 

Technicy 1,4 6,2 8,4 8,8 0,4 0,1 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie 
indziej niesklasyfikowani 

1,4 3,6 6,6 3,7 1,4 0,1 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych i pokrewni 

1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Struktura zatrudnienia  
wg zawodów 

POWIAT: 

Ciechanowski 
N =  102 

Ostrołęka,  
N =  100 

Piaseczyński,  
N = 101 

Płocki,  
N = 105 

Radom,  
N=100 

Sokołowski,  
N=100 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, 
rybołówstwie i pokrewni 

1,4 0,1 0 0 0 1,5 

Robotnicy produkcji wyrobów 
precyzyjnych z metalu i materiałów  
pokrewnych 

1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Średni personel ochrony zdrowia 1,4 1,7 1,8 4,7 0,0 0,1 

Specjaliści nauk społecznych i 
pokrewnych 

1,4 0,1 3,6 0,0 0,0 0,1 

Agenci biur pomagających w 
prowadzeniu działalności gospodarczej 
i pośrednicy handlowi 

1,3 3,9 1,9 0,0 0,0 0,9 

Robotnicy w przetwórstwie 
spożywczym 

1,3 0,0 0,2 3,7 0,0 0,1 

Monterzy elektronicy i pokrewni 1,1 0,1 2,3 1,5 0,1 0,1 

Gospodarze budynków, zmywacze 
szyb i pokrewni 

1,0 2,7 0,1 0,7 1,0 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

1,0 0,4 0,3 0,7 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i 
pokrewni 

0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,6 0,1 0,1 0,6 11,0 0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i 
specjaliści informacji naukowej 

0,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i 
informacji naukowej 

0,5 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, 
żeglugi śródlądowej i lotnictwa 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w 
przemyśle 

0,1 0 0 1,6 0 0 

Formierze odlewniczy, spawacze, 
blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni 

0,0 2,8 0,3 3,2 5,9 1,2 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i 
pokrewni 

0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 0,0 1,9 0,0 0,3 2,0 0,0 

Kierownicy wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych działalności 
podstawowej 

0,0 1,9 0,7 0,3 0,6 1,1 

Techniczny personel obsługi 
komputerów i pokrewni 

0,0 1,5 1,0 0,1 1,3 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 
i instruktorzy 

0,0 1,3 1,8 0,0 2,1 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 
pokrewni 

0 1,2 0,2 3,1 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z metali i minerałów 

0,0 1,0 0,0 1,7 1,0 0,0 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z drewna 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,7 2,4 0,3 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,7 1,8 0,0 3,7 1,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,6 0,3 3,3 0,4 0,1 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monterzy 0,0 0,3 5,2 0 0,1 0,0 
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Struktura zatrudnienia  
wg zawodów 

POWIAT: 

Ciechanowski 
N =  102 

Ostrołęka,  
N =  100 

Piaseczyński,  
N = 101 

Płocki,  
N = 105 

Radom,  
N=100 

Sokołowski,  
N=100 

Robotnicy pomocniczy transportu i 
tragarze 

0 0,2 0,2 1,5 0 0,0 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,2 0,3 2,1 5,4 1,2 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0,0 0,1 3,2 3,4 0,1 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Technicy nauk biologicznych i 
rolniczych 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1,8 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego 

0,0 0,1 0,0 0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn poligraficznych i 
papierniczo-przetwórczych 

0,0 0,1 0,9 1,9 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, 
rozrywki i sportu 

0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,1 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, 
recepcjoniści i telefoniści 

0,0 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

0,0 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle 
włókienniczym 

0,0 0 0,7 0 0,2 0,0 

Operatorzy urządzeń do produkcji 
wyrobów szklanych, ceramicznych i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych i robotów 
przemysłowych w przemyśle 
elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,7 0,0 1,0 0,9 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący 
usługi na ulicach 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0 0 0 0,1 0 0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i 
pokrewni 

0 0 0,0 0,1 0,0 0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy 
socjalnej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0 0 0 0 0,0 0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do 
obróbki drewna i produkcji papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do 
produkcji wyrobów chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
hutniczych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Struktura zatrudnienia  
wg zawodów 

POWIAT: 

Ciechanowski 
N =  102 

Ostrołęka,  
N =  100 

Piaseczyński,  
N = 101 

Płocki,  
N = 105 

Radom,  
N=100 

Sokołowski,  
N=100 

Operatorzy urządzeń przemysłu 
chemicznego 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby 
Więziennej i ochrony państwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy 
krzewiciele wiary 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, 
pamiątkarskich i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inny 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 0,0 

Dane w proc. 
W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. POPYT NA PRACĘ W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY PRZED REALIZACJĄ BADANIA 

 

W okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie najwięcej firm zatrudniało nowych pracowników 

w powiecie płockim (aż 38,9% badanych firm), nieco mniej przedsiębiorstw skłonnych było przyjmowad do 

pracy w powiecie ciechanowskim i w Ostrołęce (po 36,0%). Pod względem przyjmowania nowych 

pracowników najgorzej przedstawiała się sytuacja w powiecie sokołowskim – tutaj tylko 27,9% firm w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie zatrudniło nowe osoby. 

Jednocześnie liczba przyjmowanych przez poszczególne firmy osób nie była duża – co, zważywszy na 

fakt, że w badaniu dominowały firmy najmniejsze, nie powinno szczególnie dziwid. W powiecie, w którym 

najwięcej firm przyjęło nowych pracowników – tj. w powiecie płockim – firmy przyjmowały średnio 1,67 

osób. Był to najniższy średni wynik – w porównaniu z pozostałymi powiatami – oznacza to, że chod liczba 

firm zatrudniających nowych pracowników była tu największa, to jednak średnia liczba przyjmowanych 

przez nie osób była najmniejsza.  

Największą liczbę nowych pracowników firmy zatrudniały w powiecie ciechanowskim (średnio 2,66) 

i w Radomiu (2,11). Warto zauważyd, że w powiecie, w którym najmniej firm zdecydowało się na 

przyjmowanie nowych pracowników – w powiecie sokołowskim – średnia liczba zatrudnianych osób 

wyniosła 1,74 – była więc niewiele wyższa niż w powiecie płockim, w którym najwięcej firm zdecydowało 

się na przyjęcie nowych pracowników (tak więc najniższy wynik zatrudniania przez firmy nie przełożył się na 
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największą średnią liczbę zatrudnianych pracowników, czego teoretycznie można by się spodziewad widząc 

relację między liczbą firm a średnią liczbą nowoprzyjętych w powiecie płockim). 

 
Q7. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudniło nowych pracowników? Proszę o 
uwzględnienie wszystkich nowych pracowników niezależnie od formy zatrudnienia. 
 
Q7a. Ilu nowych pracowników zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo\ instytucja? 

Wykres Q7. Poziom zatrudnienia nowych pracowników w ciągu ostatnich 
12 miesięcy 
 
 
 

 
 

 

 
 

Wykres Q7a. Ilośd zatrudnionych nowych pracowników w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 * Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich  
12 miesięcy zatrudniły nowych pracowników 

 

27,9%

32,0%

38,9%

34,0%

36,0%

36,0%

72,1%

68,0%

61,1%

66,0%

64,0%

64,0%

0% 50% 100%

Powiat sokołowski

Powiat miasta Radom

Powiat płocki

Powiat piaseczyński

Powiat miasta Ostrołęki

Powiat ciechanowski

Tak Nie

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,2%

1,3%

98,6%

0,0%

1,0%

99,0%

0,3%

0,0%

99,7%

0% 50% 100% 150%

50 i więcej nowych 
pracowników

10-49 nowych pracowników

1-9 nowych pracowników

Powiat ciechanowski (N=37), średnia 2,66
Powiat miasta Ostrołęka (N=36), średnia 1,97
Powiat piaseczyński (N=34), średnia 2,41
Powiat płocki (N=41), średnia 1,67
Powiat miasta Radom (N=32), średnia 2,11
Powiat sokołowski (N=28), średnia 1,74
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4.2.1. POPYT NA PRACĘ WG ZAWODÓW 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie w większości badanych powiatów jedną 

z grup zawodowych, w których szczególnie często zatrudniano nowych pracowników byli kierowcy 

pojazdów (20,7% w powiecie ciechanowskim, 13,6% w płockim, 10,9% - w sokołowskim, 10,4% - 

w piaseczyoskim i 5,6% - w Ostrołęce), wyjątek stanowi tylko Radom, gdzie nowozatrudnionych kierowców 

było niewielu (0,4%). Generalnie jednak, przyglądając się strukturze zatrudnienia w poszczególnych 

powiatach można zauważyd, że Radom cechuje stosunkowo najniższy – w porównaniu z innymi powiatami 

– odsetek kierowców w ogólnej strukturze zawodów (8,1%, podczas gdy w pozostałych powiatach był to 

odsetek dwucyfrowy). Największy odsetek nowozatrudnionych kierowców odnotowano w powiecie 

ciechanowskim (20,7%), a więc tym, w którym mieliśmy do czynienia z najwyższym – w porównaniu 

z innymi powiatami – odsetkiem kierowców w strukturze zatrudnienia (13,7%).  

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano w badanych powiatach (wszystkich lub przynajmniej 

większości) grupy zawodowej, która byłaby zatrudniana równie często jak kierowcy. W przypadku 

poszczególnych powiatów można mówid raczej o indywidualnej dla każdego powiatu specyfice niż 

wspólnym profilu zatrudniania nowych pracowników (co jest pochodną indywidualnego charakteru 

każdego z powiatów i indywidualnego charakteru każdego z powiatowych rynku pracy). Poniżej 

przedstawiono charakterystykę popytu na pracę w każdym z powiatów, jaki został wyłoniony w badaniu 

pilotażowym: 

 W powiecie ciechanowskim poza kierowcami, najczęściej zatrudniano pracowników do spraw 

ewidencji materiałowej, transportu i produkcji (11,1% - był to więc odsetek niemal dwa razy 

niższy niż w przypadku zatrudnianych kierowców) sprzedawców ulicznych i pokrewnych (9,4%), 

pozostałych pracowników usług osobistych (7,5%) oraz mechaników maszyn i urządzeo (7,3%). 

Ponad pięcioprocentowy wynik uzyskano ponadto w następujących zawodach: pracownicy do 

spraw finansowych i handlowych (6,8%), sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (6,6%), 

średni personel biurowy (6,1%) oraz malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane 

i pokrewni (5,6%). W powiecie tym większym niż w innym powiatach zainteresowaniem ze 

strony pracodawców (porównanie dot. kategorii, które uzyskały przynajmniej 5,0% wskazao 

w tylko jednym powiecie) cieszyli się sprzedawcy uliczni (i pokrewni) oraz malarze, pracownicy 

czyszczący konstrukcje budowlane (i pokrewni). 

 W Ostrołęce – najczęściej zatrudniano pracowników w zawodzie sprzedawca i demonstrator 

(15,8%); nieznacznie rzadziej – agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności 
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gospodarczej i pośrednicy handlowi (10,9%). Wśród zawodów, które najczęściej znajdowały 

nowych pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie znajdowały się 

w Ostrołęce: średni personel biurowy (7,6%), pracownicy obsługi biurowej (gdzie indziej nie 

sklasyfikowani – 7,5%). Wysoki popyt – w porównaniu z innymi grupami zawodowymi 

odnotowano w zawodach: mechanicy maszyn i urządzeo (5,8%), kierowcy pojazdów (5,6%) oraz 

operatorzy sprzętu technicznego i elektronicznego (5,3%). W Ostrołęce większy niż w innych 

powiatach był popyt na agentów biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej 

i pośredników handlowych oraz operatorów sprzętu optycznego i elektronicznego.  

 W powiecie piaseczyoskim – najwięcej nowych miejsc pracy zyskali inżynierowie i pokrewni 

(11,2%), kierowcy pojazdów (10,4%) oraz pracownicy do sprawa finansowych i handlowych 

(9,3%). Niewiele rzadziej zatrudnienie znajdowali pracownicy obsługi biurowej (gdzie indziej 

niesklasyfikowani – 8,6%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych (i pokrewni – 8,4%) 

oraz pracownicy obrotu pieniężnego (8,2%). Zawody cieszące się zainteresowaniem ze strony 

pracodawców, to także monterzy elektronicy (i pośredni – 6,9%), średni personel biurowy 

(5,8%), średni personel ochrony zdrowia (5,4%), pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 

(5,3%) oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy (5,3%). W powiecie 

piaseczyoskim, częściej niż w innych powiatach, zatrudnienie znajdowali – w okresie ostatnich 

12 miesięcy poprzedzających badanie – inżynierowie (i pokrewni), monterzy elektronicy 

(i pokrewni), średni personel ochrony zdrowia, pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 

oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. 

 W powiecie płockim – najczęściej zatrudniano pracowników usług osobistych (pozostali – 

17,2%), ale także kierowców (13,6%), pracowników do spraw finansowych i handlowych (12,6%) 

oraz średni personel biurowy (11,1%). Wśród zawodów cieszących się szczególnym popytem 

znaleźli się także: pracownicy obrotu pieniężnego (6,9%) oraz inspektorzy bezpieczeostwa i 

jakości (6,6%). Z wynikiem tuż poniżej 5,0% wskazao znaleźli się także kowale, ślusarze (i 

pokrewni ) oraz operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych (po 4,9%). 

W powiecie płockim – inaczej niż w pozostałych powiatach – zawody, które cieszyły się 

szczególnym zainteresowaniem ze strony pracodawców (przyjęto kryterium 5,0% wskazao), to 

inspektorzy bezpieczeostwa i jakości oraz operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-

przetwórczych. 

 W Radomiu – najczęściej znajdowali zatrudnienie: mechanicy maszyn i urządzeo (15,3%), 

robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni – 13,9%), kowale, ślusarze (i pokrewni – 
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13,8%) oraz sekretarki i operatorzy maszyn biurowych (12,3%). Dużym – w porównaniu z innymi 

zawodami – zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyli się także prawnicy (7,1%), 

robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży (i pokrewni – 6,2%), sprzedawcy i 

demonstratorzy (6,1%) oraz pracownicy do spraw finansowych i handlowych (5,6%). Radom był 

jedynym powiatem, w którym tak wysokim zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyli 

się prawnicy, ale także robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni) oraz kowale i 

ślusarze i robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży (i pokrewni). 

 W powiecie sokołowskim – najczęściej przyjmowano pracowników w zawodach: specjaliści 

szkolnictwa i wychowawcy (16,6%), kierowcy pojazdów (10,9%), robotnicy produkcji wyrobów 

precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych (10,8%), sprzedawcy i demonstratorzy (10,7%) 

oraz pracownicy usług domowych i gastronomicznych (10,5%). Co najmniej 5,0% wskazao 

uzyskano także dla następujących zawodów: pracownicy do spraw finansowych i handlowych, 

pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji, robotnicy budowlani robót 

wykooczeniowych (i pokrewni) oraz elektrycy (po 5,3% wskazao). W porównaniu z innymi 

powiatami, w powiecie sokołowskim, częściej niż w innych badanych powiatach, zatrudnienie 

znajdowali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy (pozostali), robotnicy produkcji wyrobów 

precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych oraz pracownicy usług domowych 

i gastronomicznych, a także elektrycy. 
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Q8. W jakich zawodach zatrudniono pracowników w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji?  

Tabela Q8. Popyt na pracę wg zawodów 

 

POWIAT 

CIECHANOWSKI  
(N=37) 

OSTROŁĘKA  
(N=36) 

PIASECZYŃSKI  
(N=34) 

PŁOCKI  
(N=41) 

RADOM  
(N=32) 

SOKOŁOWSKI  
(N=28) 

Kierowcy pojazdów 20,7 5,6 10,4 13,6 0,4 10,9 

Pracownicy do spraw finansowych i 
handlowych 

6,8 2,7 9,3 12,6 5,6 5,3 

Sprzedawcy i demonstratorzy 3,8 15,8 0,6 3,8 6,1 10,7 

Mechanicy maszyn i urządzeń 7,3 5,8 0,4 4,0 15,3 4,5 

Średni personel biurowy 6,1 7,6 5,8 11,1 0,7 0,0 

Robotnicy budowlani robót stanu 
surowego i pokrewni 

3,8 0,3 4,8 4,4 13,9 0,0 

Sekretarki i operatorzy maszyn 
biurowych 

6,6 3,6 0,1 0,6 12,3 3,7 

Pozostali pracownicy usług osobistych 7,5 0,0 0,1 17,2 0,0 0,3 

Inżynierowie i pokrewni 3,8 4,3 11,2 0,5 4,0 0,0 

Pracownicy do spraw ewidencji 
materiałowej, transportu i produkcji 

11,1 0,0 0,3 0,4 4,6 5,3 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i 
wychowawcy 

3,7 0,3 0,0 0,0 0,0 16,6 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,0 0,4 4,9 13,8 0,1 

Robotnicy budowlani robót 
wykończeniowych i pokrewni 

0,0 4,2 8,4 0,0 0,2 5,3 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie 
indziej niesklasyfikowani 

0,0 7,5 8,6 0,7 0,2 0,0 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 0,0 8,2 6,9 0,7 0,1 

Średni personel ochrony zdrowia 3,7 4,6 5,4 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług domowych i 
gastronomicznych 

0,0 0,6 0,0 1,8 0,0 10,5 

Agenci biur pomagających w 
prowadzeniu działalności gospodarczej i 
pośrednicy handlowi 

0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów 
precyzyjnych z metalu i materiałów  
pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze 
meblowi i pokrewni 

3,5 2,7 0,1 4,1 0,0 0,1 

Elektrycy 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 5,3 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-
statystycznych 

0,0 1,6 5,3 0,4 0,2 1,8 

Specjaliści ochrony zdrowia (z 
wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 

0,0 4,6 0,1 0,0 4,1 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów 
włókienniczych, odzieży i pokrewni 

0,0 0,0 2,2 0,0 6,2 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i 
pokrewni 

1,1 3,4 0,0 0,0 3,1 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 3,3 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,0 0,3 6,6 0,0 0,0 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 1,1 0,4 1,2 0,0 4,0 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i 
instruktorzy 

0,0 0,0 5,3 0,0 0,5 0,0 

Nauczyciele szkół podstawowych i 
przedszkoli 

3,3 0,8 0,5 0,6 0,3 0,3 

Malarze, pracownicy czyszczący 
konstrukcje budowlane i pokrewni 

5,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Operatorzy maszyn poligraficznych i 
papierniczo-przetwórczych 

0,0 0,2 0,3 4,9 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i 
elektronicznego 

0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

2,2 0,7 0,5 1,8 0,0 0,0 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i 
zarządzania 

0,0 3,2 0,3 0,0 1,6 0,0 

Techniczny personel obsługi 
komputerów i pokrewni 

0,0 0,0 0,2 0,0 4,0 0,0 
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Tabela Q8. Popyt na pracę wg zawodów 

 

POWIAT 

CIECHANOWSKI  
(N=37) 

OSTROŁĘKA  
(N=36) 

PIASECZYŃSKI  
(N=34) 

PŁOCKI  
(N=41) 

RADOM  
(N=32) 

SOKOŁOWSKI  
(N=28) 

Operatorzy maszyn gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0,0 0,0 0,0 3,8 0,4 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i 
pokrewnych 

3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i 
tragarze 

0,0 0,0 0,3 3,8 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych i robotów przemysłowych 
w przemyśle elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z drewna 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 

Technicy 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 0,0 0,0 0,2 0,5 0,1 0,4 

Monterzy 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb 
i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Formierze odlewniczy, spawacze, 
blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni 

0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w 
przemyśle 

0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Informatycy 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, 
recepcjoniści i telefoniści 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i 
budownictwie 

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych 

0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
wydobywczych i pokrewni 

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, 
rybołówstwie i pokrewni 

0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, 
prezesi i ich zastępcy 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Kierownicy wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych działalności 
podstawowej 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do 
obróbki drewna i produkcji papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy 
socjalnej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, 
pamiątkarskich i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Technicy nauk biologicznych i 
rolniczych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, 
żeglugi śródlądowej i lotnictwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy 
krzewiciele wiary 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela Q8. Popyt na pracę wg zawodów 

 

POWIAT 

CIECHANOWSKI  
(N=37) 

OSTROŁĘKA  
(N=36) 

PIASECZYŃSKI  
(N=34) 

PŁOCKI  
(N=41) 

RADOM  
(N=32) 

SOKOŁOWSKI  
(N=28) 

Pracownicy działalności artystycznej, 
rozrywki i sportu 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i 
informacji naukowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby 
Więziennej i ochrony państwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń przemysłu 
chemicznego 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń do produkcji 
wyrobów szklanych, ceramicznych i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle 
włókienniczym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń 
hutniczych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do 
produkcji wyrobów chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z metali i minerałów 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący 
usługi na ulicach 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści 
informacji naukowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inny 2,9 0,0 10,3 0,0 3,3 5,3 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników 
Dane w proc. 

W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu 

 

 

 

 

4.2.2. POPYT NA PRACĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ISTOTNYCH CECH DEMOGRAFICZNYCH TJ. PŁED I WIEK 

 

Wśród osób nowozatrudnionych we wszystkich powiatach zdecydowaną większośd stanowili mężczyźni 

– w każdym z badanych powiatów, w firmach, które przyjęły pracowników, przynajmniej trzy piąte 

przyjętych stanowili mężczyźni. Największy udział mężczyzn wśród nowoprzyjętych odnotowano w firmach 

powiatu płockiego (73,4%) oraz w Radomiu (73,1%).  

Największy udział kobiet wśród nowozatrudnionych odnotowano w Ostrołęce (39,8%), w powiecie 

sokołowskim (38,5%) oraz piaseczyoskim (37,4%). Warto tu dodad, że powiat sokołowski charakteryzował 

się – podobnie jak Radom – znaczną przewagą mężczyzn wśród ogółu zatrudnionych (59,0% stanowili 

mężczyźni), tak więc większy niż w innych powiatach odsetek zatrudnionych kobiet może świadczyd 
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o kierunku wyrównywania tych dysproporcji, zważywszy jednak na odsetek nowozatrudnionych kobiet w 

stosunku do nowozatrudnionych mężczyzn w samym tylko powiecie piaseczyoskim nie wydaje się, by były 

to wartości wystarczające. Tymczasem powiat piaseczyoski i Ostrołęka były tymi spośród badanych 

powiatów, w których proporcja między udziałem zatrudnionych kobiet a mężczyzn była mniej więcej 

wyrównana (udział zatrudnionych kobiet do zatrudnionych mężczyzn stanowił odpowiednio: 46,0% do 

54,0% i 46,9% do 53,1%). Chod w obu powiatach odnotowano jeden z wyższych odsetków zatrudnionych 

kobiet, to jednak wobec ogółu zatrudnionych uzyskany wynik dotyczący płci nowozatrudnionych oznacza 

i tak osłabienie pozycji kobiet na lokalnych rynkach pracy. Wnioski takie dotyczą sytuacji w badanych 

firmach i niekoniecznie przekładają się na sytuację ogółu firm na badanym obszarze (liczebności w badaniu 

pilotażowym były bardzo niewielkie). 

 

Q8c. Ile spośród zatrudnionych stanowiły kobiety, a ilu mężczyźni? 

Q8d. Ile spośród zatrudnionych stanowiły osoby w danym przedziale wiekowym? 

Tabela Q8c i d. Popyt na pracę z uwzględnieniem istotnych cech demograficznych, tj. płci i wieku 

 

 CIECHANOWSKI  
(N=37) 

OSTROŁĘKA  
(N=36) 

PIASECZYŃSKI  
(N=34) 

PŁOCKI  
(N=41) 

RADOM  
(N=32) 

SOKOŁOWSKI  
(N=28) 

Kobiety 35,8% 39,8% 37,4 % 26,6 % 26,9% 38,5 % 

Mężczyźni 64,2% 60,2% 62,6% 73,4% 73,1% 61,5% 

       

Do 24 lat 38,6% 14,1% 20,6% 17,2% 11,7% 26,6% 

Od 25 lat do 49 lat  50,8% 83,7% 57,8% 73,1% 63,2% 65,9% 

50 lat i powyżej 10,6% 2,3% 21,7% 9,7% 25,1% 7,4% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników 

 

Wiek osób przyjmowanych do pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie 

najczęściej mieścił się między 25 a 49 rokiem życia. Najmniej nowozatrudnionych w tym przedziale 

wiekowym – w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi – było w powiecie ciechanowskim (50,8%), 

natomiast najwięcej – w Ostrołęce (aż 83,7%). Co ciekawe, w obu tych powiatach odsetek pracowników 

w tym wieku był mniej więcej zbliżony (wynosił odpowiednio 67,3% i 68,5% - nie były to ani wartości 

najniższe, ani najwyższe – jeśli porównywad sytuację w badanych powiatach). 

Największy odsetek pracowników najmłodszych wiekiem zatrudnili pracodawcy w powiecie 

ciechanowskim (aż 38,6%), natomiast najmniej – w Radomiu (11,7%). O ile jednak sytuacja najmłodszych 

pracowników na tle pozostałych zasadniczo nie odbiegała w powiecie ciechanowskim od sytuacji w innych 

powiatach (pracownicy do 24 roku życia stanowili 7,0% ogółu zatrudnionych), to Radom charakteryzował 

się zdecydowanie najniższym odsetkiem młodych pracowników (5,1%); mimo wszystko jednak, chod 
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uzyskany wynik odnośnie struktury wiekowej nowozatrudnionych w Radomiu – w porównaniu z innymi 

powiatami, nie wypada pomyślnie dla ludzi młodych, to jednak na tle ogólnej sytuacji w tym powiecie może 

poprawiad sytuację na lokalnym rynku pracy. 

Pracowników najstarszych wiekiem najchętniej przyjmowały firmy w Radomiu (aż 25,1% 

nowoprzyjętych pracowników stanowili 50-latkowie i starsi), a więc miasta, które w badaniu pilotażowym 

okazało się byd najstarszym zawodowo powiatem (aż 41,0% ogółu zatrudnionych w badanych tu firmach 

stanowili ludzie w wieku 50 i więcej lat) – chod odsetek pracowników nowozatrudnionych z najstarszej 

grupy wiekowej jest znacznie wyższy niż w innych powiatach, to jednak i tak odbiega on od odsetka, jaki 

stanowią ludzie najstarsi w badanych firmach w Radomiu. Powiatem, w którym osoby w wieku 50 i więcej 

lat zatrudniane były w badanych firmach najmniej chętnie była Ostrołęka – zaledwie 2,3% ogółu tu 

zatrudnionych stanowili 50-latkowie i starsi (udział osób w wieku 50 i więcej lat w strukturze zatrudnienia 

wg wieku nie odbiega znacząco od sytuacji w innych powiatach). 

 

4.2.3. PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM PRACOWNIKÓW – ZAWODY, W KTÓRYCH SZCZEGÓLNIE TRUDNO/ ŁATWO 

ZNALEŹD PRACOWNIKÓW 

 

Większośd badanych firm nie miała problemów ze znalezieniem nowych pracowników. Problemy 

takie zgłaszało od 7% - 9% badanych firm (w powiecie piaseczyoskim i w Ostrołęce) do 18% - 19% w 

powiecie sokołowskim i płockim. Pod względem liczby nowych pracowników zarówno powiat piaseczyoski 

jak i Ostrołęka nie odbiegały zasadniczo od sytuacji w innych badanych powiatach (zatrudniało tu 34% - 

36% badanych firm); jednocześnie jednak w przypadku powiatu sokołowskiego odnotowano najmniejszy 

odsetek nowoprzyjmowanych pracowników (27,9%), natomiast w płockim – największy odsetek 

nowoprzyjmowanych (38,9%). Trzeba w tym miejscu zaznaczyd, że we wszystkich powiatach, jeśli 

porównad deklaracje firm, które przyjęły i które nie przyjęły nowych pracowników w ciągu ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających badanie, można zauważyd, że na problemy rekrutacyjne częściej uskarżali się 

pracodawcy, którzy zatrudniali nowych pracowników, niż ci, którzy nie przyjęli nowych osób. Jednocześnie 

zarówno w powiecie sokołowskim jak i płockim różnica w opiniach była stosunkowo niewielka (20,5% do 

16,6% i 22,5% do 16,5%), podczas gdy w pozostałych powiatach (poza piaseczyoskim) różnica była 

kilkukrotna. 

Q9. Czy w ostatnich 12 miesiącach Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja miało problemy ze znalezieniem pracowników? 
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Wykres Q9. Problemy ze znalezieniem pracowników 
 
 
 
 
 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników 

 

Ze względu na bardzo niewielką liczbę osób, która odpowiadała na to pytanie (7-9 w powiecie 

piaseczyoskim i Ostrołęce do 20 w powiecie płockim) uzyskane wyniki należy traktowad w sposób raczej 

jakościowy niż ilościowy. Generalnie, nie stwierdzono, by jakakolwiek grupa zawodowa przywoływana była 

ze szczególną częstotliwością przez pracodawców ze wszystkich badanych powiatów. W poszczególnych 

powiatach przedsiębiorcy, którzy narzekali na problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej 

wskazywali na następujące deficyty: 

 W powiecie ciechanowskim – najczęściej mówiono o problemach ze znalezieniem kierowców 

pojazdów (25,3%) – to ciekawy wynik, bo kierowcy stanowią grupę, która w powiecie tym, 

w badanych firmach reprezentowana była szczególnie często (13,7% - druga pozycja po kadrze 

zarządzającej), jak również wymieniana była na pierwszej liście zawodów, w których w powiecie 

tym pracowników zatrudniano najczęściej (20,7%). Na drugim miejscu wśród zawodów 

poszukiwanych przez pracodawców w powiecie ciechanowskim znaleźli się malarze, pracownicy 

czyszczący konstrukcje budowlane (i pokrewni 22,3%) – ta grupa zawodowa nie jest licznie 

reprezentowana w strukturze zawodów zidentyfikowanej w badanych firmach tego powiatu 

(2,0%), jednak znaczna częśd osób przyjętych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w tym powiecie 

została zatrudniona właśnie w tym zawodzie (5,6%). O problemach ze znalezieniem 

pracowników w powiecie ciechanowskim często mówiono też w kontekście robotników 

budowlanych robót stanu surowego (i pokrewni – 17,2%), a więc grupy zawodowej dośd licznie 

reprezentowanej w strukturze zawodów w badanych tu firmach (6,7%), w zawodzie tym 

zatrudniano w powiecie ciechanowskim pracowników stosunkowo często (3,8%). Wśród 

pozostałych grup zawodowych, które przywoływane były przez badanych, w kontekście 
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deficytowych znajdowały się ponadto mechanicy maszyn i urządzeo (9,3%), robotnicy obróbki 

drewna, stolarze meblowi (i pokrewni – 9,3%), specjaliści szkolnictwa i wychowawcy (pozostali – 

9,2%), robotnicy w przetwórstwie spożywczym (8,6%) oraz inżynierowie i pokrewni (7,5%). 

 W Ostrołęce – przedsiębiorcy, którzy mieli problemy ze znalezieniem pracowników najczęściej 

wskazywali na pracowników obsługi biurowej (gdzie indziej niesklasyfikowanych – 30,5%). 

W strukturze zawodów kategoria ta uzyskiwała stosunkowo wysoki wynik (3,6%), jednocześnie 

też wysoki wynik uzyskiwała w grupie zawodów najczęściej przyjmowanych przez pracodawców 

w Ostrołęce (7,6%) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wśród zawodów deficytowych na drugim 

miejscu wśród badanych firm w Ostrołęce znajdowali się elektrycy (18,0%, natomiast 

w strukturze zawodów – 3,3%, a wśród zawodów cieszących się największym popytem na pracę 

– 4,3%). Trzecim, najczęściej wskazywanym zawodem deficytowym byli specjaliści do spraw 

ekonomicznych i zarządzania (13,5%; przy wysokiej pozycji w strukturze zawodów w Ostrołęce 

– 7,3%, i już nieco niższej – 3,2% - wśród zawodów najczęściej zatrudnianych przez 

pracodawców w okresie ostatnich 12 miesięcy). Wśród zawodów deficytowych stosunkowo 

często wskazywanych przez pracodawców w Ostrołęce, którzy mówili o problemach ze 

znalezieniem pracowników, znaleźli się także robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi (i 

pokrewni), operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów (po 11,2%), średni 

personel biurowy oraz techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni (po 6,8%).  

 W powiecie piaseczyoskim – problemy ze znalezieniem pracowników najczęściej dotyczyły 

robotników leśnych (i pokrewnych – 26,9%; w strukturze zawodów – 1,8%, wśród 

przyjmowanych przez badane firmy w okresie ostatnich 12 miesięcy – 0,0%) i techników (26,0%; 

w strukturze zawodów – 8,4%, natomiast wśród zatrudnianych przez pracodawców – 2,4%). 

Inne stosunkowo często wymieniane, jako poszukiwane zawody przez pracodawców, to 

sprzedawcy i demonstratorzy (14,0%) oraz robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, 

odzieży i pokrewni (11,0%). 

 W powiecie płockim – najbardziej poszukiwani przez pracodawców byli robotnicy budowlani 

robót stanu surowego (i pokrewni – 28,4%). Grupa ta zajmowała stosunkowo wysokie miejsce 

zarówno w strukturze zawodów (5,5%), jak wśród zawodów stosunkowo często zatrudnianych 

przez pracodawców w tym powiecie w okresie ostatnich 12 miesięcy. Na drugim miejscu – pod 

względem zawodów deficytowych znaleźli się w powiecie płockim formierze odlewniczy, 

spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych (i pokrewni – 15,6%). W strukturze 

zawodów w powiecie płockim kategoria ta uzyskiwała 3,2% i zajmowała stosunkowo odległe 
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(w porównaniu do innych grup zawodowych) miejsce; natomiast wśród zawodów najczęściej 

przyjmowanych przez pracodawców w okresie ostatnich 12 miesięcy nie była w badanych 

firmach w ogóle wskazywana. Wśród innych grup zawodowych poszukiwanych przez 

pracodawców znajdowali się ponadto robotnicy budowlani robót wykooczeniowych 

(i pokrewni), operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych (po – 10,0%), 

a także technicy, robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży (i pokrewni), 

sprzedawcy i demonstratorzy, kierownicy małych przedsiębiorstw oraz kowale, ślusarze 

i pokrewni (7,8%). 

 W Radomiu – zawody, w których znalezienie pracowników sprawiło badanym przedsiębiorcom 

najwięcej kłopotów znaleźli się robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni 28,9%, 

w strukturze zawodów w Radomiu zajmujący pozycję nienajwyższą 4,4%, ale jednocześnie 

wysoko lokujący się wśród zawodów cieszących się największym popytem wśród lokalnych 

pracodawców – 13,9%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych (i pokrewni – również 

28,9%; zajmujący – z wynikiem 8,2% - w strukturze zawodów w Radomiu wysoką pozycję, ale 

jednocześnie bardzo niską – jeśli chodzi o odsetek pracowników zatrudnionych w tym zawodzie 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy – w badanych firmach zaledwie 0,2%) oraz kierowcy pojazdów 

(28,5%, również zajmujący w strukturze zawodów wysoką pozycję – 8,1%, także rzadko w ciągu 

minionych 12 miesięcy zatrudniani przez przedsiębiorców – 0,4%). Pracownicy, których 

znalezienie sprawiło badanym w Radomiu stosunkowo dużo problemów, to także inżynierowie 

i pokrewni (10,1%), robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży (i pokrewni – 7,7%) 

oraz operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna (7,7%). 

 W powiecie sokołowskim – badani pracodawcy najczęściej miewali problem ze znalezieniem 

pozostałych pracowników usług osobistych (17,2%; w strukturze zawodów kategoria ta 

uzyskiwała 5,5% wskazao; jednak w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badania 

stosunkowo rzadko zatrudniano w tym zawodzie – 0,3%), ale także pracowników usług 

domowych i gastronomicznych (16,6%; w strukturze zawodów stosunkowo wysoka pozycja – 

7,6%; stosunkowo wysoka także w grupie zawodów często zatrudnianych przez pracodawców w 

okresie ostatnich 12 miesięcy – 10,5%) i mechaników maszyn i urządzeo (13,9%, grupa 

stosunkowo mało liczna w strukturze zawodów – 2,5%, ale stosunkowo chętnie zatrudniana 

przez pracodawców w tym powiecie – 4,5%). Wśród innych zawodów, o których badani 

pracodawcy mówili, że mieli kłopot ze znalezieniem pracowników znajdowali się ponadto 

sprzedawcy i demonstratorzy (8,5%), kierowcy pojazdów (8,3%), pracownicy do spraw ewidencji 

materiałowej, transportu i produkcji – 8,3%), operatorzy pojazdów wolnobieżnych (i pokrewni – 
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8,3%), robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni – 6,9%), robotnicy produkcji 

wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni (6,9%), a ponadto także średni personel biurowy 

(5,2%) oraz specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych – 5,2%). 

Q10. W jakich zawodach trudno było znaleźd pracowników?   
Wykres Q10. Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=7) 
Płocki  
(N=20) 

Radom 
(N=13) 

Sokołowski 
(N=18) 

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 17,2 0,0 0,0 28,4 28,9 6,9 

Kierowcy pojazdów 25,3 0,0 0,0 0,0 28,5 8,3 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 10,0 28,9 0,0 

Technicy 0,0 0,0 26,0 7,8 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 
pokrewni 

0,0 0,0 11,0 7,8 7,7 6,9 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0,0 30,5 0,0 1,5 0,0 0,0 

Sprzedawcy i demonstratorzy 0,0 0,0 14,0 7,8 0,0 8,5 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 

Mechanicy maszyn i urządzeń 9,3 0,0 0,0 0,0 1,6 13,9 

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje 
budowlane i pokrewni 

22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 9,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 16,6 

Elektrycy 0,0 18,0 1,3 0,0 0,4 0,0 

Inżynierowie i pokrewni 7,5 0,0 2,0 0,0 10,1 0,0 

Pozostali pracownicy usług osobistych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy 
konstrukcji metalowych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0 13,5 0,0 0,0 1,6 0,0 

Średni personel biurowy 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 5,2 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i 
minerałów 

0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-
przetwórczych 

0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, 
transportu i produkcji 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 8,3 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Wykres Q10. Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=7) 
Płocki  
(N=20) 

Radom 
(N=13) 

Sokołowski 
(N=18) 

       

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 8,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i 
położnych) 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,2 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 0,0 0,0 2,0 0,0 1,6 0,0 

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 1,5 0,0 0,7 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, recepcjoniści i 
telefoniści 

0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 
pokrewni 

0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monterzy 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i pośrednicy handlowi 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji 
naukowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich 
zastępcy 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Informatycy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
działalności podstawowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i 
produkcji papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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Wykres Q10. Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=7) 
Płocki  
(N=20) 

Radom 
(N=13) 

Sokołowski 
(N=18) 

Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, 
ceramicznych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i 
robotów przemysłowych w przemyśle 
elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i 
ochrony państwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej 
i lotnictwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i 
materiałów pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Średni personel ochrony zdrowia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Technicy nauk biologicznych i rolniczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inny 0,0 0,6 14,8 8,3 8,1 0,1 

trudno powiedzieć 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników 
Dane w proc. 

W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu 
 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników w okresie ostatnich 12 miesięcy, pytani o to, czy w 

jakichś zawodach było im szczególnie łatwo znaleźd pracowników, częściej odpowiadali negatywnie niż 

pozytywnie. Wyjątek stanowili pracodawcy z powiatu sokołowskiego – tutaj opinie badanych były raczej 

podzielone: 35,1% odpowiadało pozytywnie, a 32,7% - negatywnie. Odpowiedzi pozytywnych najczęściej 

udzielali zatrudniający pracodawcy z powiatu ciechanowskiego (40,1%), a najrzadziej – z Radomia (15,8%) i 

powiatu płockiego (19,1%). Z kolei najwięcej odpowiedzi negatywnych pojawiało się wśród pracodawców z 

powiatu płockiego (59,6%) oraz piaseczyoskiego (59,3%).  
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W Radomiu oraz w Ostrołęce, a także w powiecie sokołowskim spora grupa pytanych nie potrafiła zająd 

jednoznacznego stanowiska (było to odpowiednio: 36,4%, 32,7% oraz 32,2%). 

 

Q11. Czy były jakieś zawody, w których w ostatnich 12 miesiącach szczególnie łatwo było Pana(i) przedsiębiorstwu/ instytucji 

znaleźd pracowników? 

Wykres Q11. Brak problemów  ze znalezieniem pracowników 
 
 
 
 
 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników 

 

 

W ramach każdego z badanych powiatów pracodawcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudniali 

pracowników i którzy skłonni byli oceniad, że w jakichś zawodach było to łatwe, stanowili bardzo niewielką 

liczbę osób (zaledwie 5 w Radomiu, do maksymalnie 15 – w powiecie ciechanowski) – z tego powodu nie 

będziemy porównywad wyników z poprzednimi dotyczącymi struktury zawodów ze względu na popyt czy 

trudnośd ze znalezieniem pracowników (uzyskane tu liczebności są jeszcze mniejsze niż w poprzednio 

omawianym aspekcie, w związku z zawężeniem adresatów pytania do tych przedsiębiorców, którzy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie zatrudniali pracowników). Uzyskane wyniki należy 

traktowad – ze względu na niewielkie liczebności – z dużą ostrożnością – przede wszystkim w kontekście 

jakościowym (o sytuacji w tych firmach) niż ilościowym, a już z pewnością nie – jako wyników opisujących 

sytuację w całym badanym powiecie: 

 W powiecie ciechanowskim najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom 

znalezienie pozostałych pracowników usług osobistych (18,7%), sekretarek i operatorów maszyn 

biurowych (17,5%) oraz pracowników do spraw finansowych i handlowych (17,0%). 

 W Ostrołęce najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom znalezienie specjalistów 

do spraw ekonomicznych i zarządzania (22,3%), operatorów sprzętu optycznego 

35,1%

15,8%

19,1%

39,1%

25,0%

40,1%

32,7%

47,7%

59,6%

59,3%

42,3%

48,2%

32,2%

36,4%

21,3%

1,6%

32,7%

11,2%

0% 50% 100%

Powiat sokołowski (N=28)

Powiat miasta Radom (N=32)

Powiat płocki (N=41)

Powiat piaseczyński (N=34)

Powiat miasta Ostrołęki (N=36)

Powiat ciechanowski (N=37)

Tak Nie trudno powiedzieć
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i elektronicznego (21,2%) oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych i pokrewnych 

(16,6%). 

 W powiecie piaseczyoskim najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom 

znalezienie inżynierów i pokrewnych (27,0%), kierowców pojazdów (26,6%) oraz pracowników 

do spraw finansowych i handlowych (21,1%).  

 W powiecie płockim najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom znalezienie 

kowali, ślusarzy i pokrewnych (26,2%) oraz kierowców pojazdów (24,1%). 

 W Radomiu najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom znalezienie kowali, 

ślusarzy i pokrewnych (44,5%), robotników budowlanych robót stanu surowego (43,4%), 

pomocy domowych, sprzątaczek i praczek (26,6%) oraz robotników produkcji wyrobów 

włókienniczych, odzieży i pokrewnych (19,5%). 

 W powiecie sokołowskim najmniej problemów sprawiło badanym przedsiębiorcom znalezienie 

pozostałych specjalistów szkolnictwa i wychowawców (48,0%), pracowników do spraw 

finansowych i handlowych (15,1%) oraz pracowników do spraw ewidencji materiałowej, 

transportu i produkcji (15,0%). 

 

Q12. W jakich zawodach łatwo było znaleźd pracowników?   

Tabela Q12. Zawody, w których łatwo było znaleźd pracowników  
 

 Powiat 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=13) 
Płocki 
(N=8) 

Radom 
(N=5) 

Sokołowski 
(N=10) 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,0 1,0 26,2 44,5 0,2 

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 9,5 1,2 12,2 1,9 43,4 0,0 

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 17,0 0,0 21,1 4,6 4,2 15,1 

Kierowcy pojazdów 9,5 0,0 26,6 24,1 0,0 0,2 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 

Inżynierowie i pokrewni 0,7 10,7 27,0 0,0 0,0 0,0 

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 17,5 0,0 7,5 0,0 0,0 9,6 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 0,0 1,2 1,1 0,0 26,6 0,0 
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 Powiat 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=13) 
Płocki 
(N=8) 

Radom 
(N=5) 

Sokołowski 
(N=10) 

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i 
produkcji 

8,8 0,0 0,5 1,5 0,0 15,0 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 

Pozostali pracownicy usług osobistych 18,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 0,0 16,6 0,6 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 5,5 1,5 0,8 3,1 2,2 0,8 

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni 

0,0 1,8 0,0 0,8 0,0 10,3 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 5,5 2,8 0,4 3,1 0,0 0,0 

Sprzedawcy i demonstratorzy 0,0 8,8 0,0 0,0 0,5 0,2 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 0,0 0,0 0,3 2,8 0,0 0,0 

Mechanicy maszyn i urządzeń 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 1,2 0,0 0,0 1,5 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 

Średni personel biurowy 0,0 0,0 0,4 1,5 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 

Monterzy 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Informatycy 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

Technicy 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Pielęgniarki i położne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i pośrednicy handlowi 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elektrycy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, recepcjoniści i telefoniści 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności 
podstawowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Powiat 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=9) 
Piaseczyński 

(N=13) 
Płocki 
(N=8) 

Radom 
(N=5) 

Sokołowski 
(N=10) 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji 
papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, 
ceramicznych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów 
przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów 
pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Średni personel ochrony zdrowia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Technicy nauk biologicznych i rolniczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inny 0,0 11,6 0,5 0,0 0,0 0,0 

trudno powiedzieć 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w ciągu ostatnich 12 mies. zatrudniły nowych pracowników i deklarowały, że łatwo 
było ich znaleźd 

Dane w proc. 
W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu 
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4.3. AKTUALNA JAKOŚD ZASOBÓW PRACY 

 

Większośd pracodawców w badanych powiatach nie odczuwa braku pracowników. W najmniejszym 

stopniu na brak pracowników skłonni byli narzekad przedsiębiorcy z Radomia (zaledwie 8% z nich 

odczuwało brak pracowników). W największym stopniu odczucia takie towarzyszyły pracodawcom 

z powiatu płockiego (25%) oraz sokołowskiego (21%). Były to najczęściej firmy małe, z sektora prywatnego 

(jedynie w Radomiu uwagi takie zgłaszały częściej firmy sektora publicznego oraz firmy większe). 

 

Q13. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa obecnie brak pracowników? 

Wykres Q13. Odczuwalny brak pracowników   
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Powiat ciechanowski (N=102)

Tak Nie
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4.3.1. OCENA JAKOŚCI ZASOBÓW PRACY WG ZAWODÓW 

 

W większości badanych powiatów pracodawcy narzekali na brak pracowników w takich zawodach, jak 

kierowcy pojazdów (Radom oraz powiaty: ciechanowski, płocki oraz sokołowski), robotnicy budowlani 

robót stanu surowego i pokrewni (powiat płocki, ciechanowski, sokołowski i Ostrołęka) oraz inżynierowie 

i pokrewni (Radom oraz powiaty piaseczyoski, ciechanowski oraz Ostrołęka), a także – chod już nie tak 

często – pracownicy do spraw finansowych i handlowych (powiat sokołowski, płocki, Radom oraz 

piaseczyoski) 

W połowie badanych powiatów badani przedsiębiorcy zgłaszali brak pracowników w następujących 

zawodach: techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni (powiat ciechanowski, Radom oraz 

Ostrołęka), średni personel biurowy (Ostrołęka, oraz powiaty piaseczyoski i sokołowski), sekretarki 

i operatorzy maszyn biurowych (powiat piaseczyoski, ciechanowski oraz Ostrołęka), mechanicy maszyn 

i urządzeo (powiat sokołowski, płocki oraz Radom) oraz sprzedawcy i demonstratorzy (powiat sokołowski, 

piaseczyoski oraz płocki). 

Inne zawody pojawiały się w wypowiedziach przedsiębiorców w mniejszej liczbie powiatów lub też  

niezmiernie rzadko. 

Przyglądając się indywidualnej sytuacji w badanych firmach w poszczególnych powiatach można 

zauważyd, że: 

 W powiecie ciechanowskim narzekano przede wszystkim na brak pracowników robót stanu 

surowego (i pokrewni - 22,4%), ale także technicznego personelu obsługi komputerów 

(i pokrewni – 18,7%), robotników obróbki drewna, stolarzy meblowych (i pokrewni – 18,0%) 

oraz kierowców pojazdów (16,2%). 

 W Ostrołęce badanym przedsiębiorcom najczęściej brakowało średniego personelu biurowego 

(20,3%), sprzedawców ulicznych (i pokrewnych – 19,3%) oraz pozostałych pracowników usług 

osobistych (13,0%). Niewiele mniej niż dziesięd procent badanych wskazywało na robotników 

budowlanych robót stanu surowego i pokrewnych oraz specjalistów do spraw ekonomicznych 

i zarządzania (po 9,7%). 

 W powiecie piaseczyoskim badanym przedsiębiorcom najbardziej brakowało pracowników 

obrotu pieniężnego (22,7%), a także inżynierów i pokrewnych (15,8%), średniego personelu 

biurowego (14,9%), sekretarek i operatorów maszyn biurowych (14,7%), techników (14,3%) 

oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych i pokrewnych (13,2%). 

 W powiecie płockim najczęściej narzekano na brak robotników budowlanych robót stanu 

surowego i pokrewnych (34,2%), niewiele rzadziej – robotników budowlanych robót 
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wykooczeniowych i pokrewnych (21,1%). Wśród często poszukiwanych pracowników znaleźli 

się też malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni (14,0%). 

 W Radomiu badani przedsiębiorcy wskazywali przede wszystkim na brak kierowców (44,9%). 

Wśród zawodów, w których brakowało pracowników wymieniano także inżynierów 

i pokrewnych (21,3%) oraz techniczny personel obsługi komputerów (i pokrewni – 12,1%). 

 W powiecie sokołowskim badani przedsiębiorcy, którzy odczuwali brak odpowiednich 

pracowników najczęściej wskazywali na pozostałych pracowników usług osobistych (19,6%), 

mechaników maszyn i urządzeo (11,8%) oraz malarzy, pracowników czyszczących konstrukcje 

budowlane (i pokrewni – 11,5%). 

 

Q14. W jakich zawodach brakuje pracowników? 

Tabela Q14. Zawody, w których brakuje pracowników  

 POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=10) 
Piaseczyński 

(N=12) 
Płocki  
(N=26) 

Radom  
(N=8) 

Sokołowski 
 (N=21) 

Kierowcy pojazdów 16,2 0,0 0,0 7,6 44,9 7,2 

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 22,4 9,7 0,0 34,2 0,0 5,9 

Inżynierowie i pokrewni 7,5 5,9 15,8 0,0 21,3 0,0 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni 18,7 5,9 0,0 0,0 15,8 0,0 

Średni personel biurowy 0,0 20,3 14,9 0,0 0,0 2,5 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 0,0 0,0 13,2 21,1 0,0 0,0 

Pozostali pracownicy usług osobistych 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 19,6 

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 8,7 5,9 14,7 0,0 0,0 0,0 
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 11,5 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 2,5 

Technicy 0,0 0,0 14,3 6,5 0,7 0,0 

Mechanicy maszyn i urządzeń 0,0 0,0 0,0 6,3 2,6 11,8 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sprzedawcy i demonstratorzy 0,0 0,0 6,1 5,9 0,0 7,3 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 0,0 0,0 1,1 5,9 2,6 7,1 

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 8,7 0,0 0,3 6,3 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 7,1 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 7,2 
Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy 
konstrukcji metalowych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 
Informatorzy, pracownicy biur  podróży, recepcjoniści i 
telefoniści 

0,0 5,9 0,0 0,2 0,0 0,0 
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 POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=10) 
Piaseczyński 

(N=12) 
Płocki  
(N=26) 

Radom  
(N=8) 

Sokołowski 
 (N=21) 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 

Monterzy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Technicy nauk biologicznych i rolniczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 
Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i 
produkcji 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
działalności podstawowej 

0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Elektrycy 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Informatycy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i pośrednicy handlowi 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i 
minerałów 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji 
papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=15) 
Ostrołęka 

(N=10) 
Piaseczyński 

(N=12) 
Płocki  
(N=26) 

Radom  
(N=8) 

Sokołowski 
 (N=21) 

Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-
przetwórczych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, 
ceramicznych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i 
robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony 
państwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i 
lotnictwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i 
materiałów  pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i 
położnych) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Średni personel ochrony zdrowia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

inny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

trudno powiedzieć 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji , które deklarują, że odczuwają brak pracowników 
Dane w proc. 

W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu  
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4.3.2. OCENA JAKOŚCI ZASOBÓW PRACY ZE WZGLĘDU NA POSIADANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI 

Większośd badanych pracodawców pozytywnie oceniała kwalifikacje i umiejętności swoich 

pracowników – od 57,4% respondentów w powiecie piaseczyoskim do 69,3% w Ostrołęce deklarowało, że 

pracownikom nie brakuje żadnych z kwalifikacji, umiejętności.  

Wśród pozostałych osób, które wskazywały na występowanie pewnych braków, zastrzeżenia 

najczęściej dotyczyły znajomości języków obcych (od 14,9% w Ostrołęce do 20,3% w powiecie 

ciechanowskim i 20,7% - w płockim). Kwestia ta we wszystkich powiatach pojawiała się na miejscu 

pierwszym. W przypadku pozostałych spraw, o które pytano w badaniu nie było już takiej jednomyślności 

wśród respondentów w poszczególnych powiatach: 

 W powiecie ciechanowskim – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych 

(20,3%) – stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych 

umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem/projektem (15,9%), umiejętności pracy w 

zespole (12,6%) oraz brak znajomości specjalistycznych programów komputerowych (11,5%). 

Najrzadziej badani skłonni byli narzekad na niedostateczny poziom umiejętności zawodowych 

(3,5%) i uprawnienia z zakresu prowadzenia pojazdów (prawo jazdy - 5,1%). 

 W Ostrołęce – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych (14,9%) – 

stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych umiejętności 

związanych ze znajomością specjalistycznych programów komputerowych (8,9%), 

niedostatecznych umiejętności zawodowych (8,6%) oraz braku formalnych uprawnieo (5,2%). 

Bardzo rzadko natomiast za niedostateczne uznawano umiejętności pracy w zespole (1,9%), 

umiejętności związane z zarządzaniem zespołem/projektem (2,2%), z zakresu prawa jazdy 

(2,5%), jak również z zakresu obsługi klienta/sprzedaży (2,6%) i podstawowej umiejętności 

obsługi komputera (2,7%). 

 W powiecie piaseczyoskim – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych 

(19,5%) – stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych 

umiejętności związanych ze znajomością specjalistycznych programów komputerowych (14,5%), 

umiejętności zawodowych (9,8%) oraz z zakresu prawa jazdy (8,5%). Z kolei najrzadziej 

zastrzeżenia pracodawców w powiecie piaseczyoskim dotyczyły umiejętności związanych 

z zarządzaniem zespołem/projektem (2,7%), formalnych uprawnieo (3,3%), podstawowej 

umiejętności obsługi komputera (3,4%), obsługi klienta/sprzedaży (3,6%) oraz umiejętności 

pracy w zespole (3,9%). 
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 W powiecie płockim – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych (20,7%) – 

stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych umiejętności 

związanych ze znajomością specjalistycznych programów komputerowych (10,0%), umiejętności 

zawiązanych z zarządzaniem zespołem/projektem (7,3%). Z kolei bardzo rzadko w powiecie 

płockim badani pracodawcy skłonni byli narzekad na brak odpowiednich uprawnieo formalnych 

(2,1%). 

 W Radomiu – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych (18,6%) – 

stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych umiejętności 

związanych z podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera (7,2%), znajomości 

specjalistycznych programów komputerowych (7,1%) oraz umiejętności z zakresu obsługi 

klienta/sprzedaży (6,6%). Z kolei bardzo rzadko pracodawcy zgłaszali zastrzeżenia dotyczące 

formalnych uprawnieo (1,3%) oraz umiejętności pracy w zespole (1,5%). 

 W powiecie sokołowskim – poza zastrzeżeniami dotyczącymi znajomości języków obcych 

(19,8%) – stosunkowo najczęściej podnoszone były kwestie dotyczące niedostatecznych 

umiejętności związanych ze znajomością specjalistycznych programów komputerowych (7,1%), 

z zakresu obsługi klienta / sprzedaży (5,9%) oraz umiejętności zawodowych (5,8%). Bardzo 

rzadko badani przedsiębiorcy z powiatu sokołowskiego zgłaszali zastrzeżenia dotyczące braku 

uprawnieo do kierowania pojazdami (prawo jazdy – 1,2%), umiejętności pracy w zespole (2,4%) 

oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem / projektem (2,9%). 

Q16. Czy pracownikom Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji brakuje następujących kwalifikacji/ umiejętności? 

Tabela Q16. Kwalifikacje/umiejętności, których brakuje pracownikom 

 POWIAT 

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki  
(N=105) 

Radom  
(N=100) 

Sokołowsk
i (N=100) 

formalnych uprawnieo 7,9% 5,2% 3,3% 2,1% 1,3% 3,4% 
podstawowej umiejętności obsługi 
komputera np. znajomośd edytora 
tekstu, obsługa poczty elektronicznej 

9,7% 2,7% 3,4% 6,1% 7,2% 3,7% 

prawa jazdy 5,1% 2,5% 8,5% 6,3% 3,0% 1,2% 
umiejętności pracy w zespole 12,6% 1,9% 3,9% 4,9% 1,5% 2,4% 
umiejętności z zakresu obsługi 
klienta\ sprzedaży 

6,6% 2,6% 3,6% 5,1% 6,6% 5,9% 

umiejętności zawodowych 3,5% 8,6% 9,8% 6,6% 3,8% 5,8% 
umiejętności związanych z 
zarządzaniem zespołem\ projektem 

15,9% 2,2% 2,7% 7,3% 3,0% 2,9% 

znajomości języków obcych 20,3% 14,9% 19,5% 20,7% 18,6% 19,8% 
znajomości specjalistycznych 
programów komputerowych 

11,5% 8,9% 14,5% 10,0% 7,1% 7,1% 

inne 7,3% 0,7% 3,8% 3,4% 1,1% 3,0% 
żadne z powyższych 59,3% 69,3% 57,4% 65,1% 59,5% 65,5% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji , które deklarują, że odczuwają brak pracowników 
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4.4. PRZYSZŁY POPYT NA PRACĘ I JEGO DETERMINANTY 

Firmy zamierzające w ciągu najbliższych 12 miesięcy zatrudniad pracowników należą do mniejszości. 

Wyjątek odnajdujemy tylko w powiecie sokołowskim – o zamiarze zatrudnienia pracowników mówiło tu 

niemal tyle samo pracodawców (42,6%), co deklarowało brak takich planów (46,3%). W pozostałych 

powiatach ponad połowa firm nie zamierzała przyjmowad nowych osób (o braku takich planów najczęściej 

mówiono w Ostrołęce – 68,4% oraz w Radomiu – 67,0%). 

Plany zatrudnieniowe najrzadziej zgłaszali pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego (21,1%), ale także 

z Ostrołęki (21,7%), oraz powiatu ciechanowskiego (23,8%) i Radomia (24,0%). 

 

Q17. Czy w najbliższych 12 miesiącach Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zamierza zatrudnid nowych pracowników?  

Q17a. Mniej więcej ilu? 

Wykres Q17. Popyt na pracę w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
  
 
 

 
 

 
 

 

Wykres Q17a. Przewidywana ilośd nowych pracowników  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 * Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w  najbliższych  12 mies. 
 zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 

Wśród pracodawców rozważających nabór nowych pracowników w okresie najbliższych 12 miesięcy 

planowane przyjęcia ograniczały się – zapewne ze względu na fakt, że w strukturze firm dominowały firmy 

najmniejsze – od średnio 1,60 do 2,58 osób. Stosunkowo największą liczbę nowych pracowników zamierzali 

zatrudniad badani pracodawcy w Radomiu (średnio: 2,58, przy czym między 10 a 49 pracowników – 4,1%) 

oraz powiecie płockim (średnio: 2,48, przy czym między 10 a 49 pracowników – 6,8%). 
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Powiat ciechanowski, średnia: 1,60 (N=24)

Powiat miasta Ostrołęki, średnia: 1,86 (N=22)

Powiat piaseczyński, średnia: 1,88; (N=21)

Powiat płocki, średnia: 2,48; (N=31)

Powiat miasta Radom, średnia: 2,58; (N=24)

Powiat sokołowski, średnia: 1,72; (N=43)
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4.4.1. PRZYSZŁY POPYT NA PRACĘ ZE WZGLĘDU NA ZAWODY 

 

Zawody, w których badani pracodawcy we wszystkich analizowanych powiatach zamierzali zatrudniad 

pracowników, to przede wszystkim kierowcy (od 11,2% w powiecie piaseczyoskim do 20,8% - w Ostrołęce). 

Warto zwrócid uwagę, że kierowcy byli tą grupą zawodową, wobec której w większości badanych powiatów 

pracodawcy zgłaszali brak pracowników, mówili że trudno znaleźd pracowników w tym zawodzie, i która 

jednocześnie we wszystkich badanych powiatach cieszyła się popytem w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

Popyt na kierowców wydaje się tu byd więc raczej nieprzypadkowym wynikiem.  

We wszystkich badanych powiatach pracodawcy zgłaszali też zamiar zatrudniania pracowników do 

spraw finansowych i handlowych (od 5,4% w powiecie płockim i 5,7% - w Radomiu do 17,8% w powiecie 

piaseczyoskim). Ta grupa zawodowa spotykała się ze sporym popytem w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających badanie we wszystkich analizowanych powiatach, jednocześnie rzadziej już i nie we 

wszystkich powiatach mówiono o braku pracowników w tym zawodzie, jeszcze rzadziej i w jeszcze 

mniejszej liczbie badanych powiatów przedsiębiorcy skłonni byli uważad, że trudno jest znaleźd 

pracowników w tym zawodzie. Zapotrzebowanie na pracowników do spraw finansowych i handlowych 

chod zarysowane nie wydaje się jednak tak silne i wzmocnione takimi uwarunkowaniami, jak w przypadku 

kierowców. 

Kolejną grupą zawodową, wobec której we wszystkich badanych powiatach pracodawcy podejmowali 

plany zatrudnieniowe byli mechanicy maszyn i urządzeo (od 3,5% w powiecie piaseczyoskim do 12,7% - 

w sokołowskim). W tym zawodzie zatrudniano już pracowników w okresie ostatnich 12 miesięcy we 

wszystkich badanych powiatach, jednocześnie też, w połowie badanych powiatów pracodawcy mówili 

o braku pracowników w tym zawodzie oraz że trudno jest znaleźd pracownika na takie stanowisko. 

W pięciu spośród sześciu badanych powiatów stosunkowo wielu pracodawców deklarowało zamiar 

zatrudniania sprzedawców i demonstratorów (od 3,5% w powiecie sokołowski do 19,6% w Radomiu, a 

wyjątek stanowili tu tylko badani pracodawcy z Ostrołęki) oraz robotników budowlanych robót stanu 

surowego i pokrewnych (od 2,9% w powiecie sokołowskim do28,5% - w płockim, a wyjątek stanowią tylko 

badani pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego). 

W poniższej charakterystyce poszczególnych powiatów przedstawiono najczęściej wskazywane przez 

badanych pracodawców zawody, na które należy spodziewad się popytu w okresie najbliższych 12 

miesięcy: 

 W powiecie ciechanowskim pracodawcy, którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników 

w okresie najbliższych 12 miesięcy najczęściej wskazywali na kierowców pojazdów (15,7%), 

sprzedawców i demonstratorów (11,5%), pracowników do spraw finansowych i handlowych 
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(10,3%). Niewiele rzadziej mówiono o mechanikach maszyn i urządzeo oraz pracownikach do 

spraw finansowo-statystycznych (po 9,9%). W powiecie ciechanowskim kierowcy byli grupą 

zawodową, którą pracodawcy wymieniali na pierwszym miejscu pod względem popytu na pracę 

w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie (20,7%), pod względem trudności ze 

znalezieniem odpowiednich pracowników (25,3%) i na nieco dalszym miejscu (z wynikiem 

16.2%) pod względem deficytu pracowników. W przypadku sprzedawców i demonstratorów nie 

odnotowano wysokiego popytu w okresie ostatnich 12 miesięcy (3,8%), jednocześnie też nie 

zdarzało się, by pracodawcy odczuwali brak pracowników w tym zawodzie lub mieli trudności 

z ich pozyskaniem (0,0%). Dwa razy większym popytem ze strony ciechanowskiego rynku pracy 

cieszyli się już pracownicy do spraw finansowych i handlowych (6,8), ale też – podobnie jak 

w przypadku sprzedawców i demonstratorów – nie byli grupą zawodową, której brak 

odczuwaliby obecnie pracodawcy lub by pracodawcy mieli trudności z ich pozyskaniem. 

 W Ostrołęce pracodawcy, którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników w okresie 

najbliższych 12 miesięcy najczęściej wskazywali na kierowców pojazdów (20,8%), a następnie: 

na średni personel biurowy (12,5%) oraz robotników budowlanych robót stanu surowego 

(i pokrewni – 11,3%). Wśród stosunkowo często wymienianych znajdowali się ponadto 

pracownicy do spraw finansowych i handlowych (8,8%), specjaliści ochrony zdrowia 

(z wyjątkiem pielęgniarek i położnych – 7,6%) oraz specjaliści do spraw ekonomicznych 

i zarządzania (7,1%). Przyglądając się trzem grupom zawodowym wobec których należałoby się 

spodziewad największego popytu na pracę w okresie najbliższych 12 miesięcy w badanych 

firmach w Ostrołęce można zauważyd, że kierowców zatrudniono tu w ciągu ostatniego roku 

stosunkowo często (ale nie tak często, jak w niektórych innych powiatach – 5,3%), jednak już nie 

narzekano na brak pracowników w tym zawodzie lub trudności z ich znalezieniem. Średni 

personel biurowy cieszył się również dośd dużym popytem na rynku pracy w Ostrołęce (7,6%), 

z podobną częstotliwością wskazywany był jako ten z zawodów, w którym trudno było znaleźd 

pracowników (6,8%), ale już na pierwszym miejscu (20,3%) pod względem zawodów, których 

brak badani pracodawcy obecnie odczuwali. Tymczasem robotnicy budowlani robót stanu 

surowego (i pokrewni) w ostatnim roku nie cieszyli się dużym popytem (0,3%), nie zdarzało się 

też by respondenci mówili o trudnośd ze zrekrutowaniem pracowników w tym zawodzie; jednak 

już dośd często (9,7%) badani przedsiębiorcy w Ostrołęce deklarowali odczuwany brak 

pracowników tej grupy zawodowej. 

 W powiecie piaseczyoskim – podobnie, jak w powiecie płockim i w Radomiu - pracodawcy, 

którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników w okresie najbliższych 12 miesięcy na 
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kierowców pojazdów wskazywali nieco rzadziej (11,2%), niż na pracowników obrotu 

pieniężnego (13,5%), a przede wszystkim pracowników do spraw finansowych i handlowych 

(17,8%). Spora liczba zawodów uzyskiwała stosunkowo wysoki odsetek wskazao (od 9,9% do 

7,7%); w grupie tej byli: inżynierowie i pokrewni (9,9%), średni personel biurowy (8,9%), 

sekretarki i operatorzy maszyn biurowych, pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej 

niesklasyfikowani (po 8,6%), pracownicy usług domowych i gastronomicznych (8,4%), 

pracownicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (oraz dyrektorzy generalni, 

wykonawczy, prezesi i ich zastępcy (po 7,7%). Przyglądając się trzem grupom zawodowym, 

wobec których badani pracodawcy w Ostrołęce zgłaszali gotowośd zatrudniania w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy można zauważyd, że wszystkie trzy cieszyły się sporym 

zainteresowaniem ze strony badanych pracodawców (pracowników do spraw finansowych 

i handlowych wskazało 9,3% przedsiębiorców z powiatu piaseczyoskiego zatrudniających 

w ciągu ostatniego roku, pracowników obrotu pieniężnego – 8,2%, a kierowców - 10,4% 

badanych); jednocześnie jednak pracodawcy nie narzekali, by mieli kłopot ze znajdowaniem 

pracowników w tych zawodach (o problemach ze znalezieniem pracowników do spraw 

finansowych i handlowych mówiło 2,0% badanych, natomiast w przypadku dwóch pozostałych 

analizowanych kategorii – mniej niż co setny). Pracownicy obrotu pieniężnego byli jednak grupą 

zawodową wobec której badani pracodawcy bardzo często zgłaszali zapotrzebowanie w 

porównaniu z istniejącym stanem zatrudnienia (22,7%), analogiczna sytuacja nie dotyczyła już 

pracowników do spraw finansowych i handlowych (1,1%) ani kierowców pojazdów (0,0%). 

 W powiecie płockim pracodawcy, którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników 

w okresie najbliższych 12 miesięcy na kierowców pojazdów wskazywali – podobnie jak 

w powiecie piaseczyoskim, sokołowskim i w Radomiu – nieco rzadziej (16,6%), niż robotników 

robót wykooczeniowych (i pokrewnych – 17,5%), a przede wszystkim robotników budowlanych 

stanu surowego (i pokrewnych – 28,5%). Inne grupy zawodowe wymieniane były już znacznie 

rzadziej (na następnych w kolejności operatorów maszyn poligraficznych i papierniczo-

przetwórczych wskazywało 6,3% badanych). W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

badanie kierowcy pojazdów cieszyli się sporym, popytem na rynku pracy (13,6%), w mniejszym 

stopniu dotyczyło to robotników budowlanych robót stanu surowego i pokrewnych (4,4%). 

Jednocześnie też zarówno znalezienie robotników budowlanych robót stanu surowego (i 

pokrewnych – 28,4%), jak i robotników budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewnych – 

10,0%) sprawiło badanym przedsiębiorcom sporo trudności. Wszystkie trzy analizowane grupy 

zawodowe należą także do tych, których brak odczuwają aktualnie badani przedsiębiorcy 
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(przede wszystkim brak robotników budowlanych robót stanu surowego i pokrewnych – 34,2%, 

ale także – robotników budowlanych robót wykooczeniowych i pokrewnych – 21,1%; w nieco 

mniejszym stopniu – ale jednak też – kierowców: 7,6%). 

 W Radomiu pracodawcy, którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników w okresie 

najbliższych 12 miesięcy na kierowców pojazdów wskazywali – podobnie jak w powiecie 

piaseczyoskim, płockim i sokołowskim – nieco rzadziej (15,3%), niż sprzedawców 

i demonstratorów (19,6%), ale z taką samą częstotliwości, jak robotników budowlanych robót 

wykooczeniowych (i pokrewni – 15,7%). Robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni 

– 9,4%) planowani byli przez pracodawców w Radomiu do zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 

miesięcy już nieco rzadziej. Tymczasem w ciągu minionych 12 miesięcy sporym 

zainteresowaniem ze strony pracodawców już cieszyli się robotnicy budowlani robót stanu 

surowego (i pokrewni – 13,9%), ale także sprzedawcy i demonstratorzy (6,1%); do tej pory, 

w minionym roku, rzadko w badanych firmach zatrudniano kierowców (0,4%) oraz robotników 

budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewni – 0,2%). Z wyjątkiem sprzedawców 

i demonstratorów, we wszystkich trzech pozostałych grupach zawodowych pracodawcom 

z Radomia dośd często sprawiało trudnośd znalezienie odpowiednich pracowników (obie grupy 

robotników budowlanych – po 28,9%, a kierowcy pojazdów – 28,5%). W tej chwili badani 

pracodawcy w największym stopniu odczuwali brak kierowców (44,9%); ale już pozostałe grupy 

wskazywane były w badanej populacji przez odsetek stanowiący 0,0%.  

 W powiecie sokołowskim pracodawcy, którzy deklarowali zamiar zatrudniania pracowników 

w okresie najbliższych 12 miesięcy na kierowców pojazdów wskazywali – podobnie jak 

w powiecie piaseczyoskim, płockim i w Radomiu – nieco rzadziej (15,3%), niż na – 

niepojawiającą się z chodby umiarkowaną częstotliwością w innych powiatach grupą – formierzy 

odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych (i pokrewni – 17,0%). 

Z nieznacznie mniejszą częstotliwością niż na te grupy wskazywali badani na mechaników 

maszyn i urządzeo (12,7%) oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewni – 

9,0%). Tymczasem wśród w ciągu ostatnich 12 miesięcy badani przedsiębiorcy w powiecie 

sokołowskim nie zatrudniali formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów 

konstrukcji metalowych i pokrewnych, stosunkowo często zatrudniali natomiast mechaników 

maszyn i urządzeo (4,5%) oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewni – 

5,3%) i często – kierowców pojazdów (10,9%). Jednocześnie jedynie znalezienie odpowiednich 

mechaników maszyn i urządzeo (13,9%) oraz kierowców (8,3%) sprawiło badanym problemy 

podczas rekrutacji. W dalszym ciągu najbardziej odczuwają brak mechaników maszyn i urządzeo 
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(11,8%) i kierowców (7,2%), ale także formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów 

konstrukcji metalowych (i pokrewni – 5,9%). 

 

Q18. Pracowników wykonujących jakie zawody zamierza zatrudnid Pan(i) przedsiębiorstwo/ instytucja w najbliższych 12 miesiącach? 

Tabela Q18. Przyszły popyt na pracę ze względu na pełnione zawody 

 POWIAT: 

 
Ciechanowski 

(N=24) 
Ostrołęka 

(N=22) 
Piaseczyński 

(N=21) 
Płocki 
(N=31) 

Radom 
(N=24) 

Sokołowski 
(N=43) 

Kierowcy pojazdów 15,7 20,8 11,2 16,6 15,3 15,3 

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 8,4 11,3 0,0 28,5 9,4 2,9 

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 10,3 8,8 17,8 5,4 5,7 6,9 

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 0,0 0,0 7,7 17,5 15,7 9,0 

Sprzedawcy i demonstratorzy 11,5 0,0 4,8 4,9 19,6 3,5 

Mechanicy maszyn i urządzeń 9,9 4,4 3,5 6,0 4,1 12,7 

Średni personel biurowy 4,6 12,5 8,9 0,0 0,2 3,4 

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni 

0,0 0,8 0,0 4,9 0,0 17,0 

Inżynierowie i pokrewni 4,6 0,0 9,9 0,4 5,4 2,2 

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 5,3 2,7 8,6 0,2 0,0 2,4 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0 7,1 0,2 0,0 5,4 0,0 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 8,6 3,7 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 9,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,2 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,0 0,0 8,4 0,2 0,0 2,2 

Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych 0,0 0,0 3,8 6,3 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji 0,0 0,0 0,5 5,3 0,9 3,4 

Kowale, ślusarze i pokrewni 0,0 0,0 0,6 4,9 0,0 2,9 

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 0,0 7,6 0,5 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji naukowej 2,1 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 5,7 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0 

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 5,6 

Informatycy 0,0 0,0 0,0 0,5 5,7 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 0,0 0,0 0,0 5,6 0,5 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni 5,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 5,3 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 0,0 0,4 4,9 0,5 0,0 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Technicy 0,0 0,0 0,3 4,9 0,2 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów  
pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 

Średni personel ochrony zdrowia 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 

Pozostali pracownicy usług osobistych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 3,4 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 

Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 

Elektrycy 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 2,9 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 0,0 0,6 2,0 0,8 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 2,4 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, recepcjoniści i telefoniści 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 2,2 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

Technicy nauk biologicznych i rolniczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

 

 
 POWIAT: 

 
Ciechanowski 

(N=24) 
Ostrołęka 

(N=22) 
Piaseczyński 

(N=21) 
Płocki 
(N=31) 

Radom 
(N=24) 

Sokołowski 
(N=43) 

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych działalności 
podstawowej 

0,0 0,6 0,6 0,5 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń energetycznych i pokrewni 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Monterzy 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,2 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
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Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej 
i pośrednicy handlowi 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gońcy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i minerałów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych  
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów 
przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

trudno powiedzieć 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inny 0,0 12,1 0,0 0,0 9,5 0,0 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w  ciągu najbliższych  12 mies. zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 
Dane w proc. 

W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu  
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4.4.2. PRZYSZŁY POPYT NA PRACĘ ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE 

 

W powiecie ciechanowskim, płockim, sokołowskim i w Radomiu badani pracodawcy najczęściej 

zamierzali zatrudniad pracowników legitymujących się wykształceniem średnim technicznym 

(odpowiednio: 35.9%, 42,0%, 46,1 i 40,1%) lub zasadniczym zawodowym (odpowiednio: 26,9%, 36,0%, 

26,5% i 28,8%). Z kolei w powiecie piaseczyoskim i w Ostrołęce najczęściej zamierzano zatrudniad osoby 

z wykształceniem wyższym (odpowiednio: 48,3% i 40,3%), przy czym w powiecie piaseczyoskim drugą 

w kolejności grupą – pod względem preferowanego przez pracodawców zamierzających zatrudniad 

pracowników w okresie najbliższych 12 miesięcy poziomu wykształcenia – byli pracownicy 

z wykształceniem średnim (20,0%), natomiast w Ostrołęce – pracownicy z wykształceniem średnim 

technicznym (36,4%). 

 

Q19. Pracowników o jakim poziomie wykształcenia zatrudni Pan(i) przedsiębiorstwo/ instytucja w najbliższych 12 miesiącach? 

 

Tabela Q19. Przyszły popyt na pracę ze względu na wykształcenie  

 

 POWIAT 

WYKSZTAŁCENIE: Ciechanowski  
(N=24) 

Ostrołęka  
(N=22) 

Piaseczyoski  
(N=21) 

Płocki  
(N=31) 

Radom  
(N=24) 

Sokołowski  
(N=43) 

niższe\ poziom wykształcenia  
bez znaczenia 

0,0% 7,5% 8,3% 18,0% 0,7% 2,4% 

zasadnicze zawodowe 26,9% 8,4% 11,7% 36,0% 28,8% 26,5% 

średnie techniczne 35,9% 36,4% 6,9% 42,0% 40,1% 46,1% 

średnie ogólnokształcące 16,8% 14,3% 20,0% 5,4% 4,1% 16,4% 

wyższe 14,7% 40,3% 48,3% 16,6% 14,4% 6,8% 

nie wiem 5,7% 4,1% 8,3% 0,0% 17,5% 14,6% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w  ciągu najbliższych  12 mies. zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 

 

Podsumowując, wykształcenie wyższe preferują obecnie przy planowanych w ciągu najbliższych 12 

miesięcy przyjęciach pracowników pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego (48,3%) oraz z Ostrołęki (40,3%), 

natomiast najrzadziej zapotrzebowanie na pracowników z takim poziomem wykształcenia zgłaszali 

pracodawcy z powiatu sokołowskiego (6,8%). 

Pracowników z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stosunkowo najczęściej chcieliby 

zatrudniad badani pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego, jednak odsetek wskazao na tę kategorię nawet 

tu nie jest zbyt wysoki (20,0%). Generalnie jednak pracownicy z takim wykształceniem nie będą chętnie 

zatrudniani przez pracodawców z badanych powiatów; najmniejsze szanse wydają się mied w Radomiu 

(4,1%) i w powiecie płockim (5.4%). 
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Wykształcenie średnie techniczne cieszyd się będzie wśród pracodawców z większości badanych 

powiatów sporym zainteresowaniem: od 35,9% pracodawców zamierzających zatrudniad pracowników 

w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przyjąd osoby z wykształceniem średnim technicznym z powiatu 

ciechanowskiego, do aż 46,1% - z powiatu sokołowskiego. Na tle pięciu powiatów, gdzie dośd wysokie są na 

lokalnych rynkach pracy szanse osób z wykształceniem średnim technicznym wyróżnia się tylko powiat 

piaseczyoski, gdzie pracowników z takim wykształceniem planuje przyjąd zaledwie 6,9% pytanych 

pracodawców. 

Wykształcenie zasadnicze zawodowe stosunkowo rzadko preferowad będą u kandydatów na 

pracowników przedsiębiorcy z Ostrołęki (zamiar przyjmowania pracowników z takim wykształceniem 

deklarowało 8,4% posiadających plany zatrudnieniowe na okres najbliższych 12 miesięcy) i z powiatu 

piaseczyoskiego (11,7%). Większe szanse osoby takie mied będą u pracodawców w powiecie sokołowskim 

(26,5%), ciechanowskim (26,9%) oraz w Radomiu (28,8%), a największe – w powiecie płockim (36,0%). 

Niższy poziom wykształcenia u pracowników badani przedsiębiorcy skłonni będą preferowad rzadko 

(poniżej 2,5% w powiecie ciechanowskim, w Radomiu oraz w powiecie sokołowskim), nieco przychylniej 

traktowani będą oni w Ostrołęce (7,5%) oraz powiecie piaseczyoskim (8,3%), stosunkowo największe 

szanse mied będą w powiecie płockim (18,0%). 

 

Przyglądając się uzyskanym wynikom pod kątem sytuacji w poszczególnych powiatach można 

stwierdzid, że  

 W powiecie ciechanowskim – największe szanse na zatrudnienie mied będą osoby 

z wykształceniem średnim technicznym (35,9%) lub zasadniczym zawodowym (26,9%). 

W przypadku pozostałych grup wykształcenia podobne szanse mied będą osoby 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (16,8%), jak i wyższym (14,7%). Badani 

pracodawcy planujący przyjmowad pracowników w powiecie ciechanowskim nie brali pod 

uwagę osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym. 

 W Ostrołęce – na zatrudnienie mogą liczyd przede wszystkim kandydaci na pracowników 

z wykształceniem wyższym (40,3%) oraz średnim technicznym (36,4%). Mniej chętnie 

zatrudniani będą ludzie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (14,3%), a najmniej 

chętnie – z zasadniczym zawodowym (8,4%) i niższym (7,5%). 

 W powiecie piaseczyoskim – dla pracodawców liczyd się będą przede wszystkim kandydaci 

z wykształceniem wyższym (48,3%). Wśród innych grup wykształcenia stosunkowo w najlepszej 

sytuacji wydają się byd ludzie z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (20,0%), w nieco 
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gorszej – z zasadniczym zawodowym (11,7%), a w najgorszej – ze średnim technicznym (6,9%) 

lub podstawowym (8,3%). 

 W powiecie płockim – dla pracodawców zamierzających zatrudniad pracowników w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy najbardziej atrakcyjne będą aplikacje osób z wykształceniem średnim 

technicznym (42,0%) oraz zasadniczym zawodowym (36,0%). Wykształcenie wyższe 

wskazywane było mniej więcej dwukrotnie rzadziej (16,6%) i z podobną częstotliwością, co 

wykształcenie najniższe (18,0%). Najmniej atrakcyjne dla pracodawców z powiatu 

piaseczyoskiego było wykształcenie średnie ogólnokształcące (5,4%). 

 W Radomiu – najchętniej przyjmowani będą pracownicy z wykształceniem średnim 

technicznym (40,1%), a następnie – z zasadniczym zawodowym (28,8%). Inne grupy 

wykształcenia brane są już pod uwagę przez pracodawców zamierzających zatrudniad 

pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie rzadziej; ewentualnie brani pod uwagę 

są jeszcze pracownicy z wykształceniem wyższym (14,4%), jednak wykształcenia średniego 

ogólnokształcącego (4,1%) czy najniższego (0,7%) oczekiwaliby nieliczni. Warto zauważyd, że 

spora grupa pracodawców z Radomia mających plany zatrudnieniowe nie miała jasno 

sprecyzowanych preferencji dotyczących poziomu wykształcenia przyszłych pracowników 

(17,5%). 

 W powiecie sokołowskim – podobnie, jak w Radomiu – najchętniej przyjmowani będą 

pracownicy z wykształceniem średnim technicznym (46,1%), a następnie – z zasadniczym 

zawodowym (26,5%). Inne grupy wykształcenia brane są przez pracodawców pod uwagę 

znacznie rzadziej, przy czym o ile w Radomiu rozważano jeszcze kandydatów z wykształceniem 

wyższym, to tutaj preferowano by raczej kandydatów z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (16,4%), a wykształcenie wyższe byłoby wybierane rzadziej (6,8%). 

Najmniejszym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyd się będą kandydatury osób z 

wykształceniem najniższym (2,4%). 

 

4.4.3. PRZYSZŁY POPYT NA PRACĘ ZE WZGLĘDU NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI 

 

Wśród większości przedsiębiorców zamierzających w okresie najbliższych 12 miesięcy zatrudniad 

pracowników, w większości badanych powiatów najbardziej pożądane umiejętności dotyczyły przede 

wszystkim posiadania prawa jazdy (od 26,0% w Radomiu do 70,6% w powiecie sokołowskim), umiejętności 
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zawodowych (od 44,4% w Ostrołęce do 77,8% - w powiecie płockim) oraz umiejętności pracy w zespole (od 

40,2% w Ostrołęce do 68,8% w powiecie płockim).  

Stosunkowo najrzadziej wymagane są przez pracodawców umiejętności związane z zarządzaniem 

zespołem/projektem (od 11,4% w Radomiu do 31,2% w powiecie piaseczyoskim i 31,7% - 

w ciechanowskim), ze znajomością języków obcych (od 12,3% w powiecie płockim do 46,5% - w powiecie 

piaseczyoskim) oraz znajomością specjalistycznych programów komputerowych (od 20,5% w powiecie 

płockim i 20,6% w Radomiu do 27,7% - w powiecie ciechanowski, 27,9% - w piaseczyoskim do 28,2% - 

w sokołowskim). 

Niewątpliwie deklarowane przez badanych przedsiębiorców, najbardziej pożądane kwalifikacje 

i umiejętności, w dużym stopniu wiążą się z oczekiwaniami wobec grup zawodowych, które zamierzano 

zatrudniad. 

 

Q20. Pracownicy, o jakich kwalifikacjach będą poszukiwani przez Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucję w najbliższych 12 

miesiącach? 

Tabela Q20. Przyszły popyt na pracę ze względu na kwalifikacje i umiejętności 

 

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=24) 

Ostrołęka 
(N=22) 

Piaseczyoski 
(N=21) 

Płocki  
(N=31) 

Radom  
(N=24) 

Sokołowski 
(N=43) 

z formalnymi uprawnieniami 28,6% 21,1% 19,6% 31,8% 38,9% 23,4% 
z podstawową umiejętnością obsługi 
komputera np. znajomością edytora 
tekstu, obsługi poczty elektronicznej 

27,7% 54,6% 56,8% 30,3% 33,8% 43,4% 

z prawem jazdy 61,1% 59,0% 61,5% 61,2% 26,0% 70,6% 
z umiejętnościami pracy w zespole 52,9% 40,2% 57,6% 68,8% 49,0% 44,4% 
z umiejętnościami z zakresu obsługi 
klienta\sprzedaży 

51,6% 44,4% 43,9% 26,4% 33,2% 34,0% 

z umiejętnościami zawodowymi 58,5% 44,4% 50,8% 77,8% 55,8% 49,3% 
z umiejętnościami związanymi z 
zarządzaniem zespołem\ projektem 

31,7% 15,6% 31,2% 29,2% 11,4% 20,4% 

ze znajomością języków obcych 17,7% 27,7% 46,5% 12,3% 15,9% 19,6% 
ze znajomością specjalistycznych 
programów komputerowych 

27,7% 23,1% 27,9% 20,5% 20,6% 28,2% 

z innymi umiejętnościami 11,0% 13,2% 9,5% 10,3% 1,0% 15,9% 
trudno powiedzied 9,9% 1,2% 0,3% 6,3% 1,2% 2,9% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w  ciągu najbliższych  12 mies. zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 

 

Przyjrzyjmy się oczekiwaniom pracodawców zamierzających zatrudniad pracowników w poszczególnych 

powiatach: 

 W powiecie ciechanowskim – przypomnijmy – badani pracodawcy najczęściej zamierzali 

zatrudniad kierowców (15,7%), sprzedawców i demonstratorów (11,5%), pracowników do spraw 

finansowych i handlowych oraz mechaników maszyn i urządzeo, a także pracowników do spraw 

finansowo-statystycznych (po 9,9%). Mówiąc o oczekiwanych kwalifikacjach na pierwszym, 

miejscu ulokowali uprawnienia do kierowania pojazdami (61,1%), następnie umiejętności 
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zawodowe (58,5%); ponad połowa pracodawców za pożądane uważała umiejętności pracy 

w zespole (52,9%) oraz umiejętności z zakresu obsługi klienta i sprzedaży (51,6%). Wskazane 

najbardziej pożądane kwalifikacje dośd dobrze odpowiadają kompetencjom, jakimi powinien 

wykazywad się kandydat na oferowane miejsca pracy w powiecie ciechanowskim. 

 W Ostrołęce – przypomnijmy – badani pracodawcy najczęściej zamierzali zatrudniad kierowców 

(20,8%), ponadto także średni personel biurowy (12,5%), robotników budowlanych stanu 

surowego (i pokrewni – 11,3%). Mówiąc o oczekiwanych kwalifikacjach na pierwszym, miejscu 

ulokowali uprawnienia do kierowania pojazdami (59,0%), następnie umiejętności związane z 

podstawową obsługą komputera (54,6%), a ponadto tak że z umiejętnościami zawodowymi 

(44,4%), umiejętnościami z zakresu obsługi klienta/sprzedaży (44,4%) oraz z umiejętnościami 

pracy w zespole (40,2%). Wskazane najbardziej pożądane kwalifikacje dośd dobrze odpowiadają 

kompetencjom, jakimi powinien wykazywad się kandydat na oferowane miejsca pracy przez 

pracodawców w Ostrołęce. 

 W powiecie piaseczyoskim – przypomnijmy – badani pracodawcy najczęściej zamierzali 

zatrudniad pracowników do spraw finansowych i handlowych (17,8%), pracowników obrotu 

pieniężnego (13,5%) oraz kierowców pojazdów (11,2%). Stosunkowo często pojawiały się także 

oczekiwania wobec inżynierów (i pokrewnych – 9,9%), średniego personelu biurowego (8,9%), 

sekretarek i operatorów maszyn biurowych (8,6%), pracowników obsługi biurowej gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (8,6%), pracowników usług domowych i gastronomicznych (8,4%), 

robotników budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewnych – 7,7%) oraz dyrektorów 

generalnych, prezesów (7,7%). Przypomnijmy też o wysokich – zbieżnych z grupami 

zawodowymi, które przedsiębiorcy zamierzają  zatrudniad – oczekiwaniach wobec wykształcenia 

przyszłych pracowników w tym powiecie (niemal połowa mówi o wykształceniu wyższym, a co 

piąty – o średnim ogólnokształcącym. Tymczasem umiejętności, których oczekiwaliby 

przedsiębiorcy w powiecie piaseczyoskim najczęściej dotyczyły kierowania pojazdami (61,5%), 

umiejętności pracy w zespole (57,6%), podstawowej umiejętności obsługi komputera (56,8%), 

umiejętności zawodowych (50,8%), znajomości języków obcych (46,5%), umiejętności z 

zakresu obsługi klienta/sprzedaży (43,8%). Wielośd zawodów wymienianych przez badanych 

przedsiębiorców w powiecie piaseczyoskim przełożyła się na wielośd i różnorodnośd oczekiwao 

wobec kwalifikacji przyszłych pracowników. 

 W powiecie płockim – przypomnijmy – trzy zdecydowanie najczęściej wymieniane przez 

pracodawców zamierzających zatrudniad pracowników w okresie najbliższych 12 miesięcy grupy 

zawodowe, to robotnicy budowlani robót stanu surowego (i pokrewni – 28,5%), robót 
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wykooczeniowych (i pokrewni – 17,5%) oraz kierowcy pojazdów (16,6%); pozostałe grupy 

zawodowe wymieniane były już niemal trzykrotnie rzadziej. Plany zatrudnieniowe pracodawców 

z powiatu płockiego odpowiadają oczekiwaniom wobec kalifikacji przyszłych pracowników – 

tutaj badani położyli nacisk przede wszystkim na umiejętności zawodowe (aż 77,8% wskazao), 

ale także umiejętnośd pracy w zespole (68,8%) i umiejętności prowadzenia pojazdów (61,2%). 

Inne kwestie wymieniane były już dwa razy rzadziej (31,8% wskazało na formalne uprawnienia). 

 W Radomiu – przypomnijmy – trzy zdecydowanie najczęściej wymieniane przez pracodawców 

zamierzających zatrudniad pracowników w okresie najbliższych 12 miesięcy grupy zawodowe, to 

sprzedawcy i demonstratorzy (19,6%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych (i pokrewni 

– 15,7%) oraz kierowcy pojazdów (15,3%). Jednocześnie też trzy najczęściej zgłaszane 

oczekiwania wobec przyszłych pracowników, to umiejętności zawodowe (55,8%), umiejętności 

pracy w zespole (49,0%) oraz formalne uprawnienia (38,9%). 

 W powiecie sokołowskim – przypomnijmy – badani pracodawcy najczęściej zamierzali 

zatrudniad formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych 

(i pokrewni – 17,0%), kierowców pojazdów (15,3%), mechaników maszyn i urządzeo (12,7%) 

oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych (i pokrewni – 9,0%). Jednocześnie 

najbardziej oczekiwane przez pracodawców w powiecie sokołowskim kwalifikacje dotyczyły 

prawa jazdy (aż 70,6% wskazao), na dalszych miejscach znalazły się umiejętności zawodowe 

(49,3%), umiejętności pracy w zespole (44,4%), ale także umiejętności z zakresu podstawowej 

obsługi komputera (43,4%). 

 

 

 

4.5. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZMIARY ZATRUDNIENIA I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW/ INSTYTUCJI 

 

W zależności od badanego powiatu od dwóch piątych (40,2% w powiecie sokołowskim) do niemal 

połowy badanych przedsiębiorców (48,2% w powiecie ciechanowskim) planowało zatrudnid pracowników 

w kolejnych pięciu latach (2012-2016); wyjątek stanowi Radom, gdzie plany zatrudnieniowe w kolejnym 

pięcioleciu podejmowała zaledwie jedna czwarta (27,6%) badanych pracodawców.  

Uzyskane wyniki odnośnie pięcioletniej prognozy zatrudnienia dotyczą przeważnie większej liczby 

nowych pracowników niż plany na najbliższych 12 miesięcy: 

 w powiecie ciechanowskim (48,2% do 23,8%), 

 w Ostrołęce (41,4% do 21,7%), 
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 w powiecie piaseczyoskim (45,1% do 21,1%), 

 w powiecie płockim (41,6% do 30,0%); 

Wyjątek stanowi sytuacja w Radomiu oraz w powiecie sokołowskim, gdzie odsetki dotyczące prognozy 

kolejnych 5 lat oraz najbliższego roku są mniej więcej zbliżone (w Radomiu jest to 27,6% do 24,0% 

w kolejnych 5 latach, a w powiecie sokołowskim –odpowiednio: 40,2% do 42,6%). 

 
Q21. Jak Pan(i) przewiduje, czy w kolejnych 5 latach (2012-2016) Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja będzie zatrudniało(a) 

nowych pracowników?  

Q21a. Mniej więcej ilu? 

Wykres Q21. Plany zatrudnienia nowych pracowników w latach 2012-
2016 
 
 

 
 

 
 

 
 

Wykres Q21a. Przewidywana ilośd nowych pracowników w latach 
2012 - 2016 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 * Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które w ciągu kolejnych  5 lat. 
zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 

Zdecydowana większośd przedsiębiorców planujących przyjęcia do pracy w ciągu kolejnych 5 lat 

rozważa możliwośd zatrudnienia mniej niż 10 pracowników. Największą liczbę pracowników zamierzali 

zatrudnid badani pracodawcy z Radomia (średnia: 5,51) oraz z powiatu płockiego (4,99) i sokołowskiego 

(4,97). Pracodawcy z powiatu sokołowskiego częściej niż inni pracodawcy deklarowali gotowośd 

zatrudniania 10-49 pracowników (26,8% podczas gdy w pozostałych grupach było to od 1,9% w Ostrołęce 

do 13,9% powiecie płockim). 

 
 

4.5.1. BARIERY WZROSTU ZATRUDNIENIA 
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Powiat ciechanowski, średnia: 3,43 (N=49)

Powiat miasta Ostrołęki, średnia: 2,87 (N=41)

Powiat piaseczyński, średnia: 3,73 (N=46)

Powiat płocki, średnia: 4,99 (N=44)

Powiat miasta Radom, średnia: 5,51 (N=28)

Powiat sokołowski, średnia: 4,97 (N=40)
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Przedsiębiorcy, których firma nie ma planów zatrudnieniowych na kolejnych 5 lat (2012-2016) 

najczęściej argumentują, że po prostu nie ma takiej potrzeby – aktualna liczba pracowników jest 

wystarczająca (uzasadnienie to lokowane jest na pierwszym miejscu przez pracodawców ze wszystkich 

badanych powiatów –mówiło o tym od 23,1% pracodawców z powiatu sokołowskiego do 51,4% w Radomiu 

i 51,5% - w Ostrołęce). Drugie najczęściej wskazywane uzasadnienie dotyczyło finansów, kondycji firmy (w 

tym też mała lub spadająca liczba klientów, niskie lub spadające obroty – uzasadnienie takie przytaczało od 

11,9% badanych pracodawców nieposiadających planów zatrudnieniowych na kolejnych 5 lat w Radomiu 

do 28,4% - w powiecie ciechanowskim). Inne kwestie lokowane były przez przedsiębiorców 

z poszczególnych powiatów na różnych pozycjach w rankingu najważniejszych barier zatrudnieniowych 

kolejnego 5-lecia; ze względu też na różnice (wynikające lub z faktycznych zróżnicowao lub zróżnicowao 

przypadkowych – będących pochodną niewielkich liczebności respondentów odpowiadających na to 

pytanie) w sile argumentacji warto dokładniej przyjrzed się wypowiedziom przedsiębiorców 

z poszczególnych powiatów. 

 W powiecie ciechanowskim – dwie najważniejsze kwestie wskazywane były ze zbliżoną 

częstotliwością - 34,5% przedsiębiorców mówiło o ogólnym braku takiej potrzeby, a 28,4% - 

o sytuacji finansowej firmy. Na trzecim miejscu badani przedsiębiorcy z powiatu 

ciechanowskiego mówiąc o braku planów zatrudnieniowych argumentowali ten fakt specyfiką 

firmy – względami formalnymi (firma jednoosobowa, preferująca franczyzę itp. – argument ten 

przytaczało 18,2% badanych). Wśród innych czynników pojawiających się jeszcze 

w wypowiedziach badanych znalazły się: wysokie koszty utrzymania pracowników (12,5%), 

niepewna przyszłośd firmy (zamyka lub planuje / rozważa zamknięcie działalności) oraz podjęte 

już lub planowane inwestycje (np. automatyzacja, modernizacja linii produkcyjnej) mające na 

celu ograniczenie kosztów pracowniczych (po 10,3%). 

 W Ostrołęce – połowa badanych powoływała się na ogólne uzasadnienie mówiące o braku 

takiej potrzeby (51,5%). Inne motywy pojawiały się już rzadziej; wśród nich stosunkowo często 

przytaczane dotyczyły: finansów, kondycji firmy (19,1%), formalnej specyfiki firmy (16,2%), 

niepewnej przyszłości firmy (12,3%), przyczyn osobistych (np. właściciel firmy planuje przejśd na 

emeryturę – 9,2%) oraz sytuacji w branży lub ogólnie: na rynku (8,0%). 

 W powiecie piaseczyoskim – podobnie jak w powiecie ciechanowskim – dwie najważniejsze 

kwestie wskazywane były ze zbliżoną częstotliwością - 34,5% przedsiębiorców mówiło 

o ogólnym braku takiej potrzeby, a 27,8% - o sytuacji finansowej firmy. Na trzecim miejscu 

badani przedsiębiorcy z powiatu piaseczyoskiego lokowali sytuację panującą w branży lub 
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ogólnie na całym rynku (8,7%) i niepewną przyszłośd firmy (8,1%). Inne wskazywane kwestie 

dotyczyły planowanych zwolnieo (4,4%) oraz przyczyn osobistych (3,3%). 

 W powiecie płockim – niemal połowa pytanych przedsiębiorców brak planów zatrudnieniowych 

w kolejnych 5 latach argumentowała wystarczającą liczbą pracowników (45,8%), jedna czwarta 

(26,6%) – kondycją firmy, jedna piąta (19,0%) sytuacją rynkową, panującą w branży, a jedna 

dziesiąta (9,8%) – niepewna przyszłością firmy (planowane lub rozważane zamknięcie firmy). 

 W Radomiu – połowa (51,4%) przedsiębiorców pytanych o przyczyny braku planów 

zatrudnieniowych na kolejnych 5 lat wskazywała na brak takiej potrzeby. Inne kwestie 

wskazywane były już sporadycznie: po jednej dziesiątej wskazao dotyczyło kondycji finansowej 

firmy (11,9%), niepewnej przyszłości – rozważanej likwidacji (11,6%) oraz braku pieniędzy 

budżetowych na zwiększenie zatrudnienia (9,0%). Wśród innych pojawiających się jeszcze 

powodów znalazły się: specyfika firmy (5,3%), wysokie koszty utrzymania (4,9%) oraz przyczyny 

osobiste (2,4%). 

 W powiecie sokołowskim – 23,1% pytanych wskazywało na ogólny brak potrzeby 

przyjmowania nowych pracowników, 22,4% - na kondycję firmy, a 19,1% - sytuację panującą 

na rynku, w branży. Wśród innych wymienianych kwestii znalazły się ponadto niepewna 

przyszłośd firmy (12,6%), specyfika firmy (12,2%), przyczyny osobiste (10,6%), a ponadto także 

planowane zwolnienia (6,5%), brak pieniędzy w budżecie na zwiększenie zatrudnienia lub brak 

wolnych etatów (4,7%) oraz wysokie koszty utrzymania pracowników (3,3%). 

Z uzyskanych deklaracji wynika, że najważniejsze czynniki dotyczące braku planów zatrudnieniowych 

w kolejnych 5 latach wiążą się z ogólną sytuacją makro lub mikroekonomiczną: z aktualną sytuacją firmy 

(związaną ze stanem aktualnych finansów, wielkością zamówieo, obrotów, planowanymi zwolnieniami) 

oraz sytuacją panującą na rynku, w całej branży. Wydaje się też, że w wielu firmach – koncentrując się na 

„przeżyciu do jutra” – po prostu nie myśli się też o przyszłości. 
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Q21b. Dlaczego Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja nie zatrudni nowych pracowników?  

 

Tabela Q21b. Bariery wzrostu zatrudnienia 

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=21) 

Ostrołęka 
(N=30) 

Piaseczyoski 
(N=23) 

Płocki 
(N=38%) 

Radom 
(N=41) 

Sokołowski 
(N=31) 

ogólnie – nie ma takiej potrzeby, 
aktualna liczba pracowników jest 
wystarczająca 

34,5% 51,5% 34,5% 45,8% 51,4% 23,1% 

ze względu na finanse, kondycję firmy – 
mała lub spadająca liczba klientów, 
niskie lub spadające obroty 

28,4% 19,1% 27,8% 26,6% 11,9% 22,4% 

ze względu na sytuację na rynku, w 
branży (w tym sytuacja demograficzna – 
edukacja), w tym także – dużą 
konkurencję 

0,0% 8,0% 8,7% 19,0% 5,3% 19,1% 

niepewna przyszłośd firmy – firma 
zamyka lub planuje zamknąd działalnośd 

10,3% 12,3% 8,1% 9,8% 11,6% 12,6% 

specyfika firmy – np. firma 
jednoosobowa lub preferująca 
franczyzę, samozatrudnienie 

18,2% 16,2% 0,0% 3,1% 5,9% 12,2% 

przyczyny osobiste – emerytura (firmy 
prywatne, małe) 

0,0% 9,2% 3,3% 0,0% 2,4% 10,6% 

firma nie zatrudnia, bo planuje 
zwolnienia 

0,0% 0,5% 4,4% 0,0% 0,5% 6,5% 

brak na to pieniędzy w budżecie, brak 
wolnych etatów, wszystkie wakaty są 
obsadzone (często jednostki budżetowe) 

1,9% 0,0% 0,4% 0,7% 9,0% 4,7% 

wysokie koszty utrzymania pracowników 12,5% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 3,3% 
ze względu na podejmowane / podjęte 
inwestycje – modernizacja, 
automatyzacja (człowiek staje się 
niepotrzebny) 

10,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

inne 10% 11,4% 22,2% 0,0% 0,0% 3,3% 

trudno powiedzied 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które w ciągu kolejnych  5 lat. nie zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 
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Respondenci pytani, dlaczego nie wiedzą czy ich firma planuje zatrudnianie nowych pracowników 

najczęściej wskazują na przyczyny zewnętrzne, na które nie maja wpływu (sytuacja na rynku, ceny 

surowców, warunki gospodarcze). Taką argumentacją posługiwało się od 34,9% pracodawców w powiecie 

sokołowskim do 59,7% w powiecie ciechanowskim. W przypadku pozostałych przyczyn uzyskane 

wypowiedzi są różne w różnych powiatach: 

 W powiecie ciechanowskim – badani przedsiębiorcy skoncentrowali się przede wszystkim na 

przyczynach zewnętrznych (59,7%), a inne kwestie miały – w porównaniu z tym – znaczenie 

drugorzędne: 8,6% badanych wskazywało na przyczyny wewnętrzne, dotyczące funkcjonowania 

firmy, 8,0% - brak pewności czy firma będzie jeszcze istnied, a 4,4% - niepewnośd wiązało 

z brakiem możliwości przewidzenia natężenia fluktuacji kadr. Jednak aż jedna piąta pytanych 

(21,2%) nie potrafiła uzasadnid swojej deklaracji. 

 W Ostrołęce – podobnie jak w powiecie ciechanowskim – badani przedsiębiorcy skoncentrowali 

się przede wszystkim na przyczynach zewnętrznych (56,8%), a spora grupa (11,2%) nie potrafiła 

podad jednoznacznego uzasadnienia; inne przytaczane przyczyny miały znaczenie drugorzędne: 

14,0% wskazywało na przyczyny wewnętrzne (czy firma będzie się rozwijad), 12,8% na ogólna 

niepewnośd i brak planów na przyszłośd (12,8%), brak pewności czy firma będzie jeszcze istniała 

(8,8%) oraz fakt, że decyzja nie należy do respondenta (o tym, że decyduje centrala, placówka 

nadrzędna itp. mówiło 7,4% osób). 

 W powiecie piaseczyoskim – dwie najważniejsze kwestie były podnoszone z bardzo zbliżoną 

częstotliwością: 43,1% wskazywało na przyczyny zewnętrzne, 41,7% - na ogólna niepewnośd, co 

przyniesie przyszłośd i brak – w związku z tym – planów na przyszłośd. Inną pojawiającą się 

wśród tej grupy przedsiębiorców przyczyną były argumenty dotyczące sytuacji wewnętrznej 

firmy (11,9%). 14,9% pracodawców z powiatu piaseczyoskiego pytanych, dlaczego nie wiedzą 

czy ich firma planuje zatrudnianie nowych pracowników odpowiadało „trudno powiedzied”. 

 W powiecie płockim – większośd badanych przedsiębiorców pytanych dlaczego nie wiedzą czy 

ich firma będzie zatrudniad pracowników w kolejnych 5 latach (2012-2016) odwoływała się do 

przyczyn zewnętrznych (sytuacji na rynku, cen surowców, popytu itp.), na które nie mają 

wpływu (56,1%). Dwa razy rzadziej (25,4%) wskazywano na ogólną niepewnośd dotyczącą 

przyszłości, a co za tym idzie – brak planów na przyszłośd. Wśród innych wymienianych 

powodów znalazły się także przyczyny wewnętrzne (uzależnienie od tego czy firma będzie się 

rozwijad – 13,5%), ale także fakt, że decyzja nie należy do respondenta (7,6%) oraz brak 

pewności czy firma będzie jeszcze w ogóle istnied (4,0%). 



 

 
101 

 W Radomiu – na przyczyny zewnętrzne wskazywało 46,2% badanych. Rzadziej powoływano się 

na okoliczności wewnętrzne (29,1%), a jeszcze rzadziej – na ogólną niepewnośd co do 

przyszłości i brak – w związku z tym – planów na przyszłośd (12,1%) oraz brak pewności 

odnośnie fluktuacji kadr (11,9%). 

 W powiecie sokołowskim – stosunkowo najmniej osób – w porównaniu z pozostałymi 

powiatami – powoływało się na przyczyny zewnętrzne (34,9%); częściej za to brano pod uwagę 

większą liczbę różnych czynników: ogólną niepewnośd przyszłości i brak w związku z tym planów 

na przyszłośd (24,2%), przyczyny wewnętrzne (11,8%), brak pewności czy firma będzie jeszcze 

istnied (9,4%) oraz niemożnośd przewidzenia fluktuacji kadr (8,6%). 

 
Q21c. Dlaczego nie wie Pan(i), czy Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja zatrudni nowych pracowników?  

 

Tabela Q21c. 

 POWIAT 

 Ciechanowski 
(N=31) 

Ostrołęka 
(N=28) 

Piaseczyos
ki (N=33) 

Płocki  
(N=23) 

Radom 
(N=31) 

Sokołowski 
(n=29) 

przyczyny zewnętrzne – to zależy od 
popytu, sytuacji na rynku, cen 
surowców, dostawców, warunków 
gospodarczych 

59,7% 56,8% 43,1% 56,1% 46,2% 34,9% 

ogólnie – nie wiadomo co będzie w 
przyszłości, nie mamy planów na 
przyszłośd 

0,0% 12,8% 41,7% 25,4% 12,1% 24,2% 

przyczyny wewnętrzne – to zależy od 
tego, czy firma będzie rozwijad 

8,6% 14,0% 11,9% 13,5% 29,1% 11,8% 

brak pewności czy firma będzie jeszcze 
istnied 

8,0% 8,8% 0,0% 4,0% 0,0% 9,4% 

brak pewności dotyczący fluktuacji 
kadr: przechodzenia – lub nie – 
pracowników na emeryturę, odejśd 
pracowników 

4,4% 2,5% 0,3% 1,4% 11,9% 8,6% 

decyzja nie zależy od respondenta – 
decyzje podejmuje inna osoba niż 
respondent itd. 

0,3% 7,4% 0,0% 7,6% 0,7% 0,0% 

inne 9,9% 0,0% 5,6% 0,8% 0,0% 0,0% 

trudno powiedzied 21,2% 11,2% 14,9% 6,7% 0,1% 16,1% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które w ciągu kolejnych  5 lat. nie zamierzają  zatrudnid nowych pracowników 

 

4.5.2. PLANY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW/ INSTYTUCJI 

Przedsiębiorcy planujący rekrutację pracowników w kolejnych 5 latach (2012-2016) dośd często nie 

potrafią wskazad konkretnych zawodów, w których będą zatrudniad (od 4,1% w powiecie płockim do 17,6% 
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- w Radomiu). Ponadto, często nie wskazywali także żadnej z wyszczególnionych grup zawodowych (od 

2,5% w powiece sokołowskim do 23,4% - w płockim).  

Wśród przedsiębiorców, którzy wskazywali konkretne zawody, we wszystkich powiatach powtarzały się 

plany związane z zatrudnianiem kierowców pojazdów (od 6,3% - w Ostrołęce do 16,1% - w powiecie 

sokołowskim) – to grupa zawodowa, która była także często wymieniana przez pracodawców planujących 

przyjęcia pracowników w krótszej perspektywie – 12-miesięcznej. Stosunkowo często – w badanych 

powiatach pojawiały się też plany związane z zatrudnieniem w kolejnym 5-leciu pracowników do spraw 

finansowych i handlowych (od 2,3% w Ostrołęce i 2,5% w powiecie sokołowskim do 19,5% - w powiecie 

piaseczyoskim); we wszystkich badanych powiatach (chod już z różną częstotliwością) brano też pod uwagę 

przyjęcia pracowników w zawodzie sprzedawcy i demonstratorzy (od 0,8% w Radomiu do 11,1% w 

powiecie sokołowskim i 11,4% - w Ostrołęce) oraz średni personel biurowy (od 0,5% w Radomiu do 11,3% 

- w powiecie sokołowskim). W poszczególnych powiatach hierarchia zawodów, w których planowano 

przyjęcia była dośd zróżnicowana: 

 W powiecie ciechanowskim – plany zatrudnieniowe na lata 2012-2016 najczęściej pojawiały się 

odnośnie specjalistów ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych – 14,7%), 

pielęgniarek i położnych (14,7%) oraz kierowców (12,6%). O ile w powiecie ciechanowskim 

krótkookresowe plany zatrudnieniowe były zbieżne z planami długookresowymi (kolejnych 5 

lat) w zakresie zatrudniania kierowców (kierowców w ciągu najbliższych 12 miesięcy planowało 

zatrudniad 15,7% pracodawców mających 12-miesięczne plany zatrudnieniowe), to w przypadku 

dwóch pozostałych grup zawodowych takich krótkookresowych planów zatrudnieniowych, 

w badanych firmach nie czyniono. 

 W Ostrołęce – plany zatrudnieniowe najczęściej dotyczyły sprzedawców i demonstratorów 

(11,4%), mechaników maszyn i urządzeo, sprzedawców ulicznych i pokrewnych (po 9,2%) oraz 

kierowców (6,3%) i robotników budowlanych robót stanu surowego (i pokrewni – 5,9%). 

Warto przypomnied, że również najbliższe: 12-mesięczne plany zatrudnieniowe dośd często 

pojawiały się w kontekście zatrudniania kierowców (20,8%), robotników budowlanych robót 

stanu surowego (i pokrewni – 11,3%); występowały także – chod już rzadziej – w odniesieniu do 

mechaników maszyn i urządzeo (4,4%). Ale wobec pozostałych grup sprzedawców – 

analogicznych planów zatrudnieniowych w krótszej perspektywie czasowej w badanych firmach 

już nie podejmowano. 

 W powiecie piaseczyoskim – pracodawcy planujący zatrudnianie nowych pracowników w latach 

2012-2016 najczęściej wskazywali na pracowników do spraw finansowych i handlowych 
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(19,5%), pracowników obsługi biurowej (gdzie indziej niesklasyfikowani – 12,2%) oraz 

kierowców pojazdów (11,2%). Wszystkie te grupy zawodowe brane były również pod uwagę 

przez pracodawców w powiecie piaseczyoskim w związku z zatrudnianiem pracowników w 

okresie najbliższych 12 miesięcy – pracowników do spraw finansowych i handlowych zamierzało 

przyjmowad w ciągu najbliższego roku 17,8% pracodawców mających plany zatrudnieniowe 

krótkookresowe, pracowników obsługi biurowej – zamierzało zatrudniad 8,6% osób, natomiast 

kierowców pojazdów – 11,2%. 

 W powiecie płockim – planowane przyjęcia stosunkowo najczęściej dotyczyły kierowców 

pojazdów (8,3%), kowali, ślusarzy (i pokrewni – 8,1%) oraz robotników obróbki drewna, 

stolarzy meblowych (i pokrewni – 7,6%). Jednak w powiecie płockim spora grupa 

przedsiębiorców nie wskazywała żadnej spośród wymienionych grup zawodowych (23,4%) lub 

odpowiadała „trudno powiedzied (4,1%). Tymczasem wśród pracodawców mających 

krótkookresowe plany zatrudnieniowe również często zamierzano zatrudniad kierowców 

(16,6%), pod uwagę brani byli również kowale, ślusarze (4,9%), ale w planach 

krótkookresowych, w badanych firmach, nie byli już uwzględniani robotnicy obróbki drewna, 

stolarze meblowi (i pokrewni). 

 W Radomiu – najczęściej badani przedsiębiorcy planujący zatrudnianie pracowników w latach 

2012-2016 zamierzają szukad pracowników w zawodach inżynierowie i pokrewni (19,7%) oraz 

monterzy elektronicy (i pokrewni – 13,4%) .Jednak spora grupa pytanych pracodawców nie 

potrafiła powiedzied, w jakich zawodach będzie  zatrudniad (17,6%). O ile inżynierowie 

(i pokrewni) byli brani pod uwagę przez pracodawców zamierzających zatrudniad pracowników 

również w okresie najbliższych 12 miesięcy (5,4%), to w planach krótkookresowych nie byli 

brani pod uwagę w badanych firmach monterzy elektronicy. 

 W powiecie sokołowskim – najczęściej planowano zatrudnianie kierowców (16,1%), 

robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie (14,3%), robotników budowlanych 

robót wykooczeniowych (i pokrewni – 13,4%), średniego personelu biurowego (11,3%) oraz 

sprzedawców i demonstratorów (11,1%). Kierowcy, a także robotnicy budowlani robót 

wykooczeniowych (i pokrewni) to także grupy zawodowe, które często zamierzali zatrudniad 

pracodawcy planujący przyjęcia w okresie najbliższych 12 miesięcy (odpowiednio: 15,3% i 9,0%); 

w planach krótkookresowych brani pod uwagę byli również – chod już rzadziej – sprzedawcy 

i demonstratorzy (3,5%), średni personel biurowy (3,4%) oraz robotnicy pomocniczy 

w górnictwie i budownictwie (2,4%). 



 

 
104 

Z przedstawionych zestawieo wynika, że plany krótkookresowe i długookresowe w poszczególnych 

powiatach, odnośnie niektórych grup zawodowych są zbieżne – można spodziewad się względnie trwałego 

popytu na pracowników wykonujących określone zawody. Jednocześnie też widad pewne różnice – są 

zawody, w których odczuwalny obecnie deficyt skutkuje zamiarem uzupełniania braków w najbliższej 

perspektywie, ale już nie w dalszej przyszłości. I odwrotnie – w perspektywie długookresowej częśd 

przedsiębiorców przygotowuje plany zatrudnieniowe w zawodach, które obecnie nie wymagają 

uzupełniania stanu kadrowego. 

 

Q22. Kogo zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo w kolejnych 5 latach? 

 

Tabela Q22. Plany zatrudnienia wg zawodów. w latach 2012-2016 

POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=49) 
Ostrołęka 

(N=41) 
Piaseczyoski 

(N=46) 
Płocki 
(N=44) 

Radom 
(n=28) 

Sokołowski 
(N=40) 

w żadnym z wymienionych 10,6 10,6 15,2 23,4 5,6 2,5 

Kierowcy pojazdów 12,6 6,3 11,2 8,3 7,6 16,1 

Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 5,7 2,3 19,5 3,6 4,8 2,5 

Sprzedawcy i demonstratorzy 2,8 11,4 3,7 3,5 0,8 11,1 

Robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni 0,0 3,6 3,6 4,5 8,0 13,4 

Inżynierowie i pokrewni 2,6 1,4 4,3 0,3 19,7 0,0 

Średni personel biurowy 1,0 4,8 4,2 2,7 0,5 11,3 

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

0,0 2,8 12,2 3,8 3,6 0,0 

Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i 
położnych) 

14,7 4,0 0,1 0,8 0,0 0,0 

Pielęgniarki i położne 14,7 4,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 

Mechanicy maszyn i urządzeo 4,9 9,2 0,0 1,2 0,0 3,1 

Sprzedawcy uliczni i pokrewni 0,0 9,2 0,0 3,8 4,8 0,0 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 6,8 2,3 0,0 7,6 0,8 0,0 

Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 7,4 4,2 0,0 0,3 0,0 2,3 

Monterzy elektronicy i pokrewni 0,0 0,0 0,2 0,0 13,4 0,0 

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 4,2 0,3 0,0 4,1 0,5 3,6 

Kowale, ślusarze i pokrewni 4,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,1 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,0 3,6 1,0 3,5 3,6 0,0 

Informatycy 2,8 0,0 0,0 0,0 5,0 3,6 

Elektrycy 4,2 3,6 0,0 0,0 0,0 3,0 

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 0,0 5,9 0,1 4,5 0,0 0,0 

Technicy 0,0 4,0 1,7 3,8 0,0 0,0 
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POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=49) 
Ostrołęka 

(N=41) 
Piaseczyoski 

(N=46) 
Płocki 
(N=44) 

Radom 
(n=28) 

Sokołowski 
(N=40) 

Pracownicy obrotu pieniężnego 0,0 1,4 6,2 0,0 0,0 1,3 

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy 
konstrukcji metalowych i pokrewni 

4,2 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 0,0 1,4 6,2 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 2,8 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0,0 3,6 0,0 0,1 3,6 0,0 

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i 
produkcji 

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,6 

Pozostali pracownicy usług osobistych 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5,6 

Nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli 0,8 1,7 0,4 2,2 0,0 0,0 

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 
pokrewni 

0,0 4,6 0,0 0,3 0,0 0,0 

Prawnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 3,1 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 0,0 0,0 0,2 4,0 0,0 0,1 

Średni personel ochrony zdrowia 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 

Sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 2,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 0,0 0,6 3,3 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy transportu i tragarze 0,0 0,0 0,2 3,5 0,0 0,0 

Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 

Ogrodnicy 0,0 0,0 0,3 3,3 0,0 0,0 

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i 
robotów przemysłowych w przemyśle 
elektromaszynowym 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Informatorzy, pracownicy biur  podróży, recepcjoniści i 
telefoniści 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-
przetwórczych 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z metali i 
minerałów 

0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Specjaliści nauk biologicznych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności 
gospodarczej i pośrednicy handlowi 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Archiwiści, bibliotekoznawcy i specjaliści informacji 
naukowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceramicy, szklarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Czyściciele butów i inni świadczący usługi na ulicach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duchowni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fizycy, chemicy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Goocy, bagażowi, portierzy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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POWIAT 

 
Ciechanowski 

(N=49) 
Ostrołęka 

(N=41) 
Piaseczyoski 

(N=46) 
Płocki 
(N=44) 

Radom 
(n=28) 

Sokołowski 
(N=40) 

Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inspektorzy bezpieczeostwa i jakości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
działalności podstawowej 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ładowacze nieczystości i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marynarze i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matematycy, statystycy i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Modelki, modele i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monterzy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół specjalnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeo do obróbki drewna i 
produkcji papieru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeo do produkcji wyrobów 
chemicznych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeo hutniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeo przemysłu spożywczego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn i urządzeo wydobywczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeo do produkcji wyrobów szklanych, 
ceramicznych i pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeo energetycznych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Operatorzy urządzeo przemysłu chemicznego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony 
paostwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy parafialni i świeccy krzewiciele wiary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy poczty i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i 
lotnictwa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pracownicy usług ochrony 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy leśni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy obróbki skóry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i 
materiałów  pokrewnych 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści kultury i sztuki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk rolniczych i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Specjaliści nauk społecznych i pokrewnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Technicy nauk biologicznych i rolniczych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wytwórcy wyrobów galanteryjnych, pamiątkarskich i 
pokrewni 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

trudno powiedzied 13,4 5,1 10,4 4,1 17,6 6,7 
* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji, które w kolejnych 5 latach (2012-2016) zamierzają zatrudnid nowych pracowników 

Dane w proc. 
W tabeli zaznaczono zawody uzyskujące co najmniej 0,1% w ramach danego powiatu 
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Badani przedsiębiorcy, pytani, od czego będzie zależała możliwośd zatrudniania w przyszłości (lata 

2012-2016) przede wszystkim wskazywali na wyniki sprzedaży, liczbę zamówieo (od 57,0% w Ostrołęce do 

74,1% w powiecie ciechanowskim). Nieznacznie rzadziej zwracali uwagę na takie czynniki jak: koszty 

zatrudnienia pracowników, np. składki do ZUS (od 30,1% w Radomiu do 50,4% w powiecie ciechanowskim), 

możliwośd rozpoczęcia nowej inwestycji, możliwośd rozszerzenia produkcji (od 21,8% w powiecie 

sokołowskim do 38,6% - w Ostrołęce), możliwośd znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

(od 22,1% do 37,9%). 

Następne w kolejności czynniki – wskazywane już przez badanych przedsiębiorców nieco rzadziej – 

dotyczyły regulacji prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników (od 11,4% w powiecie 

piaseczyoskim do 23,2% - w ciechanowskim), sezonowości produkcji (od 11,7% w powiecie sokołowskim do 

22,3% - w płockim) oraz naturalnych zmian kadrowych (od 9,3% w powiecie ciechanowskim do 26,7% - 

w piaseczyoskim). W rzeczywistości ta ostatnia kategoria nie odnosi się do tworzenia nowych miejsc pracy, 

lecz zastępowania nowymi pracownikami osób przechodzących np. na renty, emerytury. Inne kwestie 

brane były pod uwagę przez badanych przedsiębiorców już stosunkowo rzadko. 

Q23. Od czego będzie zależała możliwośd zatrudniania w przyszłości nowych pracowników przez Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucję? 

Tabela Q23. Czynniki zatrudnienia w latach 2012-2016 

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki  
(N=105) 

Radom  
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

od wyników sprzedaży\ liczby zamówieo 74,1% 57,0% 71,5% 69,4% 65,1% 68,3% 
od kosztów zatrudnienie pracowników np. 
składek ZUS 

50,4% 41,2% 40,2% 50,4% 30,1% 43,2% 

od możliwości rozpoczęcia nowej inwestycji\ 
rozszerzenia produkcji 

37,8% 38,6% 33,7% 31,7% 27,2% 21,8% 

od możliwości znalezienia pracowników o 
odpowiednich kwalifikacjach 

37,9% 26,2% 23,3% 27,3% 22,1% 28,3% 

od regulacji prawnych związanych z 
zatrudnianiem pracowników 

23,2% 19,6% 11,4% 15,6% 17,0% 14,0% 

od naturalnych zmian kadrowych, 
przechodzenia pracowników na emerytury, 
renty 

9,3% 12,7% 26,7% 19,9% 17,8% 14,2% 

od sezonowości produkcji 21,6% 10,5% 12,1% 22,3% 13,2% 11,7% 
warunków zewnętrznych – decyzji na 
wyższym szczeblu, polityki paostwa, 
ogólnych warunków ekonomicznych kraju; 
importu towarów z Chin 

4,5% 2,9% 3,1% 1,6% 5,2% 8,5% 

popytu na usługi (edukacja – liczby dzieci), 
koniunktury na rynku 

0,0% 0,0% 3,5% 1,7% 3,3% 2,9% 

kondycji firmy, rozwoju firmy, sytuacji 
finansowej firmy, rozszerzenia działalności 

1,0% 4,7% 0,1% 1,5% 1,8% 0,1% 

kosztów produkcji, utrzymania, podatków, 
jakie musi odprowadzad firmy – kosztów i 
obciążeo firmy 

4,7% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 

dotacje, dofinansowania 1,4% 1,9% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0% 

inne 0,4% 1,8% 6,3% 1,5% 4,7% 0,0% 

trudno powiedzied 1,9% 3,4% 5,4% 11,9% 1,3% 1,1% 
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Plany rozwojowe przedsiębiorstw w badanych powiatach dotyczą najczęściej wzrostu 

produkcji/sprzedaży usług – zarówno w perspektywie dwunastomiesięcznej, jak i kolejnego pięciolecia; z 

kolei brak planów rozwojowych częściej odnosi się do perspektywy najbliższej niż bardziej odległej 

przyszłości. Jednocześnie jednak występujące zróżnicowania pojawiają się zarówno w zestawieniach 

między poszczególnymi powiatami, jak i z punktu widzenia perspektywy czasowej – najbliższej 12-

miesięcznej lub  5-letniej. 

 W powiecie ciechanowskim – badani przedsiębiorcy spodziewają się najczęściej wzrostu 

produkcji/sprzedaży usług (49,1% - w perspektywie 12-miesięcznej i 57,7% - w perspektywie 5-

letniej). W perspektywie 5-letniej niemal tyle samo przedsiębiorców liczy również na nowe 

inwestycje (53,1%), ale już w perspektywie rocznej plany takie pojawiają się wyraźnie rzadziej 

(31,4%). O ile w perspektywie 12-miesięcznej mniej więcej tyle samo osób planuje nowe 

inwestycje, jak i rozszerzanie działalności (27,2%), to w perspektywie 5-letniej zróżnicowanie 

jest większe – 53,1% do 39,8%. Generalnie wszystkie plany rozwojowe pojawiają się częściej w 

perspektywie 5-letniej niż 12-miesięcznej, ale jednocześnie różnica w odsetku osób, które nie 

mają żadnych planów rozwojowych jest w okresie 12-miesięcznym (33,4%) zbliżona do odsetka 

osób, które przyjmowały perspektywę 5-letnią (29,7%). Trzeba tu zaznaczyd, że grupa 

przedsiębiorców, którzy nie mają żadnych planów rozwojowych jest w powiecie ciechanowskim 

– w porównaniu z pozostałymi powiatami – najniższa (dotyczy to zarówno perspektywy 

najbliższej 12-miesięcznej, jak i odleglejszej – 5-letniej). 

 W Ostrołęce – wzrostu produkcji spodziewa się – zarówno w perspektywie 12-miesięcznej 

(51,7%) jak i 5-letniej (55,0%) połowa badanych przedsiębiorców. Również połowa (51,5%) 

w perspektywie 5-letniej spodziewa się nowych inwestycji; jednak już w pespektywie 

krótkookresowej odsetek ten jest dwukrotnie niższy (25,1%). W ciągu najbliższych 12 miesięcy 

– podobnie, jak nowych inwestycji – jedna czwarta pytanych (23,1%) ma w planach 

rozszerzenie działalności; o rozszerzeniu działalności w dłuższym czasie mówi połowa pytanych 

(48,5%). W sumie, w Ostrołęce mniej więcej połowa pytanych bierze pod uwagę wszystkie trzy 

koncepcje rozwoju firmy; w perspektywie rocznej zarysowuje się już pewna hierarchia. Warto 

dodad, że o braku planów rozwojowych więcej osób mówi z perspektywy krótszej – 12-

miesięcznej (23,1%), niż dłuższej – 5-letniej (43,6,0%). 

 W powiecie piaseczyoskim – połowa badanych przedsiębiorców planuje wzrost 

produkcji/sprzedaży usług w ciągu najbliższych 12 miesięcy (51,2%), jak i w ciągu kolejnych 5 

lat (56,3%). W perspektywie 12-miesięcznej dwukrotnie mniej osób (25,5%) zakłada nowe 

inwestycje; w okresie kolejnych 5 lat – już 40,5%. Niewiele mniej firm w perspektywie kolejnych 
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5 lat rozważa rozszerzenie działalności (35,5%), jednak w perspektywie najbliższego roku plany 

takie podejmują nieliczni (14,1%). Ciekawym jest, że w powiecie piaseczyoskim, zbliżone 

odsetki osób – zarówno w perspektywie 12-miesięcznej, jak i kolejnych 5 lat – mówią o braku 

planów rozwojowych (40,7% do 38,0%). W powiecie piaseczyoskim najniższy odsetek 

przedsiębiorców – w porównaniu z przedsiębiorcami z pozostałych badanych powiatów – 

rozważał rozszerzanie działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy. 

 W powiecie płockim – plany dotyczące wzrostu produkcji/sprzedaży usług czyniła mniej więcej 

połowa badanych przedsiębiorców – zarówno wtedy, gdy pytano o perspektywę najbliższych 12 

miesięcy (46,2%) jak i kolejnych 5 lat (49,7%). Połowa pytanych (52,5%) zakładała też w 

kolejnych 5 latach wprowadzenie nowych inwestycji; dla najbliższego 12-miesięcznego okresu 

odsetek ten był dwa razy niższy (27,3%). W ciągu najbliższych 12 miesięcy również jedna 

czwarta badanych (26,8%) brała pod uwagę rozszerzenie działalności, wyzwania takie na okres 

kolejnych 5 lat stawiało przed sobą 39,3% przedsiębiorców w powiecie piaseczyoski. Wśród 

badanych przedsiębiorców z powiatu piaseczyoskiego brak planów rozwojowych na okres 

najbliższych 12 miesięcy deklarowało 43,7% badanych, natomiast na okres kolejnych 5 lat już 

tylko – 34,9%. 

 W Radomiu – największy odsetek respondentów – w porównaniu z pozostałymi powiatami – 

deklarował brak jakichkolwiek planów rozwojowych – w perspektywie 12-miesięcznej (48,3%) 

jak i w kolejnej 5-latce (47,5%). Warto też dodad, że odpowiedzi tego typu były najczęściej 

pojawiającymi się kategoriami odpowiedzi – w obu pytaniach o plany rozwojowe – udzielanymi 

przez przedsiębiorców w Radomiu. Wśród pracodawców posiadających plany rozwojowe, 

najczęściej mówiło się o wzroście produkcji/sprzedaży usług, przy czym zarówno wtedy, gdy 

pytano okres najbliższych 12 miesięcy jak i kolejnych 5 lat uzyskano zbliżone odsetki 

(odpowiednio: 42,8% i 43,8%). Wśród pozostałych planowanych typów inwestycji, rozszerzenia 

działalności i nowych inwestycji spodziewał się w ciągu najbliższych 12 miesięcy jeden na pięciu 

pytanych (odpowiednio: 21,6% i 19,4%), a w ciągu kolejnych 5 lat – jeden na trzech pytanych 

(odpowiednio: 32,0% i 30,6%). Radom był miastem, w którym najniższy odsetek 

przedsiębiorców planował nowe inwestycje (z wyłączeniem rozszerzenia działalności w okresie 

najbliższych 12 miesięcy – plany takie rzadziej przygotowywali przedsiębiorcy z powiatu 

piaseczyoskiego – 14,1%). 

 W powiecie sokołowskim – połowa badanych przedsiębiorców planowała wzrost produkcji w 

okresie najbliższych 12 miesięcy (49,8%) oraz w kolejnych 5 latach (54,3%). Zbliżony odsetek 

badanych brał też pod uwagę wprowadzenie w latach 2012-2016 nowych inwestycji (47,6%); 
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jednak w perspektywie najbliższych 12 miesięcy takie przedsięwzięcia rozważało już mniej osób 

(34,4%).Trzech na dziesięciu badanych planowało rozszerzenie działalności w kolejnych 5 latach 

(35,7%), ale już w najbliższych 12 miesiącach – co czwarty (25,0%). Wśród badanych 

przedsiębiorców w powiecie sokołowskim brak planów rozwojowych na okres najbliższych 12 

miesięcy zgłaszało 39,8% badanych, natomiast na okres kolejnych 5 lat –już 32,2%. 

 

Q24. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja planuje …? 

1. nowe inwestycje 

2. rozszerzenie działalności 

3. wzrost produkcji/ sprzedaży usług 

a) w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

b )w kolejnych 5 latach (2012-20-16) 

 

Tabela Q24a. Plany rozwoju przedsiębiorstwa 

w najbliższych 12 miesiącach POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

wzrost produkcji\ sprzedaży usług 
w najbliższych 12 miesiącach 

49,1% 51,7% 51,2% 46,2% 42,8% 49,8% 

nowe inwestycje w najbliższych 
12 miesiącach 

31,4% 25,1% 25,5% 27,3% 19,4% 34,4% 

rozszerzenie działalności w 
najbliższych 12 miesiącach 

27,2% 23,1% 14,1% 26,8% 21,6% 25,0% 

brak planów rozwojowych w 
najbliższych 12 miesiącach 

33,4% 43,6% 40,7% 43,7% 48,3% 39,8% 

 

Tabela Q24b. Plany rozwoju przedsiębiorstwa 

w kolejnych 5 latach POWIAT  

(2012-1016) Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

nowe inwestycje w kolejnych 5 
latach (2012-2016) 

53,1% 51,5% 40,5% 52,5% 30,6% 47,6% 

rozszerzenie działalności w 
kolejnych 5 latach (2012-2016) 

39,8% 48,5% 35,3% 39,3% 32,0% 35,7% 

wzrost produkcji\ sprzedaży usług 
w kolejnych 5 latach (2012-2016) 

57,7% 55,0% 56,3% 49,7% 43,8% 54,3% 

brak planów rozwojowych w 
kolejnych 5 latach 

29,7% 33,0% 38,0% 34,9% 47,5% 32,2% 

 

 

 

Respondenci pytani o czynniki rozwoju przedsiębiorstwa – niezależnie od powiatu, w którym 

prowadzono badanie – na pierwszym miejscu lokowali wyniki sprzedaży (od 63,9% w Radomiu do 71,1% 

w powiecie piaseczyoskim). Warto zauważyd, że wśród innych, niewyodrębnionych podczas prowadzenia 

wywiadu czynników, stosunkowo dużo dotyczyło sytuacji panującej na rynku; nieco rzadziej spontanicznie 
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mówiono by rozwój firmy warunkowany był bazą lokalową, uzyskaniem dotacji, sprawami osobistymi czy 

wielkością kosztów ponoszonych przez firmę. Niewykluczone, że uwzględnienie tych odpowiedzi wśród 

innych odczytywanych punktów kafeterii mogłoby przynieśd nieco inne wyniki.  

 

Q25. Od czego zależy możliwośd rozwoju przedsiębiorstwa/ instytucji? 

 

Tabela Q25. Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa  

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

od wyników sprzedaży 66,5 64,6 71,1 70,2 63,9 67,9 
od planów\ decyzji właściciela 
przedsiębiorstwa\ organu 
prowadzącego instytucji 

34,8 38,4 46,3 36,4 32,8 32,2 

od możliwości pozyskania kredytu, 
finansowania 

30,9 25,2 22,0 31,9 14,9 37,1 

od możliwości znalezienia pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach 

35,2 19,8 19,3 24,5 16,2 32,7 

od możliwości uzyskania koniecznych 
zezwoleo z urzędów 

19,4 18,0 9,9 18,6 7,5 21,3 

od możliwości znalezienia atrakcyjnego 
terenu 

30,0 16,5 6,7 18,0 0,9 21,3 

sytuacji na rynku (liczby uczniów, – 
edukacja), charakteru konkurencji (tani 
import, działanie „sieciówek”), działania 
supermarketów 

7,0 5,4 10,1 3,3 9,2 3,4 

kosztów ponoszonych przez firmę, 
kosztów produkcji itp. 

1,9 2,6 0,0 2,3 1,1 6,4 

osobiste – od chęci, stanu zdrowia itd. 0,0 0,0 3,2 0,0 3,7 0,0 

dotacji 1,4 3,1 0,1 1,5 0,0 0,0 
lokalu – poszerzenia bazy lokalowej, 
powiększenia lokalu 

1,9 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 

nie dotyczy, firma w likwidacji 0,0 0,6 0,0 6,7 0,0 0,1 

inne 1,1 4,8 1,8 0,3 0,0 2,6 

Trudno powiedzied 7,9 6,9 2,8 5,1 3,9 0,0 

Odpowiedzi zapisane kursywą nie były odczytywane respondentom – kategorie zostały utworzone na podstawie odpowiedzi 
zapisanych w kategorii „inne” 

 

Uzyskana w badaniu hierarchia czynników rozwoju w poszczególnych powiatach nieco różniła się 

i wyglądała następująco: 

 W powiecie ciechanowskim – poza wynikami sprzedaży (66,5%), na dalszych miejscach 

respondenci lokowali takie sprawy, jak możliwośd znalezienia pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach (35,2%), plany, decyzje podejmowane przez właściciela lub organ prowadzący 

przedsiębiorstwa (34,8%), możliwośd pozyskania kredytu, finansowania (30,9%) oraz możliwośd 

znalezienia atrakcyjnego terenu (30,0%). Nieco rzadziej (19%) rozwój uzależniany był od 

możliwości uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędu. Warto zauważyd, że w powiecie 

ciechanowskim badani przedsiębiorcy, częściej niż przedsiębiorcy z innych powiatów uzależniali 
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rozwój od możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz możliwości 

znalezienia atrakcyjnego terenu. 

 W Ostrołęce – poza wynikami sprzedaży (64,6%), na dalszych miejscach respondenci lokowali 

takie sprawy, jak plany / decyzje właściciela przedsiębiorstwa / organu prowadzącego 

instytucję (38,4%) oraz możliwości pozyskania kredytu, finansowania (25,2%). Stosunkowo 

często wskazywano tu także na możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach (19,8%), możliwości uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędów (18,0%) oraz 

możliwości znalezienia atrakcyjnego terenu (16,5%). Minimalnie częściej niż inni respondenci, 

badani przedsiębiorcy w Ostrołęce spontanicznie wskazywali na dotacje (3,1%). 

 W powiecie piaseczyoskim – poza wynikami sprzedaży (71,1%), na drugim miejscu respondenci 

lokowali decyzje podejmowane przez właściciela przedsiębiorstwa, organ prowadzący (46,3%). 

Wśród innych stosunkowo często przywoływanych spraw znalazły się także możliwości 

znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (19,3%). W porównaniu z badanymi 

w innych powiatach, przedsiębiorcy w Ostrołęce wyraźnie częściej niż inni zwracali uwagę na 

decyzje właściciela lub organu prowadzącego instytucję. 

 W powiecie płockim – poza wynikami sprzedaży (70,2%), na dalszych miejscach respondenci 

lokowali takie sprawy, jak plany, decyzje właściciela lub prowadzącego instytucję (36,4%) 

i możliwośd pozyskania kredytu, finansowania (31,9%). Wśród innych stosunkowo często 

pojawiających się czynników rozwoju badani przedsiebiorcy wskazywali także na możliwości 

znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (24,5%), możliwośd uzyskania 

koniecznych zezwoleo z urzędów (18,6%) oraz możliwośd znalezienia atrakcyjnego terenu 

(18,0%). 

 W Radomiu – poza wynikami sprzedaży (63,9%), na drugim miejscu respondenci lokowali 

decyzje podejmowane przez właściciela przedsiębiorstwa, organ prowadzący (32,8%). 

Stosunkowo często wskazywano tu także na możliwości znalezienia pracowników 

o odpowiednich kwalifikacjach (16,2%) oraz możliwośd pozyskania kredytu, finansowania 

(14,9%). Warto zauważyd, że w Radomiu najrzadziej – w porównaniu z wynikami uzyskanymi 

w innych powiatach – wskazywano na takie czynniki, jak możliwośd pozyskania pracowników 

o odpowiednich kwalifikacjach oraz możliwośd pozyskania kredytu, finansowania. 

 W powiecie sokołowskim – poza wynikami sprzedaży (67,9%), na dalszych miejscach 

respondenci lokowali takie uwarunkowania rozwoju, jak możliwośd pozyskania kredytu, 

finansowania (37,1%), możliwośd znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

(32,7%) oraz plany właściciela lub organu prowadzącego (32,2%). Wśród innych wymienianych 
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stosunkowo często czynników znalazły się możliwości znalezienia atrakcyjnego terenu oraz 

możliwośd uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędów (po 21,3%). W porównaniu z wynikami 

uzyskanymi w innych powiatach, w powiecie sokołowskim częściej rozwój uzależniano od 

możliwości pozyskania kredytu, możliwości uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędu (różnica 

nieznaczna) finansowania oraz ponoszonych przez firmę kosztów. 
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4.5.3. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW/ INSTYTUCJI 

 

Przedsiębiorcy pytani o bariery rozwoju firmy najczęściej wskazywali na zbyt wysokie koszty 

utrzymania pracowników (od 50,0% w Radomiu do 64,2% w powiecie płockim), brak rynków zbytu (od 

46,3% w powiecie płockim do 60,3% - w piaseczyoskim), brak kapitału (od 19,1% w Radomiu do 47,6% - 

w powiecie płockim) oraz biurokrację (od 21,7% w Radomiu do 40,3% w powiecie sokołowskim).  

Wśród spontanicznie wymienianych przez respondentów przyczyn najczęstsze odnosiły się do 

niekorzystnych warunków prowadzenia biznesu (na nieprzyjazne prawo, niechęd urzędników zwracało 

uwagę od 1,5% badanych w powiecie sokołowskim do 7,2% - w piaseczyoskim) oraz nieuczciwej 

konkurencji (od 0,7% w powiecie piaseczyoskim do 6,4% - w Ostrołęce). 

 

Q26. Jakie przeszkody napotyka Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja w rozwoju? 

 

Tabela Q26. Bariery rozwoju przedsiębiorstwa  

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

zbyt wysokie koszty zatrudnienia 
pracowników 

61,9% 57,6% 53,1% 64,2% 50,0% 51,1% 

brak rynków zbytu\ potencjalnych klientów 54,8% 47,2% 60,3% 46,3% 56,4% 46,8% 

brak kapitału 37,2% 36,1% 41,7% 47,6% 19,1% 43,7% 
biurokracja np.: oczekiwanie na pozwolenie 
na budowę 

29,3% 27,6% 20,5% 30,4% 21,7% 40,3% 

niemożnośd znalezienia odpowiednich 
pracowników 

9,5% 8,2% 12,9% 21,7% 9,3% 21,9% 

niekorzystne warunki prowadzenia biznesu – 
nieprzyjazne prawo, niechęd urzędników 

6,1% 5,4% 7,2% 1,4% 2,0% 1,5% 

konkurencja – nieuczciwa konkurencja, 
konkurencja z Dalekiego Wschodu 

4,0% 6,4% 0,7% 3,5% 4,1% 4,8% 

wysokie koszty utrzymania (wysokie ceny 
paliw) 

2,4% 0,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,5% 

niesolidni, nieuczciwi kontrahenci – niesolidni  
płatnicy, niesolidni kontrahenci, nieuczciwi 
klienci 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

żadnych 6,7% 4,3% 7,1% 3,9% 3,1% 3,9% 

inne 1,0% 0,1% 7,5% 2,4% 1,0% 1,7% 

trudno powiedzied 0,8% 4,6% 2,5% 0,1% 1,4% 1,3% 

Odpowiedzi zapisane kursywą nie były odczytywane respondentom – kategorie zostały utworzone na podstawie odpowiedzi 
zapisanych w kategorii „inne” 
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4.6. SZARA STREFA/ PRACA NIEREJESTROWANA 

4.6.1. SZACOWANIE ROZMIARU RÓŻNYCH ZJAWISK ZWIĄZANYCH Z SZARĄ STREFĄ 

 

Skala występowania poszczególnych zjawisk z zakresu pracy nierejestrowanej – w ocenie badanych 

przedsiębiorców – nie jest duża (odpowiedzi dotyczące dużej skali zjawiska w żadnej z analizowanych grup 

nie osiągnęły 40% wskazao).  

Stosunkowo najczęściej badani pracodawcy mówili o dużej skali zatrudniania nierejestrowanego 

pracowników (praca „na czarno” – od 15,7% w Radomiu do 36,9% w powiecie sokołowskim) oraz 

niezgłaszania do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia – od 18,2% w powiecie płockim i 

19,3% - w piaseczyoskim, do 32,9% - w powiecie sokołowskim). Według badanych, rzadszym zjawiskiem 

jest nieopodatkowana praca na własny rachunek (o dużej skali zjawiska mówiło od 9,4% badanych 

pracodawców w Radomiu, do 19,0% - w powiecie sokołowskim) niezarejestrowana działalnośd gospodarcza 

(niezarejestrowani wytwórcy – od 6,0% - w powiecie piaseczyoskim do 19,8% - w powiecie ciechanowskim 

i 19,9% - w sokołowskim). Najrzadziej – według deklaracji badanych przedsiębiorców dochodzi do 

nielegalnego zatrudniania cudzoziemców (o dużej skali zjawiska mówiło od 1,0% badanych - w Radomiu, 

2,8% - w powiecie piaseczyoskim i 3,2% - w Ostrołęce, do 7,1% - w powiecie sokołowskim).  

Generalnie, w powiecie sokołowskim częściej niż w innych powiatach mówiono o dużym nasileniu 

występowania poszczególnych zjawisk – dotyczyło to zarówno zatrudniania nierejestrowanego (36,9%), 

niezgłaszania do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia (32,9%), jak również 

niezarejestrowanej działalności gospodarczej (19,9%) i nieopodatkowanej pracy na własny rachunek 

(19,0%), ale także nielegalnego zatrudniania cudzoziemców (19,0%). Również w powiecie ciechanowskim 

większy odsetek badanych przedsiębiorców mówił o częstym występowaniu niezarejestrowanej 

działalności gospodarczej (19,8%), natomiast w powiecie płockim – o nielegalnym zatrudnianiu 

cudzoziemców (7,1%). 

Jednocześnie powiat piaseczyoski był tym, w którym pracodawcy rzadziej niż w innych powiatach 

skłonni byli mówid o dużej skali występowania takich zjawisk jak zatrudnianie nierejestrowane („na czarno” 

– 17,6%), niezgłaszanie do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia (19,3%), nielegalne 

zatrudnianie cudzoziemców (2,8%) oraz niezarejestrowana działalnośd gospodarcza (6,0%). Podobnie w 

Ostrołęce i Radomiu stosunkowo rzadko mówiono o znacznej skali nielegalnego zatrudniania 

cudzoziemców (odpowiednio 3,2% i 1%); również w Radomiu niewielu badanych pracodawców skłonnych 

było uważad za częste zjawiska nierejestrowanego zatrudniania (15,7%) oraz nieopodatkowanej pracy na 

własny rachunek (9,4%). 
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Q28. Jaka jest, Pana(i) zdaniem, skala następujących zjawisk w Pana(i) branży?  
Odpowiedzi na skali: 

1. bardzo duża 
2. raczej duża 
3. raczej mała 
4. bardzo mała 

 

Wykres Q28. Poziom występowania zjawisk z zakresu pracy nierejestrowanej 

 Powiat 
ciechanowski 

(N=102) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N=100) 

Powiat 
piaseczyoski 

(N=101) 

Powiat  
płocki 

(N=105) 

Powiat miasta 
Radom 
(N=100) 

Powiat  
sokołowski 

(N=100) 
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1. Bardzo duża 8,7% 9,2% 1,8% 13,0% 7,5% 15,1% 

1+2.DUŻA 25,7% 33,2% 17,6% 21,4% 15,7% 36,9% 

2. Raczej duża 17,0% 24,0% 15,8% 8,4% 8,2% 21,8% 

3. Raczej mała 21,5% 29,6% 18,2% 17,8% 20,7% 21,3% 

3+4.MAŁA 54,4% 50,0% 56,6% 56,9% 68,2% 44,3% 

4. Bardzo mała 33,0% 20,4% 38,5% 39,1% 47,4% 23,0% 

Trudno powiedzied 19,9% 16,8% 25,7% 21,7% 16,1% 18,8% 

ŚREDNIA 2,98 2,73 3,26 3,06 3,29 2,64 
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1. Bardzo duża 3,4% 4,9% 8,5% 10,0% 2,3% 14,9% 

1+2.DUŻA 24,4% 22,4% 19,3% 18,2% 20,6% 32,9% 

2. Raczej duża 21,0% 17,5% 10,8% 8,2% 18,3% 18,0% 

3. Raczej mała 21,9% 24,5% 24,4% 19,2% 8,6% 15,1% 

3+4.MAŁA 56,9% 58,4% 54,7% 56,4% 53,2% 42,8% 

4. Bardzo mała 35,0% 33,8% 30,4% 37,2% 44,5% 27,7% 

Trudno powiedzied 18,7% 19,3% 26,0% 25,4% 26,2% 24,4% 

ŚREDNIA 3,09 3,08 3,03 3,12 3,29 2,73 
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1. Bardzo duża 0,0% 1,2% 0,0% 5,2% 1,0% 1,5% 

1+2.DUŻA 5,4% 3,2% 2,8% 7,1% 1,0% 7,1% 

2. Raczej duża 5,4% 2,1% 2,8% 1,9% 0,0 5,7% 

3. Raczej mała 15,6% 9,6% 17,3% 13,0% 1,8% 14,4% 

3+4.MAŁA 68,3% 65,4% 73,7% 75,9% 63,9% 58,3% 

4. Bardzo mała 52,8% 55,7% 56,4% 62,9% 62,2% 43,9% 

Trudno powiedzied 26,3% 31,4% 23,5% 17,0% 35,1% 34,6% 

ŚREDNIA 3,64 3,75 3,70 3,61 3,93 3,54 
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1. Bardzo duża 7,5% 1,7% 1,6% 6,4% 5,3% 8,7% 

1+2.DUŻA 17,9% 14,8% 14,1% 15,9% 9,4% 19,0% 

2. Raczej duża 10,4% 13,0% 12,4% 9,5% 4,2% 10,3% 

3. Raczej mała 17,2% 16,2% 11,8% 19,7% 17,6% 23,3% 

3+4.MAŁA 59,9% 61,1% 58,7% 70,9% 70,4% 63,2% 

4. Bardzo mała 42,7% 44,9% 46,9% 51,2% 52,9% 39,9% 

Trudno powiedzied 22,2% 24,2% 27,3% 13,3% 20,1% 17,8% 

ŚREDNIA 3,22 3,37 3,43 3,33 3,48 3,15 
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1. Bardzo duża 8,0% 2,3% 0,0% 4,5% 3,9% 9,6% 

1+2.DUŻA 19,8% 12,8% 6,0% 14,8% 11,4% 19,9% 

2. Raczej duża 11,8% 10,5% 6,0% 10,3% 7,5% 10,3% 

3. Raczej mała 11,6% 18,6% 10,2% 16,0% 15,6% 23,3% 

3+4.MAŁA 53,6% 66,6% 69,4% 67,0% 70,7% 61,4% 

4. Bardzo mała 42,0% 48,0% 59,2% 51,0% 55,1% 38,1% 

Trudno powiedzied 26,6% 20,7% 24,7% 18,2% 17,9% 18,7% 

ŚREDNIA 3,19 3,41 3,71 3,39 3,48 3,11 
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4.6.2. KONKURENCJA ZE STRONY SZAREJ STREFY W OBSZARZE PRODUKCJI I ZATRUDNIANIA POSZUKIWANYCH 

PRACOWNIKÓW 
 

 

Połowa lub więcej badanych przedsiębiorców z powiatu ciechanowskiego (50,9%), Radomia (53,2%) 

oraz powiatu piaseczyoskiego (58,1%) nie odczuwa konkurencji ze strony szarej strefy – wynika z deklaracji 

badanych.  

Konkurencję badani przedsiębiorcy z większości powiatów częściej odczuwają w obszarze produkcji 

(43,3% - w powiecie ciechanowskim, 37,7% - w powiecie płockim, 36,1% - w sokołowskim, 33,8% - 

w Ostrołęce i 30,2% -w Radomiu) niż w obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

(odpowiednio: 20,1%, 24,1%, 23,5%, 20,3% i 20,7%). Wyjątek stanowi powiat piaseczyoski, gdzie podobny 

odsetek przedsiębiorców mówił o konkurencji w obszarze produkcji (17,3%), jak i w obszarze zatrudniania 

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach (16,2%). 

Odczuwanie konkurencji w obszarze produkcji najczęściej zgłaszali badani pracodawcy z powiatu 

ciechanowskiego (43,3%), natomiast zdecydowanie najrzadziej – z powiatu piaseczyoskiego (17,3%). 

Pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego rzadziej niż inni mówili też o odczuwaniu konkurencji ze strony 

szarej strefy w zakresie zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach (16,2%); konkurencję 

taką nieco częściej niż inni dostrzegali natomiast badani z powiatu płockiego (24,1%) oraz sokołowskiego 

(23,5%). 

 

Q29. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa konkurencję ze strony szarej strefy? 

Tabela Q29 - ogółem. Poziom odczuwania  konkurencji ze strony szarej strefy 

 Powiat 
ciechanowski 

(N=102) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N=100) 

Powiat 
piaseczyoski 

(N=101) 

Powiat   
płocki  

(N=105) 

Powiat miasta 
Radom 
(N=100) 

Powiat 
sokołowski 

(N=100) 

W obszarze produkcji 43,3% 33,8% 17,3% 37,7% 30,2% 36,1% 

W obszarze zatrudniania 
pracowników o poszukiwanych 
kwalifikacjach 

20,1% 20,3% 16,2% 24,1% 20,7% 23,5% 

Brak odczuwania konkurencji ze 
strony szarej strefy 

50,9% 44,3% 58,1% 47,2% 53,2% 43,2% 

Trudno powiedzied 2,7% 15,5% 14,9% 12,7% 8,5% 14,9% 
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Przedsiębiorcy pytani o odczuwanie konkurencji ze strony szarej strefy, udzielając odpowiedzi 

pozytywnych częściej wyrażali swoje opinie w sposób umiarkowany („raczej tak”) niż zdecydowany; przy 

czym w powiecie płockim, sokołowskim oraz w Radomiu odsetki były mniej więcej zbliżone, gdy mówiono o 

obszarze produkcji, a w powiecie ciechanowskim i Ostrołęce – gdy mówiono o obszarze zatrudniania 

pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. 

 

 

Q29. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa konkurencję ze strony szarej strefy? 

1. W obszarze produkcji 

2. W obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

Odpowiedzi na skali: 
 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Raczej nie 

4. Zdecydowanie nie 

 

Tabela Q29. Poziom odczuwania  konkurencji ze strony szarej strefy 

 Powiat 
ciechanowski 

(N=102) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N=100) 

Powiat 
piaseczyoski 

(N=101) 

Powiat  
płocki 

(N=105) 

Powiat miasta 
Radom 
(N=100) 

Powiat  
sokołowski 

(N=100) 
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1. Zdecydowanie tak 16,6% 10,8% 3,6% 20,3% 13,6% 16,8% 

1+2.TAK 43,3% 33,8% 17,3% 37,7% 30,2% 36,1% 

2. Raczej tak 26,6% 23,0% 13,7% 17,5% 16,6% 19,3% 

3. Raczej nie 20,4% 21,5% 16,7% 22,2% 33,0% 19,3% 

3+4.NIE 55,4% 52,8% 69,7% 51,1% 62,4% 54,3% 

4. Zdecydowanie nie 35,0% 31,3% 52,9% 28,9% 29,4% 35,0% 

Trudno powiedzied 1,4% 13,5% 13,1% 11,2% 7,4% 9,6% 

ŚREDNIA 2,75 2,85 3,37 2,67 2,84 2,80 
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1. Zdecydowanie tak 9,4% 10,9% 1,1% 14,2% 5,8% 9,5% 

1+2.TAK 20,1% 20,3% 16,2% 24,1% 20,7% 23,5% 

2. Raczej tak 10,7% 9,4% 15,1% 9,9% 14,9% 14,1% 

3. Raczej nie 30,3% 29,1% 22,9% 32,7% 44,1% 24,9% 

3+4.NIE 75,1% 76,4% 73,4% 66,0% 76,0% 65,4% 

4. Zdecydowanie nie 44,8% 47,3% 50,5% 33,3% 32,0% 40,5% 

Trudno powiedzied 4,8% 3,3% 10,4% 9,8% 3,3% 11,1% 

ŚREDNIA 3,16 3,17 3,37 2,94 3,06 3,08 
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4.7. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 

4.7.1. FORMY ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA 

 

Elastyczne formy zatrudnienia najczęściej stosują badani pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego 

(74,2% z nich), natomiast najrzadziej – badani pracodawcy z Radomia (już tylko połowa - 51,6% - spośród 

nich). 

 

Q30. Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji stosowane są następujące elastyczne formy zatrudnienia? 

Q30a. Jakie inne formy elastycznego zatrudnienia stosuje się w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji? 

Tabela Q30 i Q30a. Elastyczne formy zatrudnienia stosowane w przedsiębiorstwie/ instytucji 
 

 POWIAT  

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

elastyczny czas pracy 53,4% 53,6% 69,4% 52,9% 48,9% 56,1% 

praca na wezwanie 32,8% 19,0% 13,5% 18,7% 21,5% 27,2% 

telepraca (praca wykonywana 
na odległośd, z domu) 

16,8% 10,7% 15,5% 8,9% 1,4% 11,6% 

zatrudnienie w skróconym 
wymiarze czasu pracy 

24,1% 26,1% 18,3% 22,2% 22,7% 21,1% 

inne 0,4% 1,8% 0,8% 0,1% 1,5% 0,0% 

żadne 37,5% 35,9% 25,8% 41,1% 48,4% 36,1% 

 
 

Najczęściej stosowaną formą elastycznego zatrudnienia jest elastyczny czas pracy – z możliwości takiej 

korzysta od 48,9% badanych przedsiębiorców w Radomiu do aż 69,4% -w powiecie piaseczyoskim. 

Na drugim miejscu – pod względem najchętniej stosowanych elastycznych form zatrudnienia znajdują 

się praca na wezwanie oraz zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy. W powiecie 

ciechanowskim, wśród badanych przedsiębiorców częściej mamy do czynienia z pracą na wezwanie (32,8%) 

niż zatrudnieniem w skróconym wymiarze czasu pracy (24,1%), podobnie – w powiecie sokołowskim 

(27,2% do 21,1%). Z kolei częściej z zatrudnieniem w skróconym wymiarze czasu pracy niż pracą na 

wezwanie mamy do czynienia w badanych firmach w Ostrołęce (26,1% do 19,0%), powiecie płockim (22,2% 

do 18,7%) oraz piaseczyoskim (18,3% do 13,5%), w Radomiu natomiast uzyskane odsetki były mniej więcej 

zbliżone (22,7% do 21,5%). 

Najrzadziej wykorzystywaną przez badanych pracodawców formą zatrudnienia jest telepraca: 

korzystało z niej od zaledwie 1,4% badanych pracodawców w Radomiu do 15,5% - w powiecie 

piaseczyoskim i 16,8% - w ciechanowskim. Warto zwrócid uwagę, że – inaczej niż w pozostałych powiatach, 

gdzie telepraca była najrzadziej (w porównaniu z pozostałymi, o które pytano) wykorzystywaną formą 
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elastycznego zatrudnienia – w powiecie piaseczyoskim podobne odsetki pracodawców korzystały z pracy 

na wezwanie (13,5%), telepracy (15,5%) i zatrudnienia w skróconym wymiarze czasu pracy (18,3%). 

 
 

4.7.2. ZAKRES WYKORZYSTYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA/ INSTYTUCJE ELASTYCZNYCH FORM 

ZATRUDNIENIA 
 

W większości badanych powiatów, połowa lub więcej pracodawców korzystających z elastycznych 

form zatrudnienia, zasady te stosuje wobec przynajmniej trzech czwartych pracowników. Jedynie 

w powiecie piaseczyoskim z elastycznych form zatrudnienia wobec przynajmniej trzech czwartych 

pracowników korzysta mniej niż połowa (43,0%) przedsiębiorców stosujących takie formy zatrudnienia. 

 

Q31. Jakiego mniej więcej odsetka pracowników Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji dotyczą elastyczne formy zatrudnienia? 

 

 

Wykres Q31. Zakres wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Wyniki dotyczą przedsiębiorców korzystających z elastycznych form zatrudnienia. 

 

W firmach, które stosują elastyczne formy zatrudnienia obejmują one największą częśd ogółu 

pracowników w powiecie sokołowskim (średnio 80,01% stanu załogi), natomiast najmniejszą – w powiecie 

piaseczyoskim (67,18%) oraz ciechanowskim (69,58%). 
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4.7.3. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA 

 

Zdecydowana większośd pracodawców korzystających z elastycznych form zatrudnienia dostrzega 

korzyści ze stosowania takich rozwiązao. Zdecydowanie najwięcej pozytywów dostrzegają pracodawcy 

z Radomia (tylko 2,1% z nich nie dostrzega żadnych korzyści), powiatu płockiego (2,9%) i ciechanowskiego 

(3,2%), natomiast o braku jakichkolwiek korzyści najczęściej mówią pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego 

(10,0%). 

 

Q32. Jakie korzyści ze stosowania elastycznych form zatrudnienia dostrzega Pan(i) w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji? 

Tabela Q32. Korzyści ze stosowania elastycznych form zatrudnienia  

 Powiat 
ciechanowski 

Powiat miasta 
Ostrołęki 

Powiat 
piaseczyoski 

Powiat  
płocki 

Powiat miasta 
Radom 

Powiat  
sokołowski 

 N=64 N=64 N=75 N=62 N=52 N=64 

ułatwienia w organizacji 
pracy 
przedsiębiorstwa\instytucji 

58,6% 56,8% 64,8% 58,3% 72,2% 63,4% 

wzrost zadowolenia 
pracowników 

50,7% 62,3% 42,8% 43,1% 45,6% 42,0% 

niższe koszty 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa\instytucji 

38,6% 31,0% 37,7% 42,4% 26,3% 39,4% 

większe możliwości 
znalezienia pracowników 

15,2% 23,0% 21,6% 22,4% 12,4% 34,4% 

większa efektywnośd, 
wydajnośd 

0,0% 3,0% 7,0% 0,4% 6,3% 0,0% 

(większe) zadowolenie 
klientów 

4,6% 0,9% 0,1% 11,9% 6,9% 0,0% 

inne 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,9% 0,0% 

nie ma żadnych korzyści 3,2% 8,1% 10,0% 2,9% 2,1% 7,8% 

Odpowiedzi zapisane kursywą nie były odczytywane respondentom – kategorie zostały utworzone na podstawie odpowiedzi 
zapisanych w kategorii „inne” 

Wyniki dotyczą przedsiębiorców korzystających z elastycznych form zatrudnienia. 
 
 

Dwie najczęściej dostrzegane przez pracodawców korzystających z elastycznych form zatrudnienia 

zalety, to ułatwienia w organizacji pracy (od 56,8% w Ostrołęce do 72,2% - w Radomiu) oraz wzrost 

zadowolenia pracowników (od 42,0% w powiecie sokołowskim, 42,8% - w piaseczyoskim i 43,1% - 

w płockim do 62,3% - w Ostrołęce). Ułatwienia w organizacji pracy na pierwszym miejscu – jako najczęściej 

wskazywana przez pracodawców zaleta – wskazywane były w powiecie ciechanowskim, piaseczyoskim, 

płockim, sokołowskim oraz w Radomiu. Z kolei w Ostrołęce nieco częściej niż na ułatwienia organizacji 

pracy wskazywano na zadowolenie pracowników.  

Badani pracodawcy, na trzecim miejscu – w rankingu korzyści wynikających ze stosowania elastycznych 

form zatrudnienia – wskazywali niższe koszty funkcjonowania firmy (od 26,3% w Radomiu do 42,4% - 

w powiecie płockim), a na czwartym – większe możliwości znalezienia pracowników (od 12,4% - w Radomiu 

do 34,4% - w powiecie sokołowskim).  
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Spośród wyodrębnionych ze swobodnie przytaczanych w kategorii „inne” odpowiedzi, najczęstsze 

dotyczyły większej efektywności (zwracali na to uwagę przede wszystkim pracodawcy z powiatu 

piaseczyoskiego – 7,0% stosujących elastyczne formy zatrudnienia oraz z Radomia – 6,3%), a także 

przełożenia zastosowanych form elastycznego zatrudnienia na większe zadowolenie klientów (głównie 

mówili o tym pracodawcy z powiatu płockiego – 11,9%, Radomia – 6,9%, a ponadto też – z powiatu 

ciechanowskiego – 4,6%). 

 
 
 
 
 
 

4.7.4. OGRANICZENIA W STOSOWANIU ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA 

 

Przedsiębiorcy, których firmy nie korzystają z elastycznych form zatrudnienia najczęściej tłumaczą, że 

nie pozwala na to organizacja pracy (od 43,6% w powiecie płockim do 63,1% w Radomiu i 64,1% - 

w Ostrołęce). Znaczna grupa badanych (od 24,9% w powiecie płockim do 67,2% - w powiecie 

piaseczyoskim) przyznawała, że nic nie stoi na przeszkodzie, tylko po prostu dotychczas o tym nie 

pomyślano. Stosunkowo często pojawiała się też argumentacja odwołująca się do braku zainteresowania ze 

strony pracowników (od 13,1% - w Ostrołęce do 31,5% - w powiecie piaseczyoskim).  

Obawy pracodawców budziła ponadto przypuszczalna ograniczona możliwośd nadzoru nad 

pracownikami, którzy korzystaliby z elastycznych form zatrudnienia (od 9,6% w Radomiu do 21,7% - w 

powiecie płockim), brak pracowników w okresie dużego zapotrzebowania na pracę (od 3,5% w powiecie 

sokołowskim do 14,1% - w Ostrołęce) oraz zbyt duże koszty, jakie – jak sądzą – musieliby ponieśd, gdyby 

zdecydowali się na skorzystanie z elastycznych form zatrudnienia (od 5,1% w Radomiu i 5,6% - w powiecie 

płockim do 21,3% - w powiecie sokołowskim). 

W powiecie sokołowskim (23,3%), płockim (16,3%) oraz ciechanowskim (7,0%) badani pracodawcy 

tłumaczyli ponadto, że ich firma jest zbyt mała, by korzystad z takich możliwości, a w Radomiu (8,5%) 

tłumaczono również względami formalnymi, ale wynikającymi z decyzyjności leżącej poza firmą (brak 

odpowiednich przepisów umożliwiających to, brak zgody po stronie centrali, inwestora itp.).  

Stosunkowo rzadko badani przedsiębiorcy skłonni byli przyznawad się do niewiedzy na temat 

możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia (najczęściej - powiecie sokołowskim - 7,4% 

i piaseczyoskim - 7,2%, a najrzadziej – w Radomiu – 0,5%). 
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Q33. Dlaczego w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji nie stosuje się elastycznych form zatrudnienia? 

Tabela Q33. Ograniczenia  stosowania elastycznych form zatrudnienia  

 

Powiat 
ciechanowski 

Powiat 
miasta 

Ostrołęki 
Powiat 

piaseczyoski 

Powiat  

płocki 

Powiat 
miasta 
Radom 

Powiat  

sokołowski 

 N=38 N=36 N=26 N=43 N=48 N=36 

organizacja pracy na to nie pozwala 51,4% 64,1% 62,6% 43,6% 63,1% 54,6% 

nic nie stoi na przeszkodzie, ale 
dotychczas nie myśleliśmy o tym 

31,7% 40,3% 67,2% 24,9% 29,6% 28,8% 

nasi pracownicy nie są tym 
zainteresowani 

17,2% 13,1% 31,5% 28,5% 22,5% 16,5% 

powodowałoby to problemy z nadzorem 
nad pracownikami 

10,7% 19,8% 20,3% 21,7% 9,6% 11,0% 

zbyt duże koszty 17,9% 14,8% 11,4% 5,6% 5,1% 21,3% 

brakowałoby pracowników w okresie 
dużego zapotrzebowania na pracę 

7,0% 14,1% 10,5% 12,9% 9,5% 3,5% 

brakuje nam wiedzy o możliwościach 
stosowania elastycznych form 
zatrudnienia 

3,4% 5,3% 7,2% 3,8% 0,5% 7,4% 

firma jest zbyt mała, nie zatrudnia 
pracowników 

7,0% 0,0% 0,0% 16,3% 0,0% 23,3% 

nie ma takiej potrzeby 7,3% 0,0% 10,8% 3,9% 5,2% 7,4% 

brak zgody na taką formę zatrudnienia – 
przepisy na to nie pozwalają, centrala, 
inwestor na to nie pozwala itp. 

0,0% 0,8% 0,2% 0,8% 8,5% 0,4% 

inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

trudno powiedzied 13,5% 5,3% 7,0% 8,4% 2,0% 5,9% 

Odpowiedzi zapisane kursywą nie były odczytywane respondentom – kategorie zostały utworzone na podstawie odpowiedzi 
zapisanych w kategorii „inne” 

Wyniki dotyczą przedsiębiorców, którzy nie korzystają z elastycznych form zatrudnienia. 
 

 



 

 
124 

4.7.5. PLANY DOTYCZĄCE WPROWADZENIA ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA 

 

Plany dotyczące wprowadzenia lub zwiększenia zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia ma 

od 18,8% badanych firm w Radomiu do 24,6% - w powiecie sokołowskim. Oznacza to, że około jednej piątej 

– jednej czwartej firm rozważa wprowadzenie lub rozszerzenie elastycznych form zatrudnienia. 

 

 

 

Q34. Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji planuje się wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia lub zwiększenie zakresu 

stosowania elastycznych form zatrudnienia? 

Wykres Q34. Plany dotyczące wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia 
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Badani przedsiębiorcy planujący wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia najczęściej brali pod 

uwagę wprowadzenie (lub zwiększenie stosowania) elastycznego czasu pracy – co prawda stosunkowo 

rzadko formę te biorą pod uwagę badani pracodawcy z Ostrołęki (19,3%), ale niemal powszechnie jest 

rozważana w pozostałych powiatach (od 79,0% w powiecie sokołowskim do aż 99,3% - w powiecie 

piaseczyoskim). Dośd często – chod nie tak, jak elastyczny czas pracy – rozważane jest także dopuszczanie 

pracy na wezwanie (od 32,1% - w Radomiu do 58,0% - w powiecie piaseczyoskim).   

Wśród przedsiębiorców w Ostrołęce rozważających wprowadzenie lub rozszerzenie zakresu 

stosowania elastycznych form zatrudnienia sporym zainteresowaniem cieszy się telepraca (aż 66,6%), 

jednak już w pozostałych powiatach chętnych do stosowania tej formy zatrudnienia jest nieco mniej (od 

23,4% - w powiecie sokołowskim do 35,0% - w powiecie płockim). O ile Ostrołęka była charakterystycznym 

miejscem pod względem dużego zainteresowania telepracą, to na przeciwległym biegunie można 

przeciwstawid Ostrołęce Radom – tutaj zaledwie 7,0% firm biorących pod uwagę elastyczne formy 

zatrudnienia wyraża zainteresowanie telepracą. 

W Radomiu, ale także w powiecie piaseczyoskim dośd często rozważa się (odpowiednio: 51,9% i 51,6%) 

wprowadzenie zatrudnienia w skróconym wymiarze czasy pracy. 

 

Q34a. Jakie elastyczne formy zatrudnienia planuje się wprowadzid lub zwiększyd ich stosowanie 

Tabela Q34a. Planowane elastyczne formy zatrudnienia 
 

 Powiat 
ciechanowski 

Powiat miasta 
Ostrołęki 

Powiat 
piaseczyoski 

Powiat 
płocki 

Powiat miasta 
Radom 

Powiat 
sokołowski 

 N=20 N=23 N=20 N=26 N=19 N=25 

elastyczny czas pracy 89,1% 19,3% 99,3% 85,2% 81,1% 79,0% 

praca na wezwanie 41,2% 52,7% 58,0% 49,7% 32,1% 52,0% 

telepraca (praca 
wykonywana na odległośd, 
z domu) 

29,8% 66,6% 31,0% 35,0% 7,0% 23,4% 

zatrudnienie w skróconym 
wymiarze czasu pracy 

17,5% 31,2% 51,6% 28,3% 51,9% 25,3% 

inne 12,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które planują wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia lub zwiększenie ich zakresu 
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4.8. MIGRACJE KRAJOWE ORAZ ZAGRANICZNE 
 

4.8.1. SKALA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY 
 
 

Pracownicy dojeżdżają do pracy z innych miejscowości najczęściej w powiecie płockim (pracownicy 

dojeżdżają z innych miejscowości w 70,3% badanych firm), natomiast najrzadziej – w Ostrołęce (43,7%).  

W badanych firmach, największa częśd załogi dojeżdża do pracy z innych miejscowości w powiecie 

płockim (ponad połowa zatrudnionych pracowników dojeżdża w 41,5% badanych firm), natomiast podróże 

do pracy z innych miejscowości najrzadziej są udziałem firm zlokalizowanych w Radomiu (w 19,3% firm 

dojeżdża nie więcej niż jedna czwarta załogi, a zaledwie w 6,0% - ponad połowa zatrudnionych). 

Q35a1. Jaki mniej więcej odsetek pracowników Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji dojeżdża do pracy z innych miejscowości? 
Q35b1. Z jakich miejscowości? 

Wykres Q35a1. Odsetek osób dojeżdżających do pracy z innych miejscowości 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Średnia liczba dojeżdżających pracowników z innych miejscowości największa jest w powiecie płockim 

(49,30%), nieco mniejsza zaś w powiecie piaseczyoskim (34,07%) oraz sokołowskim (33,78%). W powiecie 

ciechanowskim dojeżdżający stanowią średnio 27,66%; osób takich mniej jest w Ostrołęce (średnio 

23,29%), a najmniej – w Radomiu (19,57%). 
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O ile dojazdy do pracy z innych miejscowości zdarzają się w badanych powiatach stosunkowo często, 

to już dojazdy do pracy z innych powiatów są zjawiskiem dużo rzadszym. O pracownikach dojeżdżających 

do pracy z innych powiatów mówi od 12,7% pracodawców z powiatu ciechanowskiego do 20,4% - 

w powiecie płockim i 20,8% w powiecie sokołowskim. Jednak rekordzistą pod względem pracowników 

dojeżdżających do pracy z innych powiatów jest jednak powiat piaseczyoski – w sytuacji takiej jest aż 44,4% 

badanych firm. 

Q35a2. Jaki mniej więcej odsetek pracowników Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji dojeżdża do pracy z innych powiatów? 
Q35b2. Z jakich powiatów? 
 

Wykres Q35a2. Odsetek osób dojeżdżających do pracy z innych powiatów 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Również pod względem średniej liczby pracowników dojeżdżających do pracy spoza powiatu powiat 

piaseczyoski pozostawia daleko w tyle inne powiaty: dojeżdżający pracownicy stanowią średnio 22,07% 

załogi, podczas gdy w pozostałych badanych powiatach odsetek ten jest przeważnie jednocyfrowy (2,89% - 

w powiecie ciechanowski, 3,96% - w Ostrołęce i 4,07% - w Radomiu i 6,46% - w powiecie płockim), a tylko 

w powiecie sokołowskim dwucyfrowy, jednak i tak znacznie niższy niż w powiecie piaseczyoskim (14,02%). 
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4.8.2. WPŁYW ZAGRANICZNYCH MIGRACJI ZAROBKOWYCH POLSKICH PRACOWNIKÓW NA PODAŻ PRACY W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE/ INSTYTUCJI 
 

 

Zdecydowana większośd badanych przedsiębiorców nie odczuwa braku pracowników w związku 

z migracjami zarobkowymi Polaków po otwarciu rynków pracy w innych paostwach Unii Europejskiej – 

deklaruje tak od 85,2% badanych przedsiębiorców w powiecie płockim i 85,3% - w Radomiu, do 97,6% - w 

powiecie ciechanowskim.  

 

Q41. Czy w związku z migracjami zarobkowymi Polaków po otwarciu rynków pracy w innych paostwach Unii Europejskiej, Pana(i) 

przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa/odczuwała brak pracowników? 

Tabela Q41 

 Powiat 
ciechanowski 

Powiat miasta 
Ostrołęki 

Powiat 
piaseczyoski 

Powiat  
Płocki 

Powiat miasta 
Radom 

Powiat  
sokołowski 

 N = 102 N = 100 N = 101 N = 105 N = 100 N = 100 

Tak, odczuwało bezpośrednio 
po otwarciu tych rynków, ale 

teraz już nie 

0,0 % 4,4 % 6,9 % 2,0 % 1,7 % 0,0 % 

Tak, cały czas odczuwa 1,1 % 3,3 % 0,9 % 11,3 % 10,6 % 7,9 % 

Nie 97,6 % 89,8% % 92,1 % 85,2 % 85,3 % 88,7 % 

Trudno powiedzied, nie wiem 
czy to jest spowodowane 
otwarciem rynków pracy 

1,3 % 2,5 % 0,1 % 1,5 % 2,4 % 3,4 % 

 
 

Brak pracowników po otwarciu rynków pracy w krajach UE odczuwali najczęściej badani przedsiębiorcy 

w powiecie płockim (13,3%) oraz w Radomiu (12,3%). Rzadziej mówili o tym badani w powiecie 

sokołowskim (7,9%) piaseczyoskim (7,8%) i w Ostrołęce (7,7%). Zmian niemal nie odczuli badani 

pracodawcy z powiatu ciechanowskiego (uskarżało się zaledwie 1,1% badanych).  

Warto zwrócid uwagę, że wśród przedsiębiorców odczuwających brak pracowników po otwarciu 

rynków pracy w innych paostwach UE w powiecie piaseczyoskim mówi się głównie o sytuacji z okresu zaraz 

po otwarciu tych rynków (6,9%) niż do dzisiaj (0,9%). Inaczej jest w powiecie płockim, sokołowskim oraz w 

Radomiu – tutaj częściej mówi się o wpływie, który trwa do tej pory niż tylko o zjawisku, które wystąpiło 

przejściowo (odpowiednio: 11,3% do 2,0%, 7,9% do 0,0%, oraz 10,6% do 1,7%). W Ostrołęce opinie 
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badanych przedsiębiorców są podzielone: 4,4% odczuwało brak pracowników po otwarciu rynków pracy w 

innych paostwach UE, ale 3,3% - odczuwa je przez cały czas. 

Od 0,1% badanym w powiecie piaseczyoskim do 3,4% badanym - w powiecie sokołowskim trudno było 

ocenid, czy odczuwane braki są spowodowane otwarciem rynków pracy, czy raczej innymi czynnikami (ta 

kategoria odpowiedzi – w przeciwieostwie do pozostałych – nie była odczytywanym respondentom). 

 

 

 

 

4.9. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 
 
4.9.1. SKALA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 
 

Zatrudnianie cudzoziemców przez badane instytucje jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim. 

Cudzoziemców stosunkowo najczęściej zatrudniają badane firmy w Radomiu (3,9%). W pozostałych 

powiatach odsetek firm zatrudniających obcokrajowców nie osiąga nawet 1% wskazao. Może wynikad to 

stąd, że Polska jest mało atrakcyjnym rynkiem pracy dla cudzoziemców. Zatrudnianie osób innej 

narodowości może występowad w szarej strefie i przez to nie jest odnotowywane w statystykach.  

 
Q35. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudnia cudzoziemców? 

Wykres Q35. Poziom zatrudnienia cudzoziemców 
 
 
 
 
 

 

 

4.9.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW WG ZAWODÓW 
 

0,0%

3,9%

0,1%

0,2%
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Tak Nie
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W badanych firmach zatrudnianie cudzoziemców jest zjawiskiem niezmiernie rzadkim – uzyskany 

materiał należy traktowad więc w sposób jakościowych i z pewnością nie można tu mówid 

o zróżnicowaniach charakterystycznych dla określonych powiatów. Zawody podawane przez tych 

nielicznych pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców pokazują, że obcokrajowcy zajmują w polskich 

firmach bardzo różne stanowiska – zarówno najwyższe (dyrektorzy generalnie, prezesi), przez 

specjalistyczne (inżynierowie), bywają nauczycielami, jak również są pracownikami ochrony czy 

robotnikami. 

 

 

Q36. W jakich zawodach pracują w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji cudzoziemcy? 

 

Tabela Q36. Zawody, w których zatrudniani są cudzoziemcy 

 Powiat 
ciechanowski 

(N = 0,51) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N = 0,1)  

Powiat 
piaseczyoski 

(N = 0,24982) 

Powiat miasta 
Radom 

(N = 0,41239) 

Inżynierowie i pokrewni 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Średni personel biurowy 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Ogrodnicy 0,0% 0,0% 54,4% 0,0% 

Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi 
i ich zastępcy 

0,0% 0,0% 25,9% 0,0% 

Pracownicy usług ochrony 0,0% 0,0% 14,5% 0,0% 

Nauczyciele gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 

0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 

Nauczyciele szkół podstawowych i 
przedszkoli 

0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0% 0,0% 0,0% 87,2% 

Pozostali specjaliści szkolnictwa i 
wychowawcy 

80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Robotnicy budowlani robót stanu 
surowego i pokrewni 

0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 

*Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które zatrudniają cudzoziemców 
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4.9.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW WG KRAJU POCHODZENIA 
 

Krajem pochodzenia cudzoziemców pracujących w badanych firmach najczęściej była Ukraina. 

 

Q37. Z jakich krajów pochodzą zatrudnieni w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji cudzoziemcy? 

Tabela Q37. Kraje pochodzenia zatrudnionych cudzoziemców 

 Powiat 
ciechanowski 

(N = 0,51) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N = 0,1)  

Powiat 
piaseczyoski 

(N = 0,24982) 

Powiat  
płocki 

(N = 0,0588) 

Powiat miasta 
Radom 

(N = 3,9) 

Ukraina 80,0 % 100,0 % 54,4 % 100,0 % 100 % 

Inne  20,0 % 0,0 % 45,6 % 0,0 % 0,0 % 

*Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które zatrudniają cudzoziemców 
 

 

4.9.4. STRUKTURA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER PRACY (PRACA STAŁA/ 

SEZONOWA) 
 

Badani przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców stosunkowo najczęściej wskazywali na stały 

charakter zatrudniania. W Radomiu częściej deklaracje dotyczyły pracowników sezonowych. Uzyskane 

wyniki mówią jednak wyłącznie o sytuacji w badanych firmach – nie wolno uogólniad ich na sytuację 

panująca w powiecie. 

Q38. Czy cudzoziemcy są pracownikami stałymi, czy sezonowymi? 

1. Tylko stałymi 

2. Tylko sezonowymi/ czasowymi 

3. Zarówno stałymi, jak i sezonowymi 

 Wykres Q38. Struktura zatrudnienia cudzoziemców ze względu na charakter pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które zatrudniają cudzoziemców 
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4.9.5. DETERMINANTY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 
 

 

W badanych firmach zatrudniających cudzoziemców, najczęściej wskazywane okoliczności zatrudnienia 

tych osób dotyczyły najlepszej oferty pracy złożonej przez cudzoziemca (byli najlepszymi kandydatami). 

Tylko w Radomiu pytani przedsiębiorcy tłumaczyli, że nie udało im się znaleźd odpowiednich pracowników 

w Polsce. 

 

 

Q39. Co spowodowało, że w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji zatrudnieni zostali cudzoziemcy? 

Tabela Q39. Powody zatrudnienia cudzoziemców 
 

 Powiat 
ciechanowski 

(N = 0,51) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 
(N = 0,1)  

Powiat 
piaseczyoski 

(N = 0,24982) 

Powiat  
płocki 

(N = 0,0588) 

Powiat miasta 
Radom 

(N = 3,9) 

Byli najlepszymi kandydatami  
na stanowiska, które zajmują 

80,0 % 100,0 % 74,1 % 0,0 % 0,0 % 

Nie udało się znaleźd odpowiednich 
pracowników w Polsce 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 98,7 % 

Ubiegał się o pracę, był wakat,  
to ją dostał 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 

Inne 20 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Trudno powiedzied 0,0 % 0,0 % 25,9 % 0,0 % 0,0 % 

*Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które zatrudniają cudzoziemców 
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4.9.6. POPYT NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW 
 

 

W badanych firmach tylko nieliczni przedsiębiorcy rozważają możliwośd zatrudnienia w ciągu 

najbliższego roku cudzoziemców (od 2,5% w powiecie ciechanowskim i 2,6% - w Radomiu do 6,5% - 

w powiecie płockim). 

Możliwości zatrudniania cudzoziemców nie biorą pod uwagę przede wszystkim badani pracodawcy 

z powiatu ciechanowskiego (97,5%), rzadziej postawę taką prezentują badani pracodawcy z powiatu 

płockiego (91,0%). 

 

 

Q40. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja planuje/chciałoby w ciągu najbliższego roku zatrudnid cudzoziemców? 

Wykres Q40. Plany zatrudnienia  cudzoziemców w  ciągu najbliższego roku 
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Respondenci, którzy wyrazili gotowośd zatrudniania cudzoziemców, pytani o zawody, w których 

chcieliby ich zatrudniad, wymieniali bardzo zróżnicowane grupy zawodów (wskazywano zarówno na 

inżynierów, nauczycieli, jak i robotników, techników, kierowców czy personel biurowy). Wyników 

dotyczących planów zatrudnieniowych wobec cudzoziemców nie można uogólniad na wszystkie firmy 

z danego powiatu (uzyskane liczebności są zbyt małe – wyniki mówią wyłącznie o sytuacji w firmach, 

w których je uzyskano). 

 

Q40a. W jakich zawodach Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja planuje/ chciałoby zatrudnid cudzoziemców? 

Tabela Q40a. Planowane zawody dla cudzoziemców w  ciągu najbliższego roku 
 

  Powiat 
ciechanowski 

(N =  3) 

Powiat miasta 
Ostrołęki 

(N = 4) 

Powiat 
piaseczyoski 

(N = 4) 

Powiat  
płocki 

(N =  7) 

Powiat miasta 
Radom 
(N =  3) 

Powiat  
sokołowski 

(N = 3) 

Elektrycy 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Informatycy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,0% 0,0% 
Inżynierowie i pokrewni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,0% 0,0% 
Kierowcy pojazdów 0,0% 69,1% 54,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nauczyciele gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych 

0,0% 3,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 

Nauczyciele szkół wyższych 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 0,0% 
Ogrodnicy 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Operatorzy maszyn i 
urządzeo wydobywczych i 
pokrewni 

0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pracownicy usług 
domowych i 
gastronomicznych 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,8% 

Robotnicy budowlani robót 
stanu surowego i pokrewni 

50,0% 26,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Robotnicy pomocniczy 
transportu i tragarze 

0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Robotnicy pomocniczy w 
górnictwie i budownictwie 

0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 0,0% 0,0% 

Robotnicy pomocniczy w 
rolnictwie, rybołówstwie i 
pokrewni 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 

Robotnicy produkcji 
wyrobów włókienniczych, 
odzieży i pokrewni 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,4% 0,0% 

Robotnicy w przetwórstwie 
spożywczym 

0,0% 0,0% 0,0% 24,4% 0,0% 0,0% 

Średni personel biurowy 0,0% 0,0% 1,5% 2,1% 0,0% 0,0% 
Technicy 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Technicy nauk 
biologicznych i rolniczych 

0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 0,0% 0,0% 

W żadnym z wymienionych 50,0% 0,0% 41,3% 24,4% 0,0% 27,8% 
*Dotyczy przedsiębiorstw/ instytucji,  które mają plany zatrudnid cudzoziemców 

 

Plany przedsiębiorców, którzy wyrazili zainteresowanie zatrudnianiem obcokrajowców, najczęściej 

wskazywały na gotowośd przyjmowania pojedynczych osób. 
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4.10. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI W POSZUKIWANIACH I SZKOLENIACH PRACOWNIKÓW 

4. 10.1. SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA/ INSTYTUCJE 

 

Badani przedsiębiorcy, pytani, w jaki sposób instytucja poszukuje pracowników, na pierwszym miejscu 

– we wszystkich powiatach – wskazują na znajomości, przyjmowanie osób z polecenia (od 45,1% 

w Radomiu i 45,4% - w Ostrołęce do 63,2% - w powiecie piaseczyoskim).  

Na drugim miejscu wskazywano w powiecie płockim (49,5%), ciechanowskim (51,4%) oraz w Ostrołęce 

(4,1%) zatrudnianie osób, które zgłaszają się same do firmy. W Radomiu (35,9%) oraz w powiecie 

sokołowskim (34,5%) na drugim miejscu znalazło się pośrednictwo Powiatowego Urzędu Pracy . Z kolei 

w powiecie piaseczyoskim na drugim miejscu – pod względem – najczęściej wykorzystywanych przez 

badanych przedsiębiorców źródeł rekrutacji pracowników – znalazły się ogłoszenia w prasie lub portalach 

internetowych (39,0%). 

 

Q42. W jaki sposób Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja poszukuje pracowników? 

Tabela Q42. Sposoby poszukiwania pracowników przez przedsiębiorstwa/ instytucje 
 

 POWIAT 

 Ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

poprzez znajomości\ przyjmowane są 
osoby z polecenia 

53,3% 45,4% 63,2% 57,0% 45,1% 49,1% 

zatrudniane są osoby, które same się 
zgłaszają 

51,4% 40,1% 29,5% 49,5% 29,5% 26,2% 

za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy 

42,0% 27,9% 21,1% 38,1% 35,9% 34,5% 

poprzez ogłoszenia w prasie lub na 
portalach internetowych 

36,0% 33,5% 39,0% 27,1% 31,3% 22,6% 

poprzez oferty na stronie internetowej 
przedsiębiorstwa\ instytucji 

5,8% 11,4% 22,5% 18,2% 9,0% 13,7% 

za pośrednictwem prywatnych firm 
rekrutacyjnych\ prywatnych biur 
pośrednictwa 

5,2% 2,6% 7,2% 5,9% 0,5% 3,4% 

za pośrednictwem kuratorium 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
konkursy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 
poprzez konferencje 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
upadek poprzedniej firmy, 
skompletowano zespół z najlepszych 
osób i utworzono obecną firmę 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 

nie szukamy pracowników/ nie ma 
takiej potrzeby 

7,5% 11,7% 8,2% 11,0% 11,2% 15,2% 

inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

 

W porównaniu z przedstawionymi powyżej sposobami rekrutowania pracowników, mniej popularne 

jest – w badanych powiatach – umieszczanie oferty na stronie internetowej firmy (od 5,8% w powiecie 

ciechanowskim do 22,5% - w powiecie piaseczyoskim), korzystanie z pomocy prywatnych firm 

rekrutacyjnych (od 0,5% - w Radomiu do 7,2% - w powiecie piaseczyoskim) lub inne. 
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4.10. 2. NATĘŻENIE I ZAKRES WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

W Ostrołęce oraz w powiecie płockim z partnerami zewnętrznymi – w zakresie poszukiwania 

i szkolenia pracowników – współpracuje większośd badanych firm (odpowiednio: 61,5% i 60,7%). Mniej 

więcej połowa – w Radomiu (54,4%), powiecie ciechanowskim (48,9%) i powiecie piaseczyoskim (49,6%). 

Do współpracy z partnerami zewnętrznymi we wskazanym w zakresie przedmiotowym przyznawało się 

najmniej badanych firm w powiatu sokołowskiego (43,3%). 

 

Q43. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja współpracuje w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników 

z partnerami zewnętrznymi? 

Tabela Q43. Współpraca w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z partnerami zewnętrznymi 
 

 Powiat  

 
Ciechanowski 

(N=102) 
Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

Publicznymi Służbami Zatrudnienia (np. 
Powiatowy Urząd Pracy) 

30,6 25,8 11,7 33,9 34,4 29,2 

Prywatnymi firmami szkoleniowymi 13,3 29,2 29,7 28,1 19,7 18,1 

Publicznymi instytucjami edukacyjnymi 14,2 25,4 14,8 24,1 19,2 26,9 

Niepublicznymi instytucjami 
edukacyjnymi 

11,7 12,9 14,1 18,5 9,3 5,8 

Prywatnymi firmami rekrutacyjnymi ( 
headhunterskimi )\ prywatnymi biurami 
pośrednictwa pracy 

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

Innymi partnerami zewnętrznymi 5,7 4,6 7,7 8,1 5,8 6,5 

Brak współpracy 51,1 38,5 50,4 39,3 45,6 56,7 

 

W większości badanych powiatów współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie poszukiwania 

i szkolenia pracowników najczęściej dotyczyły publicznych służb zatrudnienia (34,4% wskazao w Radomiu, 

33,9% - w powiecie płockim i 30,6% - w powiecie ciechanowskim). Na ten rodzaj współpracy najrzadziej 

wskazywali badani przedsiębiorcy z powiatu piaseczyoskiego (11,7%). 

W powiecie piaseczyoskim, ale także w Ostrołęce na pierwszym miejscu wskazywano współpracę z 

prywatnymi firmami szkoleniowymi (odpowiednio: 29,7% i 29,2%). Wysoki odsetek badanych wskazywał 

również na te formę współpracy w powiecie płockim (28,1%, jednak w tym powiecie jeszcze częściej 

dochodziło do współpracy z prywatnymi służbami zatrudnienia). Najrzadziej z usług prywatnych firm 

szkoleniowych korzystali badani przedsiębiorcy w powiatu ciechanowskiego (13,3%). 

W Ostrołęce, ale również w powiecie płockim, niewiele rzadziej niż współpraca z prywatnymi firmami 

szkoleniowymi nawiązywana była przez badanych współpraca z publicznymi instytucjami edukacyjnymi 
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(odpowiednio: 25,4% i 24,1%). Również w powiecie sokołowskim jedna czwarta pytanych (26,9%) 

wskazywała na publiczne instytucje edukacyjne. 

W większości powiatów, rzadziej niż do współpracy z publicznymi instytucjami edukacyjnymi 

dochodziło do współpracy z niepublicznymi instytucjami edukacyjnymi (w powiecie ciechanowskim: 14,2% 

do 11,7%, w Ostrołęce: 25,4% do 12,9%, w płockim – 24,1% do 18,5%, w Radomiu – 19,2% do 9,3%, a 

w sokołowskim – 26,9% do 5,8%), tylko w powiecie piaseczyoskim równie często wskazywano na publiczne 

(14,8%) co i niepubliczne instytucje edukacyjne (14,1%). 

W badanych firmach najrzadziej dochodziło do współpracy z prywatnymi firmami rekrutacyjnymi (od 

0,0% w powiecie sokołowskim do 4,6% - w Ostrołęce). 
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4.10. 3. OCZEKIWANIA WOBEC WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

Wśród przedsiębiorców pytanych, czego oczekiwaliby po współpracy z partnerami zewnętrznymi 

w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników od 20,1% - w powiecie płockim do 

38,4% - w Radomiu deklarowało, że niczego – nie widzą potrzeby takiej współpracy. Opinie pozostałych są 

bardzo zróżnicowane – w zależności od powiatu, w którym prowadzono badanie.  

 

Q45. Czego oczekuje /oczekiwał(a)by+ Pan(i) po współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych z 

poszukiwaniem i szkoleniem pracowników? 

Tabela Q45. Oczekiwania wobec partnerów zewnętrznych w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników 
 

 POWIAT  

 ciechanowski 
(N=102) 

Ostrołęka 
(N=100) 

Piaseczyoski 
(N=101) 

Płocki 
(N=105) 

Radom 
(N=100) 

Sokołowski 
(N=100) 

niczego, nie widzę potrzeby takiej 
współpracy 

20,3% 34,7% 26,8% 20,1% 38,4% 29,1% 

organizacji kursów, szkoleo 
podnoszących kwalifikacje 
zawodowe 

53,1% 38,3% 45,4% 43,1% 30,9% 36,7% 

pomocy w doposażeniu miejsca 
pracy pracownika 

28,5% 23,4% 19,9% 22,9% 13,8% 22,2% 

pomocy w znalezieniu pracownika 
poza miejscem działalności firmy i 
poza obrębem powiatu 

6,6% 4,9% 6,8% 5,9% 1,5% 16,5% 

pomocy w znalezieniu pracownika 
poza miejscem działalności firmy, 
ale w obrębie powiatu 

11,4% 7,4% 24,3% 16,5% 7,4% 18,6% 

pomocy w znalezieniu pracownika 
w miejscu działalności firmy 

35,0% 15,7% 33,8% 27,4% 20,2% 31,9% 

pomocy w znalezieniu pracownika 
za granicą 

1,3% 0,9% 0,0% 1,5% 1,0% 7,4% 

pozyskania pracownika na staż 19,9% 29,9% 12,9% 37,4% 11,1% 33,8% 
inne 0,0% 4,5% 0,0% 2,7% 1,5% 1,5% 
trudno powiedzied 5,9% 2,6% 1,7% 5,5% 9,6% 1,0% 

 

 

Generalnie można stwierdzid, że często oczekiwania dotyczyły pomocy w organizacji kursów, szkoleo 

podnoszących kwalifikacje zawodowe (od 30,9% w Radomiu do 53,1% - w powiecie ciechanowskim), ale 

także pomocy w doposażeniu miejsca pracy pracownika (od 13,8% - w Radomiu do 28,5% - w powiecie 

ciechanowskim). Badani przedsiębiorcy często liczyli też na pomoc w znalezieniu pracowników w miejscu 

działalności firmy (od 15,7% w Ostrołęce do 35,0% - w powiecie ciechanowskim) oraz w pozyskaniu 

pracownika na staż (od 11,1% w Radomiu do 37,4% w powiecie płockim). 
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W poszczególnych powiatach sytuacja przedstawia się następująco: 

 W powiecie ciechanowskim badani przedsiębiorcy najczęściej oczekiwaliby od partnerów 

zewnętrznych pomocy w doposażeniu miejsc pracy pracowników (35,0%), ale także pomocy w 

znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale w obrębie powiatu (28,5%). Na 

dalszych miejscach wskazywano pomoc w organizacji kursów, szkoleo podnoszących 

kwalifikacje zawodowe (20,3%) oraz pomocy w znalezieniu pracownika poza miejscem 

działalności firmy, ale poza obrębem powiatu (19,9%). Rzadziej chodziło o pomoc w znalezieniu 

pracownika w miejscu działalności firmy (11,4%). 

 W Ostrołęce badani przedsiębiorcy najczęściej oczekiwali pomocy w organizacji kursów, 

szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (34,7%), a nieco rzadziej – pomocy w 

znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy i poza obrębem powiatu (29,9%) i 

pomocy w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale w obrębie powiatu 

(23,4%). Dopiero na dalszych miejscach wskazywano na pomoc w doposażeniu miejsca pracy 

pracownika (15,7%). 

 W powiecie piaseczyoskim badani przedsiębiorcy najczęściej liczyli na pomoc w doposażeniu 

miejsca pracy pracownika (33,8%), w organizacji kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje 

zawodowe (26,8%), a także w znalezieniu pracownika w miejscu działalności firmy (24,3%). 

Jedna piąta pytanych (19,9%) liczyła na pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem 

działalności firmy, ale w obrębie powiatu.; rzadziej mówiono o pomocy w znalezieniu 

pracownika poza miejscem działalności firmy i poza obrębem powiatu (12,9%). 

 W powiecie płockim przedsiębiorcy pytani o oczekiwania wobec współpracy z partnerami 

zewnętrznymi w zakresie poszukiwania i szkolenia pracowników najczęściej wskazywali na 

pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy i poza obrębem powiatu 

(37,4%), pomoc w doposażeniu miejsca pracy pracownika (27,4%). Jedna piąta pytanych 

wskazywała na pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale 

w obrębie powiatu (22,9%), organizacje kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe 

(20,1%) oraz pomoc w znalezieniu pracownika w miejscu działalności firmy (16,5%). 

 W Radomiu badani przedsiębiorcy najczęściej oczekiwaliby od partnerów zewnętrznych 

pomocy w organizacji kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (38,4%). Inne 

kwestie wskazywane były już nieco rzadziej – 20,2% sugerowało pomoc w doposażeniu miejsca 

pracy pracownika, 13,8% - pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, 

ale w obrębie powiatu, a 11,1% - pomocy w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności 

firmy i poza obrębem powiatu.  
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 W powiecie sokołowskim badani przedsiębiorcy niemal tak samo często wskazywali trzy 

kwestie: pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy i poza obrębem 

powiatu (33,8%), pomoc w doposażeniu miejsca pracy pracownika (31,9%) oraz pomoc 

w organizacji kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (29,1%). Na dalszych 

miejscach znalazły się pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale 

w obrębie powiatu (22,0%), pomoc w znalezieniu pracownika w miejscu działalności firmy 

(18,6%) oraz pomoc w znalezieniu pracownika za granicą (16,5%). Warto zwrócid uwagę, że 

badani przedsiębiorcy z powiatu sokołowskiego znacznie częściej niż badani przedsiębiorcy 

z pozostałych powiatów mówili o oczekiwanej pomocy przy znalezieniu pracownika za granicą. 
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5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA 

5.1. POWIAT CIECHANOWSKI 

Struktura zatrudnienia 

 Pod względem wielkości firmy w powiecie ciechanowskim wyraźnie dominują małe przedsiębiorstwa, 

zatrudniające od 1 do 9 pracowników.  

 Najbardziej liczne branże w powiecie to:  
- handel, 

- budownictwo i kopalnictwo, 

- obsługa nieruchomości, wynajem i działalnośd związana z prowadzeniem interesów, 

- działalnośd produkcyjna. 

 Spośród różnych form zatrudnienia zdecydowanie najczęściej spotykana jest umowa o pracę. 

11,0% stanowią osoby samozatrudnione, 7,8% - zatrudnione na umowy cywilnoprawne.  

 Mężczyźni stanowią 57,2% spośród wszystkich zatrudnionych (kobiety odpowiednio 42,8%).  

 Większośd pracowników (67,3%) w powiecie to osoby między 25 a 49 rokiem życia. W wieku 50 i więcej lat 

jest co czwarta osoba (25,7%). Pracownicy do 24 roku życia stanowią 7,0% ogółu zatrudnionych.  

 Połowa (50,4%) spośród wszystkich pracowników powiatu ciechanowskiego to osoby z wykształceniem 

wyższym. Wykształcenie średnie posiada 36,2% pracowników, z czego 28,4% - średnie zawodowe, a 7,8% - 

średnie ogólnokształcące. 11,6% osób legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, natomiast 

1,9% - gimnazjalnym i niższym.  

 Cztery na pięd osób zatrudnionych w badanych firmach, to pracownicy związani z podstawową działalnością 

przedsiębiorstwa (79,6%).  

 Zawody, w których pracownicy są zatrudniani najczęściej to, poza kadrą zarządzającą: kierowcy pojazdów, 

sprzedawcy i demonstratorzy, średni personel biurowy oraz pracownicy do spraw finansowych i handlowych. 

Popyt na pracę 

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy nowych pracowników zatrudniła co trzecia firma (36%) z powiatu 

ciechanowskiego. Średnia liczba osób przyjętych do pracy w każdej firmie wynosiła 2,7. Dwie trzecie firm 

(64%) nie zatrudniło w tym okresie żadnego pracownika. 

 Zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników to kierowcy pojazdów (20,7%), a w dalszej 

kolejności pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji (11,1%) oraz sprzedawcy 

uliczni i pokrewni (9,4%). 
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 Przedsiębiorstwa (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) częściej zatrudniały mężczyzn (64,2%) niż kobiety (35,8%). 

Wśród nowoprzyjętych ponad połowę stanowiły osoby między 24 a 49 rokiem życia (50,8%). Niewiele mniej, 

bo aż 38,6%, stanowiły osoby do 24 roku życia. 

 Zdecydowana większośd firm (82,2%) nie miała problemów ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 

12 miesięcy. O takich problemach mówi jedynie 14,7% firm.  

- Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników, to kierowcy pojazdów oraz malarze, pracownicy 
czyszczący konstrukcje budowlane i robót stanu surowego oraz pokrewni.  

- Zawody, w których łatwo było znaleźd pracowników to sekretarki i operatorzy maszyn biurowych 
(17,5%) oraz pracownicy do spraw finansowych i handlowych (17,0%). 

 

Aktualna jakośd zasobów pracy 

 Zdecydowana większośd firm (85,4%) nie odczuwa obecnie braku pracowników. Biorąc pod uwagę branże, 

problem deficytu pracowników dotyczy szczególnie działalności produkcyjnej, w której połowa firm (50,0%) 

odczuwa brak pracowników. 

- Zawody, w których brakuje pracowników, to przede wszystkim robotnicy budowlani robót stanu 
surowego i pokrewni. 

 59,3% pracodawców twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji i umiejętności. Co piąty 

badany (20,3%) dostrzega u swoich pracowników braki w znajomości języków obcych (przede wszystkim 

angielskiego), 15,9% wskazuje na braki umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem / projektem, 

natomiast 11,5% - na braki znajomości specjalistycznych programów komputerowych (przede wszystkim 

Excel). 

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 W ciągu najbliższych 12 miesięcy nowych pracowników planuje zatrudnid 23,8% firm. Większośd 

przedsiębiorstw (59,1%) nie ma takich planów, natomiast 17,1% jeszcze nie wie i nie potrafi określid swoich 

zamiarów w tym obszarze.  

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 1,6. 

 Najbardziej pożądanym przez pracodawców zawodem (najczęściej wskazywanym w planach wzrostu 

zatrudnienia) jest kierowca pojazdów (15,7%).  

 Biorąc pod uwagę wykształcenie najbardziej pożądane przez firmy jest wykształceniem średnie techniczne 

oraz zasadnicze zawodowe - w ciągu najbliższych 12 miesięcy firmy deklarują zatrudnienie 35,9% osób 

z wykształceniem średnim technicznym oraz 26,9% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a dopiero 

w dalszej kolejności z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (16,8%) i wyższym (14,7%). 
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 Najczęściej pracodawcy będą poszukiwad pracowników posiadających prawo jazdy  oraz osób o określonych 

umiejętnościach zawodowych. 

Popyt w latach 2012-2016 

 Deklarowany popyt na pracę jest wyższy wówczas, kiedy pracodawcy kreślą plany w bardziej odległej 

perspektywie czasowej – niemal połowa (48,2%) badanych firm planuje zatrudnid nowych pracowników 

w latach 2012-2016 (w ciągu najbliższych 12 miesięcy takie plany ma jedynie 23,8% przedsiębiorstw).  

 Średnia liczba pracowników, których planuje się zatrudnid w latach 2012-2016 wynosi 3,4.  

 Firmy, które planują zatrudnid nowych pracowników w latach 2012-2016, najczęściej zgłaszają swoje 

zapotrzebowanie na takie zawody jak: specjaliści ochrony zdrowia oraz pielęgniarki i położne. Firmy 

planujące zatrudnienie działają w branżach: transport, ochrona zdrowia i opieka socjalna oraz budownictwo. 

Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 Co piąte przedsiębiorstwo (21,0%) nie zamierza powiększad zatrudnienia, 30,8% - nie potrafi jeszcze 

przewidzied swoich działao w tym zakresie.  

- Firmy, które nie planują wzrostu zatrudnienia w latach 2012-2016, tłumaczą to przede wszystkim 
brakiem takiej potrzeby i wystarczającą liczbą pracowników zatrudnionych aktualnie. 

- Trudności firm w sprecyzowaniu planów zatrudnieniowych na lata 2012-2016 wynikają przede wszystkim 
z przyczyn zewnętrznych – wzrost zatrudnienia będzie zależny od popytu, sytuacji na rynku, cen 
surowców, dostawców i warunków gospodarczych. 

 Czynniki, od których uzależnione będzie zatrudnianie przez firmy nowych pracowników w przyszłości to 

przede wszystkim, według wskazao badanych, wyniki sprzedaży/liczby zamówieo (74,1% wskazao), koszty 

zatrudnienia pracowników, np. składek ZUS (50,4%), a w dalszej kolejności: możliwości znalezienia 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (37,9%) i możliwości rozpoczęcia nowej inwestycji/ rozszerzenia 

produkcji (37,8%). 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Pracodawcy odważniej planują rozwój firmy w dłuższej (w kolejnych 5 latach) niż krótszej perspektywie 

(w najbliższych 12 miesiącach). Zarówno nowe inwestycje, rozszerzenie działalności, jak i wzrost produkcji 

badani częściej planują w kolejnych 5 latach niż w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

 Według większości badanych firm (66,5%) rozwój przedsiębiorstwa zależy od wyników sprzedaży. W dalszej 

kolejności respondenci wskazują na takie czynniki jak: możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach (35,2%), plany/ decyzje właściciela przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucji (34,8%), 

możliwości pozyskania kredytu, finansowania (30,9%) oraz możliwości znalezienia atrakcyjnego terenu 

(30,0%). 

 Najczęściej wskazywane przez firmy bariery rozwoju to zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników 

(61,9%) oraz brak rynków zbytu / potencjalnych klientów (54,8%). 
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Szara strefa / praca nierejestrowana 

 Większośd badanych uważa, że w powiecie ciechanowskim poziom występowania przedstawionych zjawisk 

związanych z szarą strefą jest niski.  

- Zatrudnianie nie rejestrowane („na czarno’) 

- Niezarejestrowana działalnośd gospodarcza 

- Nieopodatkowana praca na własny rachunek 

- Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców 

- Nie zgłaszanie do opodatkowania części wynagrodzenia 

 Większośd badanych przedsiębiorstw nie odczuwa konkurencji ze strony szarej strefy.  

 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 

- w obszarze produkcji –  43,2% badanych firm (55,4% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze; 1,4% - 
trudno powiedzied).  

- w obszarze zatrudniania pracowników – 20,1% przedsiębiorstw (75,1% nie odczuwa konkurencji w tym 
obszarze; 4,8% - trudno powiedzied). 

 Badani przedsiębiorcy inaczej oceniają sytuację w swojej branży w powiecie niż sytuację własnego 

przedsiębiorstwa. Dostrzegają zagrożenie ze strony szarej strefy, gdy mówią o działalności własnego 

przedsiębiorstwa. Jeśli jednak uogólniają to zjawisko szerzej – minimalizują jego znaczenie. 

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowanymi przez badane przedsiębiorstwa elastycznymi formami zatrudnienia są elastyczny 

czas pracy (53,4%) oraz praca na wezwanie (32,8%). Zatrudnienie w skróconym wymiarze godzin oraz 

telepraca to formy stosowane odpowiednio przez 24,1% i 16,8%.  

 Większośd respondentów deklaruje, że elastyczne formy zatrudnienia dotyczą od 76% do 100% pracowników 

zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach (55,0%). 

 Korzyści ze stosowania elastycznych form zatrudnienia to według badanych firm: ułatwienia w organizacji 

pracy przedsiębiorstwa/ instytucji (58,6%), wzrost zadowolenia pracowników (50,7%) oraz niższe koszty 

funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji (38,6%). 

 Ponad połowa badanych (51,4%) jako główną przyczynę niestosowania elastycznych form zatrudnienia 

wskazuje ograniczenia ze strony organizacji pracy.  o trzeci ankietowany (31,7%) twierdzi, że nic nie stoi na 

przeszkodzie aby wprowadzid elastyczne formy zatrudnienia, ale do tej pory nie rozważali takiej możliwości. 

 Trzy na cztery badane przedsiębiorstwa (75,1%) nie zamierza wprowadzid elastycznych form zatrudnienia lub 

zwiększyd zakresu ich stosowania. Tylko co piąte przedsiębiorstwo (19,3%) ma takie plany. 

 Spośród pracodawców deklarujących wprowadzenie lub zwiększenie zakresu stosowania elastycznych form 

zatrudnienia największą popularnością cieszy się elastyczny czas pracy (89,1%). Elastyczne formy 

W każdym przypadku ponad połowa 
badanych (od 54% do 68%) uważa, że 
skala wymienionych zjawisk jest mała lub 
bardzo mała.  
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zatrudnienia, takie jak praca na wezwanie i telepraca, planuje wprowadzid odpowiednio 41,2% i 29,8% 

badanych. 

Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 Ponad połowa badanych przedsiębiorstw (51,9%) deklaruje, że nie zatrudnia pracowników, którzy 

dojeżdżają do pracy z innych miejscowości niż ta, w której znajduje się siedziby firmy. 

 Większośd ankietowanych (87,3%) wskazuje, że nie zatrudnia osób, które dojeżdżają do pracy z innych 

powiatów niż ten, w którym znajduje się siedziba firmy. 

 Prawie wszystkie przedsiębiorstwa (97,64%) zadeklarowały, że nie odczuwają/ nie odczuwały braku 

pracowników w związku z otwarciem rynków pracy w innych paostwach Unii Europejskiej.  

Zatrudnianie cudzoziemców 

 Wśród badanych przedsiębiorstw, aż 99,5%, deklaruje, że nie zatrudnia cudzoziemców.  

 Zdecydowana większośd badanych (97,5%) nie planuje w ciągu najbliższego roku zatrudnid cudzoziemców.  

Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Większośd przedsiębiorstw nie współpracuje w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem 

pracowników z partnerami zewnętrznymi (85,5%).  

 Najczęściej stosowane przez badane firmy sposoby poszukiwania pracowników to znajomości i polecenie 

(53,3%), zatrudnianie osób, które same się zgłaszają (51,4%), poszukiwania za pośrednictwem Powiatowego 

Urzędu Pracy (42,0%) oraz poprzez ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych (36,0%). 

 Badane przedsiębiorstwa najczęściej oczekują od zewnętrznych partnerów organizacji kursów i szkoleo 

podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników (53,1%), pomocy w znalezieniu pracownika w miejscu 

działalności firmy (35,0%) oraz pomocy w doposażeniu miejsca pracy pracownika (28,5%). Co piąty 

ankietowany (20,3%) nie widzi potrzeby takiej współpracy. 

 

5.2. POWIAT MIASTO OSTROŁĘKA  

Struktura zatrudnienia  

 Zdecydowaną większośd firm w Ostrołęce stanowią małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 9 

pracowników.(95,8%).  

 Najbardziej  liczne branże w powiecie to: 

 Najbardziej liczne branże w powiecie to:  
- handel, 
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- obsługa nieruchomości, wynajem i działalnośd związana z prowadzeniem interesów 

- budownictwo i kopalnictwo, 

- transport, gospodarka magazynowa i łącznośd. 

 Spośród różnych form zatrudnienia w powiecie Ostrołęka zdecydowanie najczęściej spotykana jest umowa o 

pracę . Taką formę zatrudnienia wskazuje 80% przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji biorących udział w 

badaniu. Osoby samozatrudnione stanowią 9%, a zatrudnione na umowy cywilnoprawne – 8%. 

 53,1% spośród wszystkich zatrudnionych w mieście Ostrołęka stanowią mężczyźni (kobiety odpowiednio 

46,9%). 

 Dwie na trzy osoby (68,5%) zatrudnione na terenie powiatu Ostrołęka to pracownicy między 25 a 49 rokiem 

życia. W wieku 50 i więcej lat jest co czwarta osoba (25,5%). 6 % stanowią pracownicy do 24 roku życia.  

 34,5% spośród wszystkich pracowników powiatu to osoby z wykształceniem wyższym. Najbardziej liczną 

grupę stanowią osoby z wykształcenie średnim. Ten poziom wykształcenia posiada prawie połowa 

pracowników – z czego średnie zawodowe 34,4%, natomiast średnie ogólnokształcące - 14%.  

 80% pracowników Ostrołęki to osoby związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa/ instytucji.  

 Zawody, w których pracownicy powiatu Ostrołęka zatrudniani są najczęściej to, poza kadrą kierowniczą: 

kierowcy pojazdów (12,9%), sprzedawcy i demonstratorzy (12%), oraz pracownicy do spraw finansowych 

i handlowych (12%). 

Popyt na pracę 

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy nowych pracowników zatrudniła co trzecia firma (36%) z powiatu Ostrołęka. 

Średnia liczba osób przyjętych do pracy w każdej firmie wynosiła 2,0. Dwie trzecie firm (64%) nie zatrudniło 

w tym okresie żadnej nowej osoby. 

 Zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników w firmach/ instytucjach działających na terenie 

powiatu Ostrołęka to: sprzedawcy i demonstratorzy (15,8%), agenci biur pomagających w prowadzeniu 

działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi (10,9%), a także średni personel biurowy (7,6%). 

 Wśród zatrudnionych większośd stanowili mężczyźni oraz osoby w wieku od 24 do 49 lat. 

 Tylko 8,6% przedsiębiorstw wskazuje na problem ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatniego roku.  

- Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników, to: elektrycy oraz  specjaliści do spraw 
ekonomicznych i zarządzania.  

- Zawody, w których łatwo było znaleźd pracowników to: specjaliści do spraw ekonomicznych 
i zarządzania (22,3%), operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego (21,2%), oraz robotnicy 
budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (16,6%).  

 

Aktualna jakośd zasobów pracy 
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 Większośd (90,1%) badanych przedsiębiorstw/ instytucji nie odczuwa obecnie braku pracowników. 

Na deficyt siły roboczej narzeka 9,9% pracodawców. 

- Zawody, w których brakuje pracowników, to przede wszystkim: średni personel biurowy (20,3%) oraz 
sprzedawcy uliczni i pokrewni (19,3%) .  

 Prawie 70% pracodawców twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji i umiejętności. 

14,9% badanych dostrzega u swoich pracowników braki w znajomości języków obcych, 8,9% wskazuje na 

braki w znajomości specjalistycznych programów komputerowych, podobna ilośd na brak umiejętności 

zawodowych (8,6%). 

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 Co piąta firma/ instytucja (21,7%) zamierza w najbliższych 12 miesiącach zatrudnid nowych pracowników, 

jednak zdecydowana większośd badanych przedsiębiorstw nie ma takich planów (68,4%).  

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 1,9. 

 Najbardziej pożądane przez pracodawców zawody (najczęściej wskazywane w planach wzrostu zatrudnienia) 

to: kierowcy pojazdów,  średni personel biurowy oraz robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni.  

 Przedsiębiorstwa najczęściej deklarują popyt na pracowników z wykształceniem średnim zawodowym (30,4% 

wskazao). Niewiele mniej wymienia wykształcenie wyższe (29%), natomiast najrzadziej wskazywanym jest 

średnie ogólnokształcące (7,9%). 

 Najczęściej pracodawcy będą poszukiwad pracowników posiadających prawo jazdy (59%), z podstawową 

umiejętnością obsługi komputera, np. znajomością edytora tekstu, obsługi poczty elektronicznej (54,6%), 

oraz z określonymi umiejętnościami zawodowymi (44,4%). 



 

 
148 

Popyt w latach 2012-2016 

 41,4% badanych przewiduje, że w kolejnych 5 latach jego przedsiębiorstwo/ instytucja będzie zatrudniało 

nowych pracowników.  

 Średnia liczba pracowników, których planuje się zatrudnid w latach 2012-2016 wynosi 2,9.  

 Najczęściej wymieniane zawody w których planuje się  zatrudnid nowych pracowników w ciągu kolejnych 5 

lat to: sprzedawcy i demonstratorzy (11,4%),  mechanicy maszyn i urządzeo (9,2%) oraz sprzedawcy uliczni 

i pokrewni (9,2%). Firmy, które planują zatrudnienie działają w branżach: działalnośd produkcyjna, obsługa 

nieruchomości oraz budownictwo. 

Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 Co trzeci badany (30,3%) twierdzi, że firma nie zatrudni nowych pracowników, także co trzeci nie potrafi tego 

przewidzied. 

- Wśród odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja nie zatrudni nowych 
pracowników, najczęściej padała ogólna odpowiedź,  że nie ma takiej potrzeby, ponieważ aktualna liczba 
pracowników jest wystarczająca  (51,5%). Drugim najczęściej wymienianym powodem (19,1%) były 
finanse i kondycja firmy – mała lub spadająca liczba klientów, niskie lub spadające obroty. Jako trzecią 
przyczynę (16,2%) podawano specyfikę firmy – np. firma jednoosobowa lub preferująca franczyzę, 
samozatrudnienie. 

- Na pytanie dlaczego nie wie Pan(i), czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudni nowych 
pracowników, co drugi respondent wskazywał na przyczyny zewnętrzne – to zależy od popytu sytuacji na 
rynku, cen surowców, dostawców, warunków gospodarczych (56,8%). Kolejnymi, najczęściej 
wskazywanym powodami okazały się przyczyny wewnętrzne – to zależy od tego, czy firma będzie się 
rozwijad (14%) oraz niewiadoma na temat przyszłośd i planów na przyszłośd (12,8%).  

 Czynniki, którymi pracodawcy warunkują zatrudnienie w przyszłości nowych pracowników to: wyniki 

sprzedaży/liczba zamówieo (57%), koszt zatrudnienia pracownika (41,2%) oraz możliwośd rozpoczęcia nowej 

inwestycji/rozszerzenia produkcji (38,6%). 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Przedsiębiorcy odważniej planują rozwój firmy w dłuższej (w kolejnych 5 latach) niż w krótszej 

(w najbliższych 12 miesiącach) perspektywie. Respondenci częściej deklarują plany nowych inwestycji 

w kolejnych 5 latach (55,5%) niż w najbliższych 12 miesiącach (25,1%). Podobnie jest w przypadku 

rozszerzenia działalności. Prawie połowa badanych planuje rozszerzenie działalności w perspektywie 5 lat 

(48,5%), a tylko co 4 respondent  deklaruje takie plany w okresie najbliższych 12 miesięcy (23,15%). Wzrost 

inwestycji/sprzedaży usług plasuje się w planach przedsiębiorców/ instytucji zarówno w perspektywie 

najbliższych 12 miesięcy jak i 5 kolejnych lat na podobnym poziomie (odpowiednio 51,7% i 55%). 

 Zdaniem respondentów rozwój przedsiębiorstwa/ instytucji zależy głównie od wyników sprzedaży (64,6%) 

oraz planów/ decyzji właściciela przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucję (38,4%). Co czwarty 
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respondent wskazuje na możliwości pozyskania kredytu, finansowania (25,2%) oraz możliwości znalezienia 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (19,8%) jako czynniki ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa. 

 Bariery na które najczęściej przedsiębiorstwa/ instytucje napotykają na drodze rozwoju to zbyt wysokie 

koszty zatrudnienia pracowników (57,6%),  brak  rynku zbytu/ potencjalnych klientów (47,2%) oraz brak 

kapitału (36,1%). Wśród innych przeszkód badani wskazali m.in.: biurokrację, np. oczekiwanie na pozwolenie 

na budowę (27,6%), niemożnośd znalezienia nowych pracowników (8,25%) oraz konkurencję – nieuczciwa 

konkurencja, konkurencja z Dalekiego Wschodu (6,4%). 

Szara strefa / praca nierejestrowana 

 Większośd badanych postrzega poziom przedstawionych sytuacji, związanych z szarą strefą, jako niewielki. 

Około połowa badanych uważa zatrudnienie „na czarno” za zjawisko o bardzo małej lub małej skali (kolejno 

20,4% i 29,6%). Ponad 60% uważa podobnie na temat nierejestrowanej działalności gospodarczej (kolejno 

48% i 18,6% wskazao respondentów). Ankietowani uważają, że nieopodatkowana praca na własny rachunek 

to zjawisko o małym (16,2%) lub bardzo małym zasięgu (44,9%), a nielegalne zatrudnienie cudzoziemców  

występuje jedynie marginalnie (w sumie około 3% wskazao). W  przypadku niezgłaszania do opodatkowania 

części wynagrodzenia - 24,5% badanych przedsiębiorstw uważa jako zjawisko występujące na małym (24,5%) 

i bardzo małym poziomie (33,8%). 

 Respondenci w większości nie odczuwają konkurencji ze strony szarej strefy.  

 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 

- w obszarze produkcji – 33,8% badanych firm (52,8% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze, 13,5% - 
trudno powiedzied). 

- w obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – 20,3% przedsiębiorstw (76,4% 
nie odczuwa konkurencji w tym obszarze; 3,3% - trudno powiedzied). 

 Badani przedsiębiorcy inaczej oceniają sytuację w swojej branży w powiecie niż sytuację własnego 

przedsiębiorstwa. Dostrzegają zagrożenie ze strony szarej strefy, gdy mówią o działalności własnego 

przedsiębiorstwa. Jeśli jednak uogólniają to zjawisko szerzej – minimalizują jego znaczenie, z wyjątkiej opinii 

na temat zatrudniania „na czarno”. Skala występowania tego problemu w branży jest postrzegana jako duża 

przez jedną trzecią badanych (33,2%), podczas gdy o trudnościach w zatrudnianiu pracowników w firmie 

mówi 20,3%. 

 

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowaną przez badanych elastyczną formą zatrudnienia jest elastyczny czas pracy (53,6%). 

Zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy, praca na wezwanie oraz telepraca to formy stosowane 

odpowiednio przez 26,1%, 19% i 10,7% pracodawców. Wśród innych stosowanych form elastycznego 
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zatrudnienia pracodawcy stosują różne formy nawiązywania stosunku pracy – umowa o dzieło, umowa 

zlecenie, umowy cywilnoprawne. 

 Respondenci najczęściej deklarują, że elastyczne formy zatrudnienia dotyczą od 76% do 100% pracowników 

zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach (50,7% wskazao). 

 Wzrost zadowolenia pracowników, ułatwienia w organizacji pracy przedsiębiorstwa/instytucji oraz niższe 

koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa to najczęściej dostrzegane przez respondentów korzyści ze 

stosowania elastycznych form pracy - wskazuje je odpowiednio 62,3%, 56,8% oraz 31% badanych. Warto 

zauważyd, że niemal co dziesiąty pracodawca (8,1%) stosujący elastyczne formy zatrudnienia nie dostrzega 

żadnych korzyści z ich stosowania. 

 Przedsiębiorstwa/instytucje, które nie stosują elastycznych form zatrudnienia nie robią tego z dwóch 

głównych powodów. Prawie 65 % z nich twierdzi, że organizacja pracy im na to nie pozwala , a 40,3% 

wskazuje, że dotychczas o tym nie myślało, chod nic nie stoi na przeszkodzie. 

 Większośd przedsiębiorstw/ instytucji nie planuje wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia lub 

zwiększenia zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia (73,9%). Tylko co około czwarty pracodawca 

ma takie plany (23,1%). 

 Wśród pracodawców, którzy planują wprowadzid lub zwiększyd stosowanie elastycznych form pracy 

największą popularnością cieszy się elastyczny czas pracy – wskazany przez 66,6% respondentów. Ponad 

połowa przedsiębiorstw/ instytucji planuje zatrudniad pracowników w skróconym wymiarze czasu (52,7%), a 

31,2% wprowadzid również pracę na wezwanie (58,0%) . 

Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 Ponad połowa przedsiębiorstw wskazuje, że nie zatrudnia pracowników, którzy dojeżdżają do pracy z innych 

miejscowości, niż ta, w której osadzona jest ich firma (56,3%).  

 Cztery na pięd przedsiębiorstw wskazuje również, że nie zatrudnia pracowników, którzy dojeżdżają do pracy z 

innych powiatów, niż ten, w którym znajduje się ich przedsiębiorstwo (85,8%).  

 Większośd przedsiębiorstw/instytucji nie odczuwało braku pracowników po otwarciu rynków pracy w innych 

paostwach Unii Europejskiej (89,8%). 4,4% badanych odczuwał deficyt siły roboczej bezpośrednio po 

otwarciu tych rynków, a 3,3% respondentów cały czas go odczuwa. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

 Badane przedsiębiorstwa powiatu miasta Ostrołęka deklarują, że nie zatrudniają cudzoziemców (99,9% 

wskazao). Tylko jedna firma zgłosiła taki przypadek.  

 Zdecydowana większośd badanych przedsiębiorstw/instytucji nie chciałaby w ciągu najbliższego roku 

zatrudnid cudzoziemców (94,1%). 
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Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Badane przedsiębiorstwa i instytucje najczęściej wskazują na  brak współpracy w kwestiach związanych 

z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z partnerami zewnętrznymi (38,5%).  W przypadku współpracy 

regularnej najczęściej wskazywana jest ta z prywatnymi firmami szkoleniowymi (8,5%), około 5% wskazuje na 

współpracę z publicznymi instytucjami edukacyjnymi, a 4% wskazuje na instytucje niepubliczne.  

 Znajomości i polecenie to główne sposoby poszukiwania pracowników. Korzysta z nich 45,4% badanych firm i 

instytucji. Stosunkowo często przedsiębiorstwa zatrudniają osoby, które same się zgłaszają (40,1%) lub 

szukają pracowników za pośrednictwem ogłoszeo w prasie lub na portalach internetowych (33,5%). 27% 

wskazuje, że szuka pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.  

 Organizacja kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (38,3%), a także pozyskanie pracownika 

na staż  (29,9%) oraz pomoc w doposażeniu miejsca pracy pracownika (23,4%) to najczęściej pożądane formy 

współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem 

pracowników. Prawie 35% badanych firm nie widzi potrzeby współpracy z partnerami zewnętrznymi 

w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników. 

 

5.3. POWIAT PIASECZYOSKI  

 

Struktura zatrudnienia  

 Najwięcej firm/instytucji w powiecie piaseczyoskim (95,2%) zatrudnia od 1 do 9 pracowników.  

 Cztery najczęściej reprezentowane branże to: 

- handel, 

- obsługa nieruchomości, wynajem i działalnośd związana z prowadzeniem interesów, 

- budownictwo i kopalnictwo, 

- działalnośd produkcyjna. 

 Najczęściej stosowaną przez pracodawców formą zatrudnienia jest umowa o pracę – wskazuje ją 82,4% 

pracodawców. Zdecydowanie rzadziej pracodawcy zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne (9,8%) oraz 

nawiązują stosunek pracy z osobami samozatrudnionymi (6,3%).  

 Ogółem w powiecie piaseczyoskim zatrudnionych jest nieco więcej mężczyzn (54%) niż kobiet (46%).  

 Osoby w wieku 25-49 lat (64,3%) to najliczniejsza grupa na rynku pracy w powiecie piaseczyoskim. Co czwarty 

pracownik w tym regionie ma 50 i więcej lat (26,7%), a 8,9% pracujących jest w wieku do 24 lat.  

 Dwóch na pięciu pracowników (39,4%) zatrudnionych w badanych firmach/instytucjach ma wykształcenie 

wyższe. 23,2% zatrudnionych na piaseczyoskim rynku pracy ukooczyło szkołę średnią zawodową, 14,7% 
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pracowników badanych przedsiębiorstw/instytucji ma wykształcenie średnie ogólnokształcące, natomiast 

wykształcenie zasadnicze zawodowe ma co piąty pracownik (20,1%).  

 Stosunek pracowników obsługi przedsiębiorstwa/instytucji do pracowników związanych z podstawową 

działalnością przedsiębiorstwa/instytucji wynosi 1 do 3. 75,9% pracowników związanych jest z podstawową 

działalnością przedsiębiorstwa/instytucji a 24,1% zajmuje się obsługą przedsiębiorstwa/instytucji.  

 Zawody, w których pracownicy powiatu piaseczyoskiego zatrudniani są najczęściej to, poza kadrą kierowniczą: 

pracownicy do spraw finansowych i handlowych (17,2%), oraz kierowcy pojazdów (10,2%).  

Popyt na pracę 

 W okresie ostatnich 12 miesięcy nowych pracowników zatrudniło 34,0% pracodawców. Dwie trzecie (66,0%) 

badanych przedsiębiorstw/instytucji nie zatrudniło w tym okresie żadnego pracownika.  

 Średnia liczba osób przyjętych do pracy w każdej firmie wynosiła 2,4.  

 Zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników to: inżynierowie i pokrewni (10,1%), kierowcy 

pojazdów (9,4%) oraz pracownicy do spraw finansowych i handlowych (8,4%). 

 Większośd firm/instytucji (93,2%) nie miała problemu ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 12 

miesięcy.  

- Trudności ze znalezieniem pracowników sprawiały następujące zawody: robotnicy leśni i pokrewni (26,9%), 
technicy (26,0%), sprzedawcy i demonstratorzy (14,0%) oraz robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, 
odzieży i pokrewni (11%). 

- Zawody, w których szczególnie łatwo było pozyskad pracowników to: inżynierowie i pokrewni (27,0%), 
kierowcy pojazdów (26,6%) oraz pracownicy do spraw finansowych i handlowych (21,1%). 

Aktualna jakośd zasobów pracy 

 Większośd (87,7%) badanych przedsiębiorstw/instytucji nie odczuwa obecnie braku pracowników.  Na deficyt 

siły roboczej narzeka 12,3% firm.   

- Wśród zawodów, w których brakuje pracowników wymieniono: pracowników obrotu pieniężnego (22,7%), 
inżynierów i pokrewnych (15,8%), techników (14,9%), sekretarki i operatorów maszyn biurowych (14,7%), 
techników (14,3%)  oraz robotników budowlanych robót wykooczeniowych i pokrewnych (13,2%). 

 Ponad połowa pracodawców 57,4% twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji 

i umiejętności. Co piąty respondent (19,5%) dostrzega u swoich pracowników braki w znajomości języków 

obcych (głównie angielskiego, w znacznie mniejszym stopniu niemieckiego), 14,5 % wskazuje braki w znajomości 

specjalistycznych programów komputerowych (głównie Excel oraz program AutoCAD). 

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 W najbliższych 12 miesiącach nowych pracowników zamierza zatrudnid co piąta firma/instytucja (21,1%). 
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 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 1,9. 

 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych (17,8%), pracownicy obrotu pieniężnego (13,5%) oraz kierowcy 

pojazdów (11,2%), a także inżynierowie i pokrewni (9,9%) to zawody, w których przedsiębiorstwa/instytucje 

zamierzają zatrudnid nowych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pracownicy do spraw finansowych 

i handlowych poszukiwani są najczęściej w branży kopalnictwo i budownictwo (47%), a pracownicy obrotu 

pieniężnego potrzebni są głównie w handlu (83%). 

 Przedsiębiorstwa/instytucje najczęściej deklarują popyt na pracowników z wykształceniem wyższym (46,6%). 

Mniej badanych mówi, że będzie potrzebowało pracowników z wykształceniem średnim zawodowym (17,1%), 

i średnim ogólnokształcącym (17,6%), natomiast najrzadziej firmy/instytucje zainteresowane są zatrudnieniem 

pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz o niższym poziomie wykształcenia (odpowiednio 

9,0% i 9,6%). 

 Najbardziej pożądani przez firmy/instytucje pracownicy to osoby z prawem jazdy (61,5%), z umiejętnościami 

pracy w zespole (57,6%), z podstawową umiejętnością obsługi komputera np. znajomością edytora tekstu, 

obsługi poczty elektronicznej (56,8%) oraz z umiejętnościami zawodowymi (50,8%). 

Popyt w latach 2012-2016 

 Co trzeci badany (32,5%) przewiduje, że w kolejnych 5 latach jego przedsiębiorstwo/instytucja będzie zatrudniało 

nowych pracowników. Co piąty badany (22,4%) jest odmiennego zdania, natomiast 45,1% respondentów nie 

potrafi tego przewidzied.  

 Średnia liczba pracowników, których planuje się zatrudnid w latach 2012-2016 wynosi 3,7.  

 W perspektywie 5 lat firmy/instytucje planują zatrudnid pracowników do spraw finansowych i handlowych 

(19,5%), pracowników obsługi biurowej (15,2%), kierowców pojazdów oraz pracowników do spraw finansowo-

statystycznych. Firmy, które planują zatrudnienie działają w branżach: hotele i restauracje, handel oraz obsługa 

nieruchomości. 
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Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 Połowa badanych przedsiębiorstw/instytucji (54,1%) nie planuje wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych 5 lat. 

Co piąty respondent ( 24,8%) nie potrafił jednoznacznie odpowiedzied na to pytanie. 

- Badane firmy/instytucje nie zatrudnią w kolejnych 5 latach nowych pracowników głównie dlatego, że 
obecnie nie widzą takiej potrzeby/aktualna liczba pracowników jest wystarczająca (34,5%) oraz ze względu 
na finanse, kondycję firmy – małą lub spadającą liczbę klientów, niskie lub spadające obroty (27,8%).  

- Wśród respondentów, którzy nie wiedzą czy ich przedsiębiorstwo/instytucja zatrudni nowych pracowników 
w kolejnych 5 latach dominują ci, którzy generalnie nie wiedzą, co będzie w przyszłości bądź nie mają planów 
na przyszłośd (41,7%) oraz ci, którzy podają przyczyny zewnętrzne: zależnośd od popytu, sytuacji na rynku, 
cen surowców, dostawców, warunków gospodarczych (43,1%). 

 Główne czynniki, którymi pracodawcy warunkują zatrudnienie w przyszłości nowych pracowników to: wyniki 

sprzedaży/liczba zamówieo (71,5%), koszt zatrudnienia pracownika (40,2%) oraz możliwośd rozpoczęcia nowej 

inwestycji/rozszerzenia produkcji (33,7%). 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Przedsiębiorcy odważniej planują rozwój firmy w dłuższej (w kolejnych 5 latach) niż w krótszej (w najbliższych 12 

miesiącach) perspektywie. Respondenci częściej deklarują plany nowych inwestycji w kolejnych 5 latach (40,5%) 

niż w najbliższych 12 miesiącach (25,5%). Podobnie jest w przypadku rozszerzenia działalności. Co trzeci badany 

(35,3%) planuje rozszerzenie działalności w perspektywie 5 lat, a tylko 14,1% deklaruje takie plany w okresie 

najbliższych 12 miesięcy. Wzrost inwestycji/sprzedaży usług plasuje się w planach przedsiębiorców/instytucji 

zarówno w perspektywie najbliższych 12 miesięcy jak i 5 kolejnych lat na podobnym poziomie (odpowiednio 

51,2% i 56,3% respondentów deklaruje takie plany). 

 Zdaniem respondentów rozwój przedsiębiorstwa/instytucji zależy głównie od wyników sprzedaży (71,1%) oraz 

planów/ decyzji właściciela przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucję (46,3%). Co piąty respondent 

warunkuje rozwój przedsiębiorstwa możliwością pozyskania kredytu, finansowania (22,0%) oraz możliwością 

znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (19,3%). 

 Najczęściej przedsiębiorstwa/instytucje napotykają na następujące przeszkody w rozwoju: brak rynków zbytu/ 

potencjalnych klientów (60,3%), zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników (53,1%) oraz brak kapitału 

(41,7%). 

Szara strefa / praca nierejestrowana 

 Większośd badanych postrzega sytuacje związane z szarą strefą jako marginalne. 73,7% respondentów uważa 

nielegalne zatrudnianie cudzoziemców za zjawisko o małej (17,3%) bądź bardzo małej (56,4%) skali. 69,4% 

badanych sądzi, że niezarejestrowana działalnośd gospodarcza to zjawisko na bardzo małą (59,2%) bądź małą 

(10,2%) skalę. Ponad połowa badanych (58,7%) uważa, że nieopodatkowana praca na własny rachunek to 

zjawisko o małym (11,8%) lub bardzo małym zasięgu (46,9%). 

 Respondenci w większości nie odczuwają konkurencji ze strony szarej strefy.  
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 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 

- w obszarze produkcji – 17,3% badanych firm (69,7% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze; 13,1% - 

trudno powiedzied). 

-  w obszarze zatrudnienia pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – 16,2% przedsiębiorstw (73,4% nie 

odczuwa konkurencji w tym obszarze; 10,4% - trudno powiedzied). 

Znaczenie szarej strefy jest podobnie określane w stosunku do całej branży, jak i własnego przedsiębiorstwa.  

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowaną przez badanych elastyczną formą zatrudnienia jest elastyczny czas pracy (69,4%). 

Zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy, telepraca oraz praca na wezwanie to formy stosowane 

odpowiednio przez 18,3%, 15,5% i 13,5% pracodawców. Wśród innych stosowanych form elastycznego 

zatrudnienia pracodawcy stosują różne formy nawiązywania stosunku pracy – umowa o dzieło, umowa-zlecenie, 

umowy cywilnoprawne. 

 Elastyczne formy zatrudnienia dotyczą od 76% do 100% pracowników zatrudnionych w badanych 

przedsiębiorstwach (43,0% wskazao). 

 Ułatwienia w organizacji pracy przedsiębiorstwa/instytucji oraz wzrost zadowolenia pracowników, a także niższe 

koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa to najczęściej dostrzegane przez respondentów korzyści ze stosowania 

elastycznych form pracy - wskazuje je odpowiednio 64,8%, 42,8% oraz 37,7% badanych. Warto zauważyd, że co 

dziesiąty pracodawca (10,0%) stosujący elastyczne formy zatrudnienia nie dostrzega żadnych korzyści z ich 

stosowania. 

 Pracodawców, którzy nie stosują elastycznych form zatrudnienia można podzielid na tych, którzy dotychczas 

o tym nie myśleli, chod nic nie stoi na przeszkodzie (67,2%) oraz na tych, którzy nie stosują takich form, ponieważ 

organizacja pracy ich firmy/instytucji na to nie pozwala (62,6%).  

 Większośd przedsiębiorstw/instytucji (72,5%), nie planuje wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia lub 

zwiększenia zakresu stosowania elastycznych form pracy. Tylko co piąty pracodawca (20,1%) ma takie plany. 

 Wśród pracodawców, którzy planują wprowadzid lub zwiększyd stosowanie elastycznych form pracy największą 

popularnością cieszy się elastyczny czas pracy – wskazywany przez prawie wszystkich (99,3%) respondentów. 

Ponad połowa przedsiębiorstw/instytucji planuje wprowadzid również pracę na wezwanie (58,0%) oraz 

zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy (51,6%). 
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Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 W co piątym przedsiębiorstwie/instytucji (20,1%) od 76% do 100% pracowników dojeżdża do pracy z innych 

miejscowości. Dwie na pięd firm/instytucji (39,9%) nie zatrudnia pracowników, którzy dojeżdżają do pracy 

z innych miejscowości.  

 W co piątej firmie/przedsiębiorstwie (20,1%) pracownicy dojeżdżają z innych powiatów (najczęściej z powiatu 

warszawskiego – 71%). W dwóch na pięciu (39,9%) przedsiębiorstwach/instytucjach pracownicy nie dojeżdżają 

do pracy z innych powiatów. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

 Badane firmy/instytucje w powiecie piaseczyoskim deklarują, że nie zatrudniają cudzoziemców. 

 W powiecie piaseczyoskim nie ma popytu na pracę cudzoziemców. Zdecydowana większośd badanych 

przedsiębiorstw/instytucji (93,4%) nie chciałaby w ciągu najbliższego roku zatrudnid cudzoziemców.  

 Umożliwienie Polakom pracy w innych paostwach Unii Europejskiej nie zdestabilizowało rynku pracy w powiecie 

piaseczyoskim. Większośd przedsiębiorstw/instytucji (92,1%) nie odczuło braku pracowników po otwarciu 

rynków pracy w innych paostwach Unii Europejskiej. 6,9% badanych odczuwał deficyt siły roboczej bezpośrednio 

po otwarciu tych rynków, a 0,9% respondentów cały czas go odczuwa. 

Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Większośd badanych przedsiębiorstw/instytucji (85,2%) nie współpracuje w kwestiach związanych 

z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z partnerami zewnętrznymi. 14,8% ankietowanych firm/instytucji 

współpracuje z partnerami zewnętrznymi, przy czym regularnie robi to 3,6%, od czasu do czasu 6,3% a bardzo 

rzadko 4,8%. 

 Znajomości oraz polecenie to główne sposoby poszukiwania pracowników, korzysta z nich 63,2% badanych 

firm/instytucji. Stosunkowo często przedsiębiorstwa/instytucje szukają również pracowników za pośrednictwem 

ogłoszeo w prasie lub na portalach internetowych (39,0%) oraz zatrudniają osoby, które same się zgłaszają 

(29,5%). 8,2% respondentów nie szuka pracowników. 

 Organizacja kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe, pomoc w znalezieniu pracownika w miejscu 

działalności firmy oraz pomoc w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale w obrębie powiatu 

to najczęściej pożądane formy współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych z poszukiwaniem 

i szkoleniem pracowników – wskazuje je odpowiednio 45,4%, 33,8% oraz 24,3% badanych. Co piąty (19,9%) 

respondent oczekiwałby po współpracy z partnerem zewnętrznym doposażenia miejsca pracy pracownika. 

 Co czwarta badana firma/instytucja (26,8%) wydaje się byd samowystarczalna w dziedzinie poszukiwania 

pracowników - nie widzi bowiem potrzeby współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych 

z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników. 



 

 
157 

 

5.4. POWIAT PŁOCKI  

Struktura zatrudnienia 

 Zdecydowana większośd firm w powiecie płockim zatrudnia od 1 do 9 pracowników (93,5%). 

 Najbardziej liczne branże w powiecie to:  
- handel, 

- budownictwo i kopalnictwo, 

- działalnośd produkcyjna. 

 Zdecydowana większośd firm zatrudnia swoich pracowników na umowę o pracę (84,8%), popularnością 

cieszy się również samozatrudnienie, które stosuje 8,5% firm.  

 Zdecydowana większośd zatrudnionych w powiecie płockim to mężczyźni (59,9%), kobiety stanowią 40,1%. 

 Zdecydowana większośd ogółu pracowników to osoby w wieku 25 – 49 lat (72,0%), zaś 1/5 stanowią osoby 

w wieku 50 lat i więcej (20,6%). Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym proporcje są zbliżone, 

jedynie w sektorze publicznym jest relatywnie mało pracowników najmłodszych (2,6%). 

 Najwięcej zatrudnionych w powiecie płockim to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,8%) 

i średnim technicznym (31,6%), na trzecim miejscu znalazły się osoby z wykształceniem wyższym (26,2%).  

 Zdecydowana większośd osób zatrudnionych w badanych firmach (83,8%), to pracownicy związani 

z podstawową działalnością przedsiębiorstwa.  

 Dominującymi zawodami zatrudnianymi przez przedsiębiorstwa w powiecie płockim są, poza kadrą 

kierowniczą: kierowcy (12,6%) oraz średni personel biurowy (11%).  

Popyt na pracę 

 W ciągu najbliższego roku nowych pracowników planuje zatrudnid 38,9% firm. Wszystkie firmy zamierzają 

zatrudnid od 1 do 9 pracowników, średnio są to dwie nowe osoby na każdą z firm.  

 Zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników to: pracownicy usług osobistych (17,2%), kierowcy 

pojazdów (13,6%), a także pracownicy umysłowi: pracownicy do spraw finansowych (12,6%), średni personel 

biurowy (11,1%) oraz pracownicy obrotu pieniężnego (6,9%). 

 Większośd firm (81,2%) nie miała problemów ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

O takich problemach mówi 18,8% firm.  

- Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników, to: robotnicy budowlani, zarówno odpowiedzialni 
za stan surowy (murarze, tynkarze i inni), jak i za roboty wykooczeniowe (hydraulik, glazurnik czy 
posadzkarz) – odpowiednio po 28,4% i 10%. Poza nimi również ciężko było znaleźd formierzy i spawaczy 
(15,6%) czy operatorów maszyn poligraficznych (10%). Prawie 8% firm miało również problem ze 
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znalezieniem kierowników i sprzedawców, ale również techników, ślusarzy i włókniarzy / krawców 
również brakowało 

- Zawody, w których relatywnie najłatwiej było znaleźd pracowników to: ślusarze (26,2%), kierowcy 
(24,1%), operatorzy maszyn nie wymagający specyficznego przygotowania (19,8%) oraz robotnicy 
magazynowi (19,8%). 

Aktualna jakośd zasobów pracy 

 Większośd firm (75,1%) nie odczuwa obecnie braku pracowników. Na niedobór pracowników wskazuje 

prawie jedna czwarta firm (24,9%). 

- Zawodami jakich brakuje na rynku pracy w powiecie płockim są przede wszystkim: robotnicy budowlani 
robót stanu surowego (34,2%) i robót wykooczeniowych (21,1%). Poza robotnikami budowlanymi 
brakuje również malarzy oraz pracowników sprzątających konstrukcje budowlane (14%). 

 Dwie trzecie pracodawców (65,1%) twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji 

i umiejętności. Jedna piąta firm (20,7%) deklaruje, iż ich pracownikom brakuje kwalifikacji do 

komunikowania się w językach obcych, na kolejnych miejscach znalazła się podstawowa znajomośd obsługi 

komputera (10%) oraz znajomośd specjalistycznego oprogramowania (7,3%). 

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 Prawie jedna trzecia firm (30%) zamierza zwiększyd zatrudnienie w najbliższym roku.  

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 2,5. 

 Najbardziej pożądane przez pracodawców zawody (najczęściej wskazywane w planach wzrostu zatrudnienia) 

to: robotnicy budowlani robót stanu surowego (28,5%) oraz robót wykooczeniowych (17,5%), a także 

kierowcy pojazdów (16,6%). 

 Większośd firm planuje zatrudnienie osób głównie z wykształceniem średnim zawodowym (42%) oraz 

zasadniczym zawodowym (36%).  

 Firmy planując nowe przyjęcia zwracają szczególną uwagę na umiejętności zawodowe (77,8%), umiejętnośd 

pracy w zespole (68,8%) czy prawo jazdy (61,2%). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się formalne 

uprawnienia (31,8%), podstawowa znajomośd obsługi komputera (30,3%) czy umiejętności z zakresu obsługi 

klienta (26,4%). 

Popyt w latach 2012-2016 

 W latach 2012 – 2016 zatrudnienie nowych pracowników deklaruje 41,6% firm. 36% firm nie ma takich 

planów. 

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 5,0. 

 W pierwszej kolejności w ciągu następnych 5 lat firmy planują zatrudniad kierowców (8,3%), ślusarzy (8,1%) 

oraz stolarzy (7,6%). W nieco mniejszym stopniu są zainteresowane robotnikami budowlanymi oraz 
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formierzami (po 4,5%). Firmy, które planują zatrudnienie działają w branżach: działalnoś produkcyjna, 

budownictwo, handel oraz obsługa nieruchomości. 

Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 Prawie połowa badanych pracodawców (45,8%) twierdzi, iż nie będzie prowadzid nowej rekrutacji ponieważ 

obecna liczba pracowników jest wystarczająca. Jedna czwarta badanych wskazuje, iż obecnie kondycja 

finansowa firmy nie pozwala na zatrudnianie nowych osób. Na trzecim miejscu (19%) wśród czynników 

wpływających na rozmiary zatrudnienia znalazła się obecna sytuacja na rynku oraz branży, w której działa 

firma. 

 W przypadku firm, których przedstawiciele biorący udział w badaniu deklarowali, że nie są pewni czy będą 

przyjmowad nowych pracowników decydującym czynnikiem jest sytuacja na rynku (56,1%) oraz brak 

dokładnych informacji nt. przyszłości firmy (25,4%). 

 Zatrudnianie nowych pracowników będzie zależało głównie od wyników finansowych firmy (69,4%), kosztów 

zatrudnienia pracownika (50.4%) oraz możliwości rozpoczęcia nowych inwestycji (31,7%). Dopiero na 

czwartym miejscu znalazła się informacja, iż będzie ono zależed od znalezienia pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach (27,3%). 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Ponad połowa firm (52,5%) planuje rozpoczęcie nowych inwestycji w najbliższym roku, zaś 39.3% planuje 

rozszerzenie działalności. W planach na dalszy okres (2012 – 2016) ciężar rozwojowy został przesunięty 

w kierunku wzrostu produkcji (46,2%), zaś nieco ponad jedna czwarta firm planuje nowe inwestycje (27,3%) 

oraz rozszerzenie działalności (26,8%). 

 Możliwośd rozwoju przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od wyników sprzedaży (70,2%), zaś na 

dalszych miejscach znalazła się arbitralna decyzja właściciela (36,4%) oraz możliwośd pozyskania 

zewnętrznego finansowania (31,9%). 

 Zdecydowanie największą barierą w rozwoju przedsiębiorstw jest zbyt wysoki koszt zatrudnienia pracownika 

(64,2%), brak kapitału na inwestycje (47,6%) oraz brak rynków zbytu (46,3%). Co trzeci respondent (30,4%) 

wymienił również nadmiernie rozbudowaną biurokrację. 

Szara strefa / praca nierejestrowana 

 Jedna piąta respondentów (21,4%) uważa, że częstotliwośd występowania zatrudnienia nie rejestrowanego 

pracowników jest duża. Podobny odsetek (18,2%) twierdzi, że dużą częstotliwością charakteryzuje się także 

takie zjawisko jak nie zgłaszanie części wypłacanego wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się nie 

opodatkowana praca na własny rachunek (15,9%) oraz nie rejestrowanie działalności gospodarczej (14,8%). 

 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 
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- w obszarze produkcji – 37,8% badanych firm (51,1% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze; 11,2% - 

trudno powiedzied). 

-  w obszarze zatrudnienia pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – 24,1% przedsiębiorstw (66,0% nie 

odczuwa konkurencji w tym obszarze; 9,8% - trudno powiedzied). 

 Badani przedsiębiorcy inaczej oceniają sytuację w swojej branży w powiecie niż sytuację własnego 

przedsiębiorstwa. Dostrzegają zagrożenie ze strony szarej strefy, gdy mówią o działalności własnej firmy. Jeśli 

jednak uogólniają to zjawisko szerzej – minimalizują jego znaczenie. 

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowaną przez badanych elastyczną formą zatrudnienia jest elastyczny czas pracy (52,9%). 

W dalszej kolejności wymieniane są: zatrudnienie w skróconym wymiarze pracy (22,2%) oraz praca na 

wezwanie (18,7%).  

 Ponad połowa firm (58,3%) korzystających z elastycznych form zatrudnienia uważa, że pozwala to na 

ułatwienie organizacji pracy, wzrost zadowolenia pracowników (43,1%) oraz obniżenie kosztów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa (42,4%). 

 Firmy, które nie korzystają z elastycznych form zatrudnienia nie robią tego najczęściej dlatego, że organizacja 

pracy nie pozwala im na to (43,6%), a także dlatego, iż pracownicy nie są zainteresowani takim rozwiązaniem 

(28,5%). 

 Jedna czwarta firm (25,2%) planuje wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w swojej firmie. 

Najczęściej (85,2%) miałyby to byd elastyczny czas pracy, ale również możliwośd tzw. pracy na wezwanie 

(49,7%) oraz praca w domu (35%). 
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Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 W większości firm pracownicy nie dojeżdżają spoza powiatu (79,6%). W przypadku osób dojeżdżających są to 

osoby, które do powiatu płockiego przyjeżdżają z terenu powiatu sierpeckiego (50,1%), gostynioskiego 

(10,5%) oraz żuromioskiego (10%). 

 Zdecydowana większośd firm (85,2%) nie odczuwała braku pracowników po otwarciu rynków europejskich. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

 Firmy w powiecie płockim nie zatrudniają cudzoziemców. 

Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Większośd firm prowadzi swoją rekrutację poprzez przyjmowanie w pierwszej kolejności osób polecanych 

przez swoich pracowników (57%) oraz osoby, które się same zgłaszają (49,5%). Na trzecim miejscu znalazły 

się osoby kierowane przez PUP (38,1%). 

 Zdecydowana większośd firm (98%) nie współpracuje z prywatnymi firmami rekrutacyjnymi. Największym 

zainteresowaniem cieszą się Publiczne Służby Zatrudnienia – przynajmniej od czasu do czasu współpracuje 

z nimi co piąta firma (20,3%) oraz prywatne firmy szkoleniowe – 14,8%. 

 Firmy oczekują od partnerów zewnętrznych głównie organizacji kursów i szkoleo (43,1%), pomocy 

w znalezieniu pracownika na staż (37,4%) oraz pomocy w znajdowaniu pracowników w miejscu działalności 

firmy (27,4%). 

 

5.5. POWIAT MIASTO RADOM  

Struktura zatrudnienia 

 Zdecydowaną większośd firm w Radomiu stanowią małe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 1 do 9 

pracowników. 

 Najbardziej liczne branże w powiecie to:  
- handel, 

- działalnośd produkcyjna, 

- obsługa nieruchomości, wynajem i działalnośd związana z prowadzeniem interesów  

- budownictwo i kopalnictwo. 

 Spośród różnych form zatrudnienia w Radomiu zdecydowanie najczęściej spotykana jest umowa o pracę. 

Taką formę zatrudnienia wskazuje 84,5% przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji biorących udział 

w badaniu. 8,2% stanowią osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, 2,5%  wskazuje na 

samozatrudnienie.  
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 Ponad połowę spośród wszystkich zatrudnionych w Radomiu stanowią mężczyźni (59,8%).  

 Jedna na dwie osoby zatrudnione na terenie Radomia to pracownicy między 25 a 49 rokiem życia (53,9%). 

W wieku 50 lat i więcej jest dwie piąte osób (41,0%). 5,1 % stanowią najmłodsi - do 24 roku życia.  

 34,8% spośród wszystkich pracowników miasta to osoby z wykształceniem wyższym. Co czwarta osoba 

posiada wykształcenie średnie zawodowe (24,9%) i zasadnicze (24%). Najrzadziej zatrudniani to osoby 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (14,4%) oraz gimnazjalnym i poniżej (1,9%). 

 93,2% pracowników Radomia to osoby związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa/ instytucji, 

niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży . 

 Zawody, w których pracownicy miasta zatrudniani są najczęściej to: pracownicy do spraw finansowych 

i handlowych (20,7%), mechanicy maszyn i urządzeo (13,4%) oraz specjaliści do spraw ekonomicznych 

i zarządzania (13,2%).  

Popyt na pracę 

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy nowych pracowników zatrudniła co trzecia firma (32%) z miasta Radomia. 

Liczba osób przyjętych do pracy w prawie każdej firmie wynosiła od 1 do 9 pracowników (99,7%). Dwie 

trzecie firm (68%) nie zatrudniło w tym okresie żadnej nowej osoby. 

 Średnia liczba osób przyjętych do pracy w każdej firmie wynosiła 2,1.  

 Mechanicy maszyn i urządzeo (15,3%), robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (13,9%), 

a także kowale, ślusarze i pokrewni (13,8%) to zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników 

w firmach/instytucjach działających na terenie miasta. 

 Wśród zatrudnionych osób 73,1% stanowili mężczyźni, najczęściej w wieku od 24 do 49 lat (63,2%). 

 Większośd firm (81,3%) nie miała problemów ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

12,8% przedsiębiorstw wskazuje na problem ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatniego roku.  

- Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (28,9%), robotnicy budowlani robót 
wykooczeniowych i pokrewni (28,9%) oraz kierowcy pojazdów (28,5%) to zawody, w których najczęściej 
trudno było znaleźd pracowników w Radomiu. 

- Zawody wymieniane najczęściej jako te, w których szczególnie łatwo było znaleźd pracowników w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, to kowale, ślusarze i pokrewni (44,5%),  pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 
(26,6%) oraz robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni, w przypadku których 43,4% 
przedsiębiorstw nie miało problemu ze znalezieniem do pracy . 
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Aktualna jakośd zasobów pracy 

 Większośd (90,9%) badanych przedsiębiorstw/instytucji nie odczuwa obecnie braku pracowników, jednak 

8,1% cierpi na deficyt siły roboczej.  

- Wśród zawodów, w których brakuje pracowników najczęściej wymieniano:  kierowców pojazdów 
(44,9%), inżynierów i pokrewnych (21,3%) oraz techniczny personel obsługi komputerów i pokrewnych 
(15,8%). 

 Ponad połowa pracodawców (59,5%) twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji 

i umiejętności. Co piąty respondent (18,6%) dostrzega u swoich pracowników braki w znajomości języków 

obcych, 7,2% wskazuje na brak podstawowej umiejętności obsługi komputera i podobna ilośd na brak 

znajomości specjalistycznych programów komputerowych (7,2%). 

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 Co czwarta firma/instytucja (24%) zamierza w najbliższych 12 miesiącach zatrudnid nowych pracowników, 

jednak zdecydowana większośd badanych przedsiębiorstw nie ma takich planów (67%). Co dziesiąty 

respondent (9,1%) nie potrafił jednoznacznie odpowiedzied na to pytanie. 

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 2,6. 

 Sprzedawcy i demonstratorzy (19,6%), robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni (15,7%) oraz 

kierowcy pojazdów (15,3%) to najczęściej wymieniane zawody, w których przedsiębiorstwa zamierzają 

zatrudnid nowych pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.  

 Przedsiębiorstwa najczęściej deklarują popyt na pracowników z wykształceniem średnim zawodowym. 

Wskazało tak 45,6% ankietowanych. Niewiele mniej wymienia wykształcenie zasadniczo-zawodowe (39,8%), 

natomiast wyższe wskazało jedynie 11,8% badanych przedsiębiorstw/ instytucji. 

 Najbardziej pożądani przez firmy/instytucje pracownicy to osoby z umiejętnościami zawodowymi (55,8%), 

z umiejętnościami pracy w zespole (49%), oraz z formalnymi uprawnieniami (38,9%). 

Popyt w latach 2012-2016 

 27,6% badanych przewiduje, że w kolejnych 5 latach jego przedsiębiorstwo/instytucja będzie zatrudniało 

nowych pracowników. 41,1% jest odmiennego zdania, a co trzeci nie potrafi tego przewidzied (31,3%). 

 Średnia liczba pracowników, których planuje się zatrudnid w latach 2012-2016 wynosi 5,5.  

 Inżynierowie i pokrewni (19,7%), monterzy elektronicy i pokrewni (13,4%) oraz robotnicy budowlani robót 

wykooczeniowych i pokrewni (8%) to najczęściej wymieniane zawody w których planuje się zatrudnid nowych 

pracowników w ciągu kolejnych 5 lat. Firmy, które planują zatrudnienie działają w branży pośrednictwo 

finansowe. 
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Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 Wśród odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja nie zatrudni nowych 

pracowników, najczęściej padała ogólna odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ aktualna liczba 

pracowników jest wystarczająca (51,4%). Drugim najczęściej wymienianym powodem były finanse i kondycja 

firmy – mała lub spadająca liczba klientów, niskie lub spadające obroty. Powód ten wskazywała 11,9% 

ankietowanych. Jako trzecią przyczynę podawano niepewną przyszłośd firmy. Tak odpowiedziało 11,6% 

badanych.  

 Na pytanie dlaczego nie wie Pan(i), czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudni nowych pracowników, 

co drugi respondent wskazywał na przyczyny zewnętrzne – to zależy od popytu, sytuacji na rynku, cen 

surowców, dostawców, warunków gospodarczych (46,2%). 

 Wyniki sprzedaży/liczba zamówieo (65,1%), koszt zatrudnienia pracownika (30,1%) oraz możliwośd 

rozpoczęcia nowej inwestycji/rozszerzenia produkcji (27,2%) to główne czynniki, którymi pracodawcy 

warunkują zatrudnienie w przyszłości nowych pracowników. 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Przedsiębiorcy nieco odważniej planują rozwój firmy w dłuższej (w kolejnych 5 latach) niż w krótszej 

(w najbliższych 12 miesiącach) perspektywie. Respondenci częściej deklarują rozszerzenie działalności 

w kolejnych 5 latach (2012-2016) (43,8%) niż w najbliższych 12 miesiącach (21,6%). Podobnie jest 

w przypadku nowych inwestycji (kolejno 30,6% i 19,4%).  

 Wzrost produkcji/ sprzedaży usług plasuje się w planach przedsiębiorców/ instytucji zarówno w 

perspektywie najbliższych 12 miesięcy jak i 5 kolejnych lat na podobnym poziomie (odpowiednio 42,8% i 

43,8%). 

 Zdaniem respondentów rozwój przedsiębiorstwa/instytucji zależy głównie od wyników sprzedaży (63,9%) 

oraz planów/ decyzji właściciela przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucję (32,8%). Co szósty 

respondent wskazuje na możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (16,2%) oraz 

możliwości pozyskania kredytu, finansowania (14,9%) jako czynniki ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa. 

 Bariery na które najczęściej przedsiębiorstwa/ instytucje napotykają na drodze rozwoju to brak rynków 

zbytu/ potencjalnych klientów (56,4%), zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników (50%) oraz 

biurokracja, np.: oczekiwanie na pozwolenie na budowę (21,7%). Wśród innych przeszkód badani wskazali 

m.in.: brak kapitału (19,1%).  

Szara strefa / praca nierejestrowana 

 Większośd badanych postrzega poziom przedstawionych sytuacji, związanych z szarą strefą, jako niewielki. 

Około 70% badanych uważa zatrudnienie „na czarno” za zjawisko o bardzo małej lub małej skali (kolejno 

47,4% i 20,7%). Co drugi uważa podobnie na temat nie-zgłaszania do opodatkowania części wypłacanego 
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wynagrodzenia  (kolejno 44,5% i 8,6% wskazao respondentów). Ankietowani uważają, że nielegalne 

zatrudnianie cudzoziemców to zjawisko o bardzo małym (62,2%) lub małym zasięgu (1,8%). W przypadku 

nieopodatkowanej pracy na własny rachunek – 17,6% badanych przedsiębiorstw uważa jako zjawisko 

występujące na małym poziomie, a 52,9% na bardzo małym poziomie. Około 70% respondentów uważa 

nierejestrowaną działalnośd gospodarcza za zjawisko o małym i bardzo małym zasięgu (kolejno 15,6% 

i 55,1%). 

 Respondenci w większości nie odczuwają konkurencji ze strony szarej strefy.  

 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 

- w obszarze produkcji –  30,2% badanych firm, (62,4% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze, 7,4% - 
trudno powiedzied). 

- w obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – 20,7% przedsiębiorstw (76,0% 
nie odczuwa konkurencji w tym obszarze, 3,3% - trudno powiedzied). 

 Badani przedsiębiorcy inaczej oceniają sytuację w swojej branży w powiecie niż sytuację własnego 

przedsiębiorstwa. Dostrzegają zagrożenie ze strony szarej strefy, gdy mówią o działalności własnej firmy. Jeśli 

jednak uogólniają to zjawisko szerzej – minimalizują jego znaczenie. 

 

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowaną przez badanych elastyczną formą zatrudnienia jest elastyczny czas pracy (48,9%). 

Zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy, praca na wezwanie oraz telepraca to formy stosowane 

odpowiednio przez 22,7%, 21,5% i 1,4% pracodawców. Wśród innych stosowanych form elastycznego 

zatrudnienia pracodawcy stosują różne formy nawiązywania stosunku pracy – umowa o dzieło, umowa-

zlecenie, umowy cywilnoprawne. 

 Respondenci najczęściej deklarują, że elastyczne formy zatrudnienia dotyczą od 76% do 100% pracowników 

zatrudnionych w ich przedsiębiorstwach (53,8% wskazao). 

 Ułatwienia w organizacji pracy przedsiębiorstwa/ instytucji jest traktowane jako korzyśd ze stosowania 

elastycznych form zatrudnienia przez 72,2% ankietowanych przedsiębiorstw/ instytucji. Kolejne wymieniane 

to wzrost zadowolenia pracowników (45,6%) oraz niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa (26,3%).  

 Przedsiębiorstwa/instytucje, które nie stosują elastycznych form zatrudnienia, nie robią tego przede 

wszystkim dlatego, że organizacja pracy im na to nie pozwala (63,1%). Co trzeci respondent wskazuje, że nic 

nie stoi na przeszkodzie, ale dotychczas o tym nie myślał (29,6%). 

 Większośd przedsiębiorstw/instytucji nie planuje wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia lub 

zwiększenia zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia (76%). Tylko co piąty pracodawca ma takie 

plany (18,8%). 
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 Wśród pracodawców, którzy planują wprowadzid lub zwiększyd stosowanie elastycznych form pracy 

największą popularnością cieszy się elastyczny czas pracy – wskazany przez 81,1% respondentów. Ponad 

połowa przedsiębiorstw/instytucji planuje zatrudniad pracowników w skróconym wymiarze czasu (51,9%), a 

32,1% wprowadzid również pracę na wezwanie (58,0%) . 

Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 Około połowa przedsiębiorstw wskazuje, że nie zatrudnia pracowników, którzy dojeżdżają do pracy z innych 

miejscowości, niż ta, w której osadzona jest firma (44,5%). Co trzeci twierdzi, że między 26% a 50% 

pracowników jego przedsiębiorstwa dojeżdża do pracy z innych miejscowości (29,8%). 

 Ponad osiemdziesiąt przedsiębiorstw wskazuje, że nie zatrudnia pracowników, którzy dojeżdżają do pracy 

z innych powiatów, niż ten, w którym znajduje się ich  firma (83,8%).  

 Większośd przedsiębiorstw/instytucji nie odczuwało braku pracowników po otwarciu rynków pracy w innych 

paostwach Unii Europejskiej (85,3%). 1,7% badanych odczuwał deficyt siły roboczej bezpośrednio po 

otwarciu tych rynków, a 10,6% respondentów cały czas go odczuwa. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

 Badane przedsiębiorstwa Radomia w zdecydowanej większości deklarują, że nie zatrudniają cudzoziemców 

(96,1% wskazao).  

 Zdecydowana większośd badanych przedsiębiorstw/ instytucji nie chciałaby w ciągu najbliższego roku 

zatrudnid cudzoziemców (93,2%). 

Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Badane przedsiębiorstwa i instytucje najczęściej wskazują na brak współpracy w kwestiach związanych 

z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z partnerami zewnętrznymi (45,6%). W przypadku współpracy 

regularnej najczęściej wskazywana jest ta z publicznymi instytucjami edukacyjnymi (7,2%). 6,2% wskazuje na 

współpracę z prywatnymi firmami szkoleniowymi. 

 Znajomości i polecenie to główne sposoby poszukiwania pracowników. Korzysta z nich 45,1% badanych firm 

i instytucji. 35,9% wskazuje, że szuka pracowników za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, a 31,3% 

wykorzystuje do tego ogłoszenia w prasie lub na portalach internetowych. 

 Organizacja kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (30,9%), a także pomocy w znalezieniu 

pracownika w miejscu działalności firmy (20,2%) oraz pomoc w doposażeniu miejsca pracy pracownika 

(13,8%) to najczęściej pożądane formy współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych z 

poszukiwaniem i szkoleniem pracowników. 38,4% badanych firm nie widzi potrzeby współpracy z partnerami 

zewnętrznymi pod tym względem. 
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5.6. POWIAT SOKOŁOWSKI 

Struktura zatrudnienia  

 Pod względem wielkości firmy w powiecie sokołowskim wyraźnie dominują małe przedsiębiorstwa, 

zatrudniające od 1 do 9 pracowników.  

 Najbardziej liczne branże w powiecie to:  
- handel, 

- budownictwo i kopalnictwo, 

- działalnośd produkcyjna, 

- obsługa nieruchomości, wynajem i działalnośd związana z prowadzeniem interesów. 

 Najczęściej stosowaną przez pracodawców formą zatrudnienia jest umowa o pracę – wskazuje ją 80,3% 

pracodawców. Zdecydowanie rzadziej pracodawcy zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne (9,5%) 

oraz nawiązują stosunek pracy z osobami samozatrudnionymi (7,8%).  

 Mężczyźni stanowią 59% spośród wszystkich zatrudnionych (kobiety odpowiednio 41%).  

 Większośd pracowników (67,5%) w powiecie to osoby między 25 a 49 rokiem życia. W wieku 50 i więcej lat 

jest co piąta osoba (19,6%). Pracownicy do 24 roku życia stanowią 12,8% ogółu zatrudnionych.  

 32,7% pracowników zatrudnionych w badanych firmach/instytucjach ma wykształcenie średnie zawodowe. 

Co piąty pracownik (24,5%) to osoba z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, a 22,6% - z wyższym. 

 Zdecydowana większośd osób  zatrudnionych w badanych firmach (84,7%), to pracownicy związani z 

podstawową działalnością przedsiębiorstwa.  

 Zawody, w których pracownicy są zatrudniani najczęściej to: sprzedawcy i demonstratorzy, kierowcy 

pojazdów, kierownicy małych przedsiębiorstw oraz pracownicy do spraw finansowych. 
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Popyt na pracę 

 W ciągu ostatnich 12 miesięcy nowych pracowników zatrudniło 27,9% firm z powiatu sokołowskiego. 

Średnia liczba osób przyjętych do pracy w każdej firmie wynosiła 1,7. Trzy czwarte firm (72,1%) nie zatrudniło 

w tym okresie żadnego pracownika. 

 Zawody, w których najczęściej zatrudniano pracowników to specjaliści szkolnictwa i wychowawcy (16,6%), 

kierowcy pojazdów (10,9%), robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych (10,8%), sprzedawcy 

i demonstratorzy (10,7%) oraz pracownicy usług domowych i gastronomicznych (10,5%). 

 Większośd firm (74,8%) nie miała problemów ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

O takich problemach mówi jedynie 7,5% firm.  

- Zawody, w których trudno było znaleźd pracowników, to: pracownicy usług osobistych, pracownicy 
usług domowych i gastronomicznych oraz mechanicy maszyn i urządzeo.  

- Zawody, w których łatwo było znaleźd pracowników to specjaliści szkolnictwa i wychowawcy, 
pracownicy ds. finansowych oraz pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji. 

 

Aktualna jakośd zasobów pracy 

 Większośd firm (79,4%) nie odczuwa obecnie braku pracowników. Kłopoty z brakiem pracowników dotyczą 

wyłącznie sektora prywatnego, a także firm od 1 do 9 pracowników oraz działalności o profilu produkcyjnym. 

- Zawody, w których brakuje pracowników, to przede wszystkim: pracownicy usług osobistych, 
mechanicy maszyn i urządzeo oraz malarze i pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane. 

 Dwie trzecie pracodawców (65,5%) twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji 

i umiejętności. Co piąty badany (19,8%) dostrzega u swoich pracowników braki w znajomości języków 

obcych, 7,1% wskazuje braki w znajomości specjalistycznych programów, a około 6% zwraca uwagę na luki w 

umiejętnościach z zakresu obsługi klienta lub sprzedaży oraz w umiejętnościach zawodowych.  

Przyszły popyt na pracę i jego determinanty 

Popyt w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

 W ciągu najbliższych 12 miesięcy nowych pracowników planuje zatrudnid 42,6% firm. Podobny odsetek 

(46,3%) nie ma takich planów. 

 Średnia liczba pracowników, których firmy planują zatrudnid wynosi 1,7. 

 Najbardziej pożądane przez pracodawców zawody (najczęściej wskazywane w planach wzrostu zatrudnienia) 

to: formierze odlewniczy, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych, kierowcy pojazdów, mechanicy 

maszyn i urządzeo oraz robotnicy budowlani robót wykooczeniowych. 
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 Pracownicy z wykształceniem średnim technicznym będą najbardziej pożądaną grupą (46,1%) ze względu na 

wykształcenie. Kolejne miejsce zajęły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,5%) oraz 

średnim ogólnokształcącym (16,4%). 

 Najbardziej pożądani przez firmy/instytucje pracownicy to osoby z prawem jazdy (70,6%), z umiejętnościami 

zawodowymi (49,3%), umiejętnością pracy w zespole (44,4%), z podstawową umiejętnością obsługi 

komputera np. znajomością edytora tekstu, obsługi poczty elektronicznej (43,4%) oraz z umiejętnościami z 

zakresu obsługi klienta/sprzedaży (34,0%). 

Popyt w latach 2012-2016 

 Czterech na dziesięciu badanych (40,2%) przewiduje, że w kolejnych 5 latach jego 

przedsiębiorstwo/instytucja będzie zatrudniało nowych pracowników.  

 Średnia liczba pracowników, których planuje się zatrudnid w latach 2012-2016 wynosi 5,0.  

 Firmy, które planują zatrudnid nowych pracowników w latach 2012-2016, najczęściej zgłaszają swoje 

zapotrzebowanie na takie zawody jak: kierowcy, robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, 

robotnicy budowlani robót wykooczeniowych, średni personel biurowy oraz sprzedawcy i demonstratorzy. 

Firmy, które planują zatrudnienie działają w branżach: edukacja, pośrednictwo finansowe oraz transport. 

Czynniki wpływające na rozmiary zatrudnienia 

 31,1% badanych twierdzi, że firma nie zatrudni nowych pracowników, a 28,7% nie potrafi tego przewidzied. 

- Firmy, które nie planują wzrostu zatrudnienia w latach 2012-2016, tłumaczą to przede wszystkim: 
wystarczająca liczbą pracowników zatrudnionych aktualnie, słabą sytuacją finansową firmy oraz słabą 
ogólną sytuacją na rynku i dużą konkurencją. 

- Trudności firm w sprecyzowaniu planów zatrudnieniowych na lata 2012-2016 wynikają przede wszystkim 
z przyczyn zewnętrznych – wzrost zatrudnienia będzie zależny od popytu, sytuacji na rynku, cen 
surowców, ogólnie niepewnej przyszłości. 

 Czynniki, od których uzależnione będzie zatrudnianie przez firmy nowych pracowników w przyszłości to 

przede wszystkim, według wskazao badanych, wyniki sprzedaży/liczba zamówieo (68,3%), koszty 

zatrudnienia pracownika (43,2%) oraz możliwośd znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

(28,3%). 

Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw 

 Przedsiębiorcy odważniej planują rozwój firmy w dłuższej (w kolejnych 5 latach) niż w krótszej (w 

najbliższych 12 miesiącach) perspektywie. Zarówno nowe inwestycje, jak i rozszerzenie działalności badani 

częściej deklarują w okresie najbliższych 5 lat niż 12 miesięcy. Wzrost inwestycji/sprzedaży usług plasuje się 

w planach przedsiębiorców/instytucji zarówno w perspektywie najbliższych 12 miesięcy jak i 5 kolejnych lat 

na podobnym poziomie. 
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 Według większości badanych firm (67,9%) rozwój przedsiębiorstwa zależy od wyników sprzedaży. W dalszej 

kolejności respondenci wskazują na takie czynniki jak: możliwości otrzymania kredytu (37,1%), możliwości 

znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (32,7%) oraz plany/ decyzje właściciela 

przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucję (32,2%). Co piąty respondent upatruje szansę 

w możliwości znalezienia atrakcyjnego terenu lub uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędów (po 21,3% 

wskazao). 

 Najczęściej wskazywane przez firmy bariery rozwoju to: zbyt wysokie koszty zatrudniania pracowników 

(51,1%), brak rynków zbytu lub potencjalnych klientów (46,8%), brak kapitału na rozwój (43,7%) oraz na 

rozbudowaną biurokrację np. w zakresie pozwoleo na budowę (40,3%). Co piąty pytany wymienił 

niemożnośd znalezienia odpowiednich pracowników (21,9%). 

Szara strefa / praca nierejestrowana 

 36,9% respondentów twierdzi, że zatrudnianie „na czarno” jest zjawiskiem na dużą i raczej dużą skalę. 

Przeciwnego zdania jest 44,3% badanych. Na problem zgłaszaniem do opodatkowania tylko części 

wynagrodzenia zwraca uwagę 32,9% pytanych, a 42,8% uznaje to zjawisko jako mniej powszechne. Co piąty 

badany twierdzi, że częstym zjawiskiem jest również nie opodatkowana praca na własny rachunek ( 19% 

odpowiedzi „raczej duża” oraz „bardzo duża”), a także nie zarejestrowana działalnośd gospodarcza (19,9%). 

Mniejszą powszechnośd takich zachowao wskazuje odpowiednio 63,2% oraz 61,4% pytanych. Zdaniem 

respondentów zjawiskiem o najmniejszym stopniu nasilenia jest nielegalne zatrudnianie obcokrajowców, 

wskazywane na dużą i raczej dużą skalę przez 7,2% przedsiębiorstw i instytucji.  

  Przedsiębiorstwa/instytucje w pewnym stopniu odczuwają konkurencję ze strony szarej strefy.  

 Konkurencję ze strony szarej strefy w poszczególnych obszarach dostrzega: 

- w obszarze produkcji – 36,1% badanych firm (54,3% nie odczuwa konkurencji w tym obszarze, 9,6% - 
trudno powiedzied). 

- w obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach – 23,5% przedsiębiorstw (65,4% 
nie odczuwa konkurencji w tym obszarze, 11,1% - trudno powiedzied). 

 Przedsiębiorcy podobnie oceniają zagrożenie ze strony szarej strefy w stosunku do własnej branży, jak i do 

swojej firmy. 

Elastyczne formy zatrudnienia 

 Najczęściej stosowaną przez badanych elastyczną formą zatrudnienia jest elastyczny czas pracy (56,1%). W 

dalszej kolejności wymieniane są: praca na wezwanie (27,2%), zatrudnienie w skróconym wymiarze pracy 

(21,1%) oraz telepraca (21,1%). Co trzecie (36,1%) przedsiębiorstwo/instytucja nie stosuje żadnych 

elastycznych form zatrudnienia.  
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 Ułatwienia w organizacji pracy przedsiębiorstwa/ instytucji oraz wzrost zadowolenia pracowników, a także 

niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa to najczęściej dostrzegane przez respondentów korzyści ze 

stosowania elastycznych form pracy - wskazuje je odpowiednio 63,4%, 42,0% oraz 39,4% badanych. 

 Przedsiębiorstwa/instytucje, które nie stosują elastycznych form zatrudnienia nie robią tego głównie ze 

względu na brak zgody organizacji pracy na tego typu rozwiązania (54,6%).  

 Większośd przedsiębiorstw/ instytucji (72,6%) nie planuje wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia lub 

zwiększenia zakresu stosowania elastycznych form zatrudnienia. 24,6% pracodawców ma takie plany. 

 Wśród pracodawców, którzy planują wprowadzid lub zwiększyd stosowanie elastycznych form pracy 

największą popularnością cieszy się elastyczny czas pracy – wskazywany przez 79,0% respondentów. Ponad 

połowa przedsiębiorstw/ instytucji planuje wprowadzid również pracę na wezwanie (52,0%), a co czwarty 

bierze pod uwagę zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy (25,3%) oraz teleprace (23,4%). 

Migracje krajowe oraz zagraniczne 

 W połowie przedsiębiorstw/instytucji (49,4%) wszyscy pracownicy mieszkają w miejscowości, w której 

znajduje się przedsiębiorstwo, a 26,8% twierdzi, że 76-100% pracowników musi dojeżdżad z do pracy z 

innych miejscowości. 

 Większośd przedsiębiorstw/instytucji (88,7%) nie odczuwało braku pracowników po otwarciu rynków pracy 

w innych paostwach Unii Europejskiej. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

 W przedsiębiorstwach/instytucjach nie są w ogóle zatrudniani obcokrajowcy. 

 Zdecydowana większośd badanych przedsiębiorstw/ instytucji (95,7%) nie chciałoby w ciągu najbliższego 

roku zatrudnid cudzoziemców. 

Współpraca z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniach i szkoleniach pracowników 

 Większośd badanych przedsiębiorstw/instytucji (73,1%) nie współpracuje w kwestiach związanych 

z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z partnerami zewnętrznymi. 26,8% ankietowanych 

firm/instytucji współpracuje z partnerami zewnętrznymi, przy czym regularnie robi to 4,1%, od czasu do 

czasu 10,3% a bardzo rzadko 12,4%. 

 Znajomości oraz polecenie to główne sposoby poszukiwania pracowników wykorzystywane przez 49,1% 

badanych firm/instytucji. Z pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy korzysta 34,5% badanych podmiotów, 

a w 26,6% przypadków zatrudniane są osoby, które same się zgłaszają. Ogłoszenia w prasie i Internecie 

wybiera 22,6% przedsiębiorstw. 

 Badane przedsiębiorstwa najczęściej oczekują od zewnętrznych partnerów organizacji kursów i szkoleo 

podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników (53,1%), pomocy w znalezieniu pracownika w miejscu 
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działalności firmy (35,0%) oraz pomocy w doposażeniu miejsca pracy pracownika (28,5%). Co piąty 

ankietowany (20,3%) nie widzi potrzeby takiej współpracy. 

 Organizacja kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe (36,7%), pomoc w znalezieniu pracownika 

na staż (33,8%) oraz pomoc w znalezieniu pracownika w miejscu działalności firmy (31,9%) w to najczęściej 

pożądane formy współpracy z partnerami zewnętrznymi w kwestiach związanych z poszukiwaniem i 

szkoleniem pracowników. 29,1% firm/instytucji nie widzi potrzeby współpracy z partnerami zewnętrznymi w 

kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników. 
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6. PROFILE POWIATÓW 

W badaniu pilotażowym nie wykazano spójnych – we wszystkich badanych obszarach lub w znacznej 

ich części – elementów charakterystycznych dla określonych typów powiatów. Poszczególne powiaty 

wykazują raczej indywidualną specyfikę, chod w wielu miejscach są bardzo do siebie podobne. 

6.1. POWIAT CIECHANOWSKI 

Liczba ludności powiatu ciechanowskiego wynosi 90,2 tys., z czego 64,6% stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym. 

Na terenie powiatu zarejestrowane są 6 582 podmioty gospodarki narodowej. Bilans nowo 

zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów jest niekorzystny (podobnie jak w Ostrołęce), 

co oznacza, że liczba podmiotów, które zostały wyrejestrowane przewyższa liczbę podmiotów 

nowozarejestrowanych.  

Stopa bezrobocia wynosi 16,8% (podobny poziom jak w Ostrołęce). 

 Większośd firm to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Najliczniej 

reprezentowane branże to: handel, budownictwo, obsługa nieruchomości i działalnośd produkcyjna. 

W strukturze zatrudnienia dominują mężczyźni – stanowią oni 57,2% ogółu zatrudnionych (kobiety 

odpowiednio 42,8%). 

Powiat ciechanowski wyróżnia się wysokim odsetkiem osób zatrudnionych, które posiadają wyższe 

wykształcenie. Pracownicy ci są zatrudnieni przede wszystkim w firmach zatrudniających 10 – 49 

pracowników, w firmach działających w branżach: budownictwo i obsługa nieruchomości. 

Zawody, w których pracownicy zatrudniani są najczęściej to, poza kadrą zarządzającą, kierowcy, 

sprzedawcy i personel biurowy. 

Podobnie jak w pozostałych powiatach, przedsiębiorcy z ciechanowskiego nie mieli problemów 

ze znalezieniem pracowników ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nieliczni, którzy wskazywali na takie kłopoty, 

wśród najbardziej poszukiwanych zawodów wymieniali kierowców i malarzy. 

Pracodawcy z powiatu ciechanowskiego nie narzekają jednak na braki kadrowe. Ci nieliczni, którzy 

deklarują zwiększenie zatrudnienia, zgłaszają zapotrzebowanie na takie zawody jak: robotnicy budowlani, 

techniczny personel obsługi komputerów, robotnicy obróbki drewna \ stolarze meblowi oraz kierowcy. 
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Powiat ciechanowski nie wyróżnia się na tle innych powiatów pod względem przyszłego popytu na 

pracę. Pracodawcy, którzy mają plany, aby zatrudniad nowych pracowników deklarują zapotrzebowanie 

głównie na osoby z wykształceniem zawodowym – zarówno zasadniczym, jak i średnim.  

Jeśli chodzi o szarą strefę, to pracodawcy z powiatu ciechanowskiego nie oceniają tego zjawiska jako 

dużego problemu. Dwie kwestie, na które zwracają uwagę najczęściej, to praca „na czarno” oraz 

niezgłaszanie do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia. 

Jeśli chodzi o elastyczne formy zatrudnienia, to najczęściej stosowany jest elastyczny czas pracy, ale 

częściej niż w innych powiatach stosowana jest także praca na wezwanie. 

Podobnie jak w innych powiatach, w powiecie ciechanowskim skala zatrudniania cudzoziemców jest 

bardzo mała.  

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie ze 

znajomości. W powiecie ciechanowskim często zatrudnia się także osoby, które same zgłaszają się do firmy. 

Przy poszukiwaniu i szkoleniu pracowników – podobnie jak w innych – korzysta się najczęściej z pomocy 

publicznych służb zatrudnienia. Rzadziej niż w innych powiatach podejmuje się współpracę z prywatnymi 

firmami szkoleniowymi i publicznymi instytucjami edukacyjnymi. 

 

6.2. POWIAT MIASTO OSTROŁĘKA 

Ostrołęka, chociaż jest powiatem miejskim, ma najmniejszą liczbę ludności spośród badanych 

powiatów,a jednocześnie największy udział osób w wieku produkcyjnym. 

Pod względem liczby podmiotów gospodarki podobna jest najbardziej do powiatu płockiego. Patrząc na 

proporcję  powstałych i wyrejestrowanych przedsiębiorstw możemy stwierdzid, że bilans jest niekorzystny 

– więcej firm wyrejestrowuje się niż powstaje (podobnie jak w powiecie ciechanowskim). 

W Ostrołęce stopa bezrobocia osiąga znaczący poziom – wyższy niż średnio na Mazowszu i w kraju, 

niższy jednak niż w Radomiu i powiecie płockim. 

Większośd firm to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Najliczniej 

reprezentowane branże to: handel, obsługa nieruchomości, budownictwo i transport. Inaczej niż w innych 

powiatach mniejsze znaczenie ma tutaj działalnośd produkcyjna. 

Wśród zatrudnionych pracowników przeważają mężczyźni, jednak proporcja płci jest w Ostrołęce – 

podobnie jak w powiecie piaseczyoskim – najbardziej zrównoważona. 
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Pod względem wykształcenia, najbardziej liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym 

i średnim zawodowym. 

Najczęściej występujące zawody to – poza kadrą kierowniczą – kierowcy pojazdów, sprzedawcy, 

pracownicy ds. finansowych i handlowych. 

Większośd firm nie miała problemów ze znalezieniem pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Przedsiębiorstwa, które przyjmowały nowe osoby do pracy, wśród najbardziej poszukiwanych zawodów 

wymieniały: pracowników obsługi biurowej, elektryków oraz specjalistów ds. ekonomicznych. 

Pracodawcy z Ostrołęki nie narzekają na braki kadrowe. Ci nieliczni, którzy deklarują zwiększenie 

zatrudnienia, zgłaszają zapotrzebowanie na takie zawody jak: personel biurowy, sprzedawcy, pracownicy 

usług osobistych. 

Częściej niż w innych powiatach przedsiębiorcy oceniając kwalifikacje pracowników wypowiadają się 

pozytywnie i nie narzekają na braki pod tym względem. 

Jeśli chodzi o przyszły popyt na pracę, Ostrołęka nie wyróżnia się na tle innych powiatów (większośd 

firm nie ma planów zwiększenia zatrudnienia).  

Pracodawcy, którzy zamierzają zatrudniad nowych pracowników deklarują zapotrzebowanie na osoby 

z wykształceniem wyższym i średnim technicznym. Są to te same grupy wykształcenia, które przeważają już 

na rynku pracy w tym mieście. 

Generalne szara strefa nie jest przez pracodawców z tego powiatu postrzegana jako duży problem. 

Relatywnie często (częściej niż w pozostałych badanych powiatach) mówią oni jednak, że na dużą skalę 

występuje praca „na czarno”.  

Jeśli chodzi o elastyczne formy zatrudnienia, to najczęściej stosowany jest elastyczny czas pracy.  

Podobnie jak w innych powiatach, w Ostrołęce skala zatrudniania cudzoziemców jest bardzo mała.  

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie 

ze znajomości. W Ostrołęce często zatrudnia się także osoby, które same zgłaszają się do firmy. 

Pracodawcy z Ostrołęki, oprócz korzystania z pomocy publicznych służb zatrudnienia przy poszukiwaniu 

i szkoleniu pracowników, współpracują także z prywatnymi firmami szkoleniowymi i instytucjami 

edukacyjnymi. 
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6.3. POWIAT PIASECZYOSKI 

Powiat piaseczyoski jest na drugim miejscu wśród badanych powiatów pod względem liczby 

mieszkaoców (157,4 tys.). Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wynosi 64,9%.  

Powiat ten zajmuje także drugą pozycję jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej (22 109). Analizując sytuację gospodarczą na tym terenie można zauważyd, że więcej jest 

podmiotów nowozarejestrowanych niż wyrejestrowanych. 

Jednocześnie obserwujemy tutaj najniższą (wśród wszystkich badanych powiatów) stopę bezrobocia 

(8,3%), niższą od tej dla województwa mazowieckiego oraz całego kraju. 

Powiat piaseczyoski przylega do dzielnic Warszawy i z tego względu można mówid o jego specyficznym, 

bardziej miejskim charakterze. 

Większośd firm na terenie tego powiatu to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 

pracowników. Najliczniej reprezentowane branże to: handel, obsługa nieruchomości, budownictwo 

i działalnośd produkcyjna. 

Mężczyźni stanowią 54,0% ogółu zatrudnionych (kobiety odpowiednio 46,0%). 

W strukturze zatrudnienia w nieco większym stopniu niż w innych powiatach reprezentowani są 

pracownicy najmłodsi (do 24 roku życia). Dwóch na pięciu pracowników w badanych firmach ma 

wykształcenie wyższe. W przedsiębiorstwach powiatu piaseczyoskiego odnotowuje się także wysoki 

odsetek osób z wykształceniem zawodowym – zarówno średnim, jak i zasadniczym. Osoby z wyższym 

wykształceniem zatrudnione są przede wszystkim w sektorze związanym z obsługą nieruchomości, a 

pracownicy z wykształceniem zawodowym – w handlu i sektorze związanym z działalnością produkcyjną. 

Zawody, w których pracownicy zatrudniani są najczęściej to, poza kadrą zarządzającą, pracownicy ds. 

finansowych. 

Spośród wszystkich badanych powiatów, przedsiębiorcy z piaseczyoskiego najrzadziej wskazują 

na problemy ze znalezieniem pracowników. 

Podobnie jak pracodawcy z pozostałych powiatów, nie narzekają także na braki kadrowe. Ci, którzy 

odczuwają brak pracowników wskazują na przedstawicieli takich zawodów jak: pracownicy obrotu 

pieniężnego, inżynierowie, personel biurowy, technicy i robotnicy budowlani. 

Przedsiębiorcy z powiatu piaseczyoskiego stosunkowo najgorzej oceniają swoich pracowników pod 

względem posiadanych kwalifikacji. Umiejętności, których brakuje pracownikom to najczęściej znajomośd 

języków obcych i specjalistycznych programów komputerowych. 
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Przewidywania dotyczące przyszłego popytu na pracę w powiecie piaseczyoskim kształtują się na 

podobnym poziomie co w innych powiatach. Zwraca jednak uwagę wysoki odsetek przedsiębiorców, którzy 

nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Szczególne trudności mieli przedstawiciele sektora 

publicznego. 

Pracodawcy, którzy mają plany, aby zatrudniad nowych pracowników deklarują zapotrzebowanie 

głównie na osoby z wykształceniem wyższym, ale także, co wyróżnia ten powiat – średnim 

ogólnokształcącym. 

Pod względem oceny zjawisk związanych z szarą strefą gospodarki, opinie przedsiębiorców z powiatu 

piaseczyoskiego nie wyróżniają się, tzn. szara strefa przez większośd przedsiębiorców nie jest postrzegana 

jako istotne zagrożenie. Powiat piaseczyoski wyróżnia się tym, że podobny odsetek badanych mówi o 

konkurencji ze strony szarej strefy w obszarze produkcji, jak i w obszarze zatrudniania pracowników o 

poszukiwanych kwalifikacjach. W pozostałych powiatach częściej zwraca się uwagę na zagrożenia w 

obszarze produkcji. 

Pracodawcy z powiatu piaseczyoskiego znacznie częściej niż w innych powiatach stosują elastyczne 

formy zatrudnienia, najczęściej jest to elastyczny czas pracy. 

Podobnie jak w innych powiatach, w powiecie piaseczyoskim skala zatrudniania cudzoziemców jest 

bardzo mała.  

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie 

ze znajomości. Często wykorzystuje się także ogłoszenia prasowe i portale internetowe. 

W powiecie piaseczyoskim odsetek pracodawców, którzy przy poszukiwaniu i szkoleniu pracowników 

korzystają z pomocy partnerów zewnętrznych, nie odbiega znacząco od pozostałych powiatów. Tutaj 

rzadziej jednak niż w innych korzysta się ze wsparcia powiatowego urzędu pracy. 
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6.4. POWIAT PŁOCKI 

Liczba mieszkaoców powiatu płockiego przekracza 100 tys., a odsetek ludności w wieku produkcyjnym 

wynosi 62,5%.  

W powiecie zarejestrowanych jest 5 771 podmiotów gospodarki narodowej. Więcej podmiotów zostało 

zarejestrowanych niż wyrejestrowanych, co może świadczyd o pewnej dynamice rozwoju. Mimo to, stopa 

bezrobocia osiąga tutaj jeden z wyższych poziomów wśród badanych powiatów, który jednocześnie 

dwukrotnie przewyższa stopę bezrobocia w województwie mazowieckim i jest znacznie wyższy niż w kraju. 

Większośd firm na terenie tego powiatu to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 

pracowników. Najliczniej reprezentowane branże to: handel, budownictwo i działalnośd produkcyjna. 

Mężczyźni stanowią większośd zatrudnionych (59,9 %), kobiety odpowiednio 40,1%. 

W powiecie płockim, jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia, większy odsetek niż w innych powiatach 

stanowią osoby w wieku 25-49 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie – przeważają osoby z wykształceniem 

zawodowym (średnim i zasadniczym). Te osoby są zatrudnione przede wszystkim w sektorze prywatnym, 

w firmach od 50 do 249 pracowników. Wyróżnia się branża budowlana, która zatrudnia najwięcej osób 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym.  

Zawody, w których pracownicy zatrudniani są najczęściej to, poza kadrą kierowniczą, kierowcy oraz 

personel biurowy. 

Mimo wysokiej stopy bezrobocia, pracodawcy z powiatu płockiego, częściej niż pracodawcy z innych 

powiatów, przyznają, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieli problemy ze znalezieniem pracowników. 

Dotyczyło to zawodów związanych z budownictwem, takich jak: robotnicy budowlani i spawacze blacharze. 

Przedsiębiorcy z tego powiatu, najczęściej spośród wszystkich badanych powiatów, odczuwają obecnie 

brak pracowników. Wśród zawodów deficytowych pojawiają się najczęściej: kierowcy, robotnicy budowlani 

i malarze.  

Pracodawcy oceniając kwalifikacje pracowników wypowiadają się pozytywnie i nie narzekają na braki 

pod tym względem. 

W powiecie płockim odnotowuje się stosunkowo wysoki popyt na pracowników. Najbardziej 

poszukiwane zawody to: pracownicy budowlani, kierowcy i operatorzy maszyn poligraficznych. Jeśli chodzi 

o wykształcenie, najczęściej pożądani przez pracodawców są pracownicy z wykształceniem zawodowym – 

średnim i zasadniczym. 
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Pod względem oceny zjawisk związanych z szarą strefą gospodarki, opinie przedsiębiorców z powiatu 

płockiego nie wyróżniają się, tzn. problem nie istnieje. 

Powiat płocki należy do tych powiatów, w których elastyczne formy zatrudnienia są stosowane 

relatywnie rzadko. 

Podobnie jak w innych powiatach, skala zatrudniania cudzoziemców jest tutaj bardzo mała, jednak 

częściej niż gdzie indziej, pracodawcy deklarują zamiar przyjmowania do pracy osób innej narodowości, 

przeważnie w zawodach robotniczych. 

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie 

ze znajomości.  

Pod względem intensywności współpracy z partnerami zewnętrznymi w poszukiwaniu i szkoleniu 

pracowników, powiat płocki znajduje się na drugim miejscu (po Ostrołęce). Może to wynikad z istniejącego 

dużego zapotrzebowania na nowych pracowników. Pracodawcy z powiatu płockiego – częściej niż w innych 

powiatach – współpracują z partnerami zewnętrznymi. Dotyczy to zarówno publicznych służb zatrudnienia, 

prywatnych firm szkoleniowych, jak i publicznych instytucji edukacyjnych.  

6.5. POWIAT MIASTO RADOM 

Radom – jeden z dwóch miejskich powiatów w badaniu – wyróżnia się najwyższą liczbą ludności 

i najwyższą liczbą podmiotów gospodarki narodowej. Jednocześnie charakteryzuje się stosunkową 

najwyższą dynamiką rozwoju przedsiębiorczości mierzoną poprzez relację podmiotów nowo 

zarejestrowanych do wyrejestrowanych w ciągu jednego roku. W porównaniu z innymi powiatami 

w Radomiu można zaobserwowad najwyższą stopę bezrobocia. 

Większośd firm to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Najliczniej 

reprezentowane branże to: handel, działalnośd produkcyjna, obsługa nieruchomości i budownictwo. 

Wśród zatrudnionych przeważają mężczyźni. Specyficzny dla tego powiatu jest większy udział mężczyzn 

niż kobiet w sektorze publicznym, co może wynikad ze znaczącego zatrudnienia mężczyzn w edukacji w tym 

powiecie. Wyróżnia się także struktura zatrudnienia pod względem wieku – dwa razy więcej niż w innych 

powiatach stanowią tutaj zatrudnieni w wieku 50 i więcej lat. Częściej są oni zatrudnieni w sektorze 

publicznym, w takich branżach jak: usługi komunalne, transport oraz ochrona zdrowia. 

Zawody, w których pracownicy zatrudniani są najczęściej to: pracownicy ds. finansowych i handlowych, 

mechanicy maszyn i urządzeo, specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania. Jak widad są to zawody 

związane z najczęściej występującymi tutaj branżami. 
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Większośd firm nie miała problemów ze znalezieniem pracowników. Najbardziej poszukiwane zawody 

związane są z sektorem budownictwa i handlu. 

Pracodawcy z Radomia nie narzekają jednak na braki kadrowe. Ci nieliczni, którzy deklarują zwiększenie 

zatrudnienia, zgłaszają zapotrzebowanie na takie zawody jak: kierowcy, inżynierowie i techniczny personel 

obsługi komputerów. 

Radom nie wyróżnia się na tle innych powiatów pod względem przyszłego popytu na pracę. Podobnie 

jak w innych powiatach, również w Radomiu, pracodawcy, którzy zamierzają zatrudniad nowych 

pracowników będą potrzebowali osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim technicznym. 

Jeśli chodzi o szarą strefę, to pracodawcy z Radomia nie oceniają tego zjawiska jako  istotnego 

problemu. Częściej mówią o niezgłaszaniu do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia. 

Pracodawcy z Radomia najrzadziej stosują elastyczne formy zatrudnienia. Może to wynikad ze specyfiki 

branżowej, a także z faktu zatrudniania pracowników najstarszych. 

Radom wyróżnia się pod względem deklaracji o zatrudnianiu cudzoziemców (pracodawcy z tego 

obszaru częściej niż inni, planują zatrudniad osoby innej narodowości). 

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie 

ze znajomości. W Radomiu częściej niż w innych powiatach przedsiębiorcy korzystają z pomocy 

powiatowych urzędów pracy. 

 

6.6. POWIAT SOKOŁOWSKI 

Powiat sokołowski, jeśli chodzi o liczbę ludności, należy do najmniejszych (55,8 tys. mieszkaoców). 

Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 60,6%. 

W powiecie zarejestrowanych jest 3 511 podmiotów gospodarki narodowej. Analiza dynamiki rozwoju 

przedsiębiorczości pokazuje równowagę na tym rynku – podobna liczba przedsiębiorstw powstaje, 

co wyrejestrowuje się. 

Stopa bezrobocia jest na takim samym poziomie jak w województwie mazowieckim i wynosi ok. 10%. 

Większośd firm na terenie tego powiatu to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 

pracowników. Najliczniej reprezentowane branże to: handel, budownictwo, działalnośd produkcyjna 

i obsługa nieruchomości. 

Mężczyźni stanowią większośd zatrudnionych (59,0%), kobiety odpowiednio 41,0%. 
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Powiat sokołowski wyróżnia się jeśli chodzi o odsetek zatrudnionych w wieku do 24 lat, który jest tutaj 

wyższy niż w innych powiatach. Młodzi ludzie zatrudniani są w sektorze prywatnym w dużych 

i największych przedsiębiorstwach, przede wszystkim w branży handlowej. Jeśli chodzi o wykształcenie, to 

powiat ten wyróżnia się stosunkowo niskim udziałem osób z wykształceniem wyższym, stosunkowo dużo 

jest natomiast osób z wykształceniem zawodowym (średnim i zasadniczym).  

Zawody, w których pracownicy zatrudniani są najczęściej to: kierowcy i sprzedawcy. 

Spośród wszystkich badanych powiatów w powiecie sokołowskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

najrzadziej zatrudniano nowych pracowników. Pracodawcy, którzy zwiększali zatrudnieni w tym okresie, 

stosunkowo częściej niż przedsiębiorcy z innych powiatów, skarżyli się na problemy ze znalezieniem 

nowych osób. Dotyczyło to zawodów związanych z usługami, takich jak: pracownicy usług osobistych, 

pracownicy usług gastronomicznych oraz mechanicy maszyn. 

Podobnie jak w powiecie płockim, przedsiębiorcy z powiatu sokołowskiego dośd często przyznają, 

że obecnie brakuje im pracowników. Wśród zawodów deficytowych pojawiają się najczęściej: mechanicy 

i malarze.  

Pracodawcy oceniając kwalifikacje pracowników wypowiadają się pozytywnie i nie narzekają na braki 

pod tym względem. 

Powiat sokołowski zdecydowanie wyróżnia się jeśli chodzi o zgłaszany popyt na nowych pracowników – 

odsetek pracodawców deklarujących zwiększenie zatrudnienia jest tutaj znacznie wyższy niż w innych 

powiatach. Zawody poszukiwane to: spawacze blacharze, kierowcy, mechanicy i robotnicy prac 

wykooczeniowych. Jeśli chodzi o wykształcenie, najczęściej pożądani przez pracodawców są pracownicy 

z wykształceniem zawodowym – średnim i zasadniczym. 

W powiecie sokołowskim pracodawcy – częściej niż w innych powiatach – dostrzegają zjawiska 

związane z szarą strefą, szczególnie jeśli chodzi o pracę „na czarno” i niezgłaszanie do opodatkowania 

części wypłacanego wynagrodzenia. 

Jeśli chodzi o elastyczne formy zatrudnienia, to najczęściej stosowany jest elastyczny czas pracy, ale 

częściej niż w innych powiatach (z wyjątkiem ciechanowskiego) stosowana jest także praca na wezwanie. 

Podobnie jak w innych powiatach, w powiecie sokołowskim skala zatrudniania cudzoziemców jest 

bardzo mała. 

Tak jak w innych powiatach, najczęstszym sposobem poszukiwania pracowników jest korzystanie ze 

znajomości. Częściej korzysta się tutaj także z pośrednictwa powiatowego urzędu pracy. 
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Spośród wszystkich powiatów, pracodawcy z powiatu sokołowskiego najrzadziej przy poszukiwaniu 

i szkoleniu pracowników korzystają z pomocy partnerów zewnętrznych. 



 

 
183 

7. PROFIL FIRM 250+ 

 

W badanych powiatach wśród 68 691 podmiotów gospodarki narodowej firmy największe 

zatrudniające 250 i więcej pracowników stanowią nieznaczny odsetek. Jest ich łącznie (dane GUS 2009) 

104.  

 Liczba podmiotów gopodarki narodowej 
zatrudniających 250 i więcej pracowników (dane 

GUS) 

Liczba firm 250+ biorących udział 
w badaniu 

ciechanowski 5 1 

płocki 37 1 

sokołowski 5 2 

Ostrołęka 7 1 

Radom 28 3 

piaseczyński 22 1 

 

W badaniu udział wzięło 9 firm zatrudniających 250 i więcej pracowników. Działają one 

w następujących branżach: 

powiat ciechanowski – budownictwo, 

powiat płocki – działalnośd produkcyjna, 

powiat sokołowski – działalnośd produkcyjna oraz transport, gospodarka magazynowa i łącznośd, 

powiat miasto Ostrołęka – działalnośd produkcyjna, 

powiat miasto Radom – działalnośd produkcyjna oraz budownictwo, 

powiat piaseczyoski – transport, gospodarka magazynowa i łącznośd. 

 

Podobnie jak w firmach mniejszej wielkości przeważa zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

Wśród osób zatrudnionych zdecydowanie przeważają mężczyźni (73,7%), kobiety stanowią 26,3%. 

Dysproporcja płci jest zatem znacznie większa niż w mniejszych firmach w badanych powiatach. Ponadto 

dysproporcja płci jest mniejsza w firmach najstarszych, funkcjonujących na rynku ponad 25 lat, niż 

w firmach o krótszym stażu działalności. 

Jeśli chodzi o wiek pracowników zatrudnionych, to firmy 250+ częściej niż inne, zatrudniają osoby 

młode (10,3%). Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy w wieku największej aktywności produkcyjnej 

(25-49 lat) – 63,8%. Pracownicy w wieku 50 i więcej lat to 25,9% ogółu zatrudnionych. Wśród osób młodych 

częściej zatrudniani są mężczyźni, w sektorze prywatnym, a w grupie 50+ - kobiety.  
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Biorąc pod uwagę wykształcenie, w firmach 250+ wyróżnia się grupa pracowników z wykształceniem 

średnim zawodowym, drugą pod względem wielkości grupę stanowią pracownicy z wykształceniem 

wyższym. Osoby z wykształceniem średnim zawodowym znajdują zatrudnienie głównie w branży 

produkcyjnej, natomiast z wykształceniem wyższym – głównie w budownictwie. 

Oprócz kadry zarządzającej, firmy te zatrudniają najczęściej pracowników w następujących zawodach: 

sekretarki i operatorzy maszyn biurowych, pracownicy do spraw finansowych i handlowych, technicy, 

personel biurowy, kierowcy, specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania, sprzedawcy, robotnicy 

w przetwórstwie spożywczym. W sposób oczywisty najczęściej występujące zawody związane są 

z najbardziej popularnymi branżami, w których działają firmy 250+. 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wszystkie firmy 250+ biorące udział w badaniu zatrudniały nowych 

pracowników. Średnia liczba nowo zatrudnionych pracowników wyniosła 50,4. Jeśli chodzi o zawody, to 

najczęściej zatrudniano robotników w przetwórstwie spożywczym oraz kierowców. Częściej zatrudniano 

mężczyzn (79,1%) niż kobiety (20,9%), a jeśli chodzi o wiek pracowników – najczęściej (41,9%) osoby 

w wieku największej aktywności produkcyjnej. Co trzeci nowy pracownik był przed 24 rokiem życia (34,8%), 

natomiast 23,3% stanowiły osoby w wieku 50 i więcej lat. 

Zdecydowana większośd firm 250+ w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała problemów ze znalezieniem 

pracowników. Wszystkie badane firmy 250+ nie odczuwają także obecnie braku pracowników.  

Większośd badanych firm 250+ twierdzi, że ich pracownikom nie brakuje żadnych kwalifikacji. Nieliczni, 

którzy wskazują na braki mówią o niewystarczającej znajomości języków obcych, przede wszystkim 

angielskiego. 

Firmy 250+, nieco częściej niż mniejsze przedsiębiorstwa w poszczególnych powiatach (poza powiatem 

sokołowskim), deklarują zwiększenie zatrudnienia w najbliższym czasie. Najczęściej będą zatrudniad 

pracowników w Radomiu i powiecie piaseczyoskim, w branży transportowej. Zawody, w których planuje się 

zatrudnienie to: pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji, sprzedawcy, 

robotnicy budowlani, malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane oraz kierowcy. Pracodawcy 

z firm 250+ zdecydowanie częściej niż mniejsze przedsiębiorstwa planują zatrudniad pracowników 

z wykształceniem średnim zawodowym.  

Jeśli chodzi o szarą strefę, to pracodawcy z badanych firm 250+ nie oceniają tego zjawiska jako duży 

problem. Stosunkowo najczęściej zwracają uwagę na pracę „na czarno” oraz niezgłaszanie do 

opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia. Taki punkt widzenia nie wyróżnia przedsiębiorców 

z największych firm od pozostałych. 

Stosunkowo rzadko badane firmy 250+ korzystają z elastycznych form zatrudnienia.  
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Mimo, że większośd badanych firm 250+ nie zatrudnia cudzoziemców, to odsetek firm, które 

zatrudniają takie osoby jest znacznie wyższy niż w pozostałych firmach. Zawody, w których zatrudniani są 

cudzoziemcy to: inżynierowie, personel biurowy, robotnicy budowlani. Większośd badanych firm 250+ nie 

planuje w najbliższym czasie zatrudniania cudzoziemców. 

Jeśli chodzi o sposoby poszukiwania nowych pracowników, to w badanych firmach 250+ mniejszą rolę 

niż w pozostałych odgrywa rekrutacja przez znajomości czy polecenie. Najczęściej zatrudniane są osoby, 

które same zgłaszają się do firmy, przy poszukiwaniu pracowników często korzysta się także z ogłoszeo w 

prasie lub portalach internetowych oraz ofert na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

Badane firmy 250+ wyróżniają się jeśli chodzi o korzystanie z pomocy partnerów zewnętrznych przy 

rekrutacji i szkoleniu pracowników (wszystkie firmy 250+ współpracują z partnerami zewnętrznymi). 

Najczęściej korzystają z pomocy prywatnych firm szkoleniowych. 
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8. REKOMENDACJE ODNOŚNIE METODOLOGII BADANIA POPYTU NA PRACĘ W PRZYSZŁOŚCI 

 

Zrealizowane badanie stanowiło pilotaż do badania zasadniczego, które będzie prowadzone przez 

Wojewódzki Urząd Pracy. Jego celem było m.in. wypracowanie najlepszych metod i technik realizacji 

regularnych badao deklarowanego i rzeczywistego popytu na pracę prowadzonych wśród pracodawców. W 

oparciu o doświadczenia z realizacji niniejszego badania, opracowane zostały rekomendacje dotyczące 

aspektów metodologicznych i organizacyjnych badania zasadniczego. 

Podstawowe wnioski płynące z badania pilotażowego dotyczą następujących kwestii:  

 Wielkośd próby. W badaniu zasadniczym wielkośd próby musi byd dla każdego badanego 

obszaru znacznie większa niż w badaniu pilotażowym. Optymalną wydaje się byd wielkośd 1000 

wywiadów (maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1% przy 

wiarygodności oszacowania równej 95%). Zważywszy jednak na poziom trudności realizacji 

takiego przedsięwzięcia oraz związane z nim koszty, próba zrealizowana powinna byd nie 

mniejsza niż – 500 wywiadów w powiecie piaseczyoskim i 500 w Radomiu, natomiast w 

pozostałych powiatach – powinno zostad zrealizowanych przynajmniej po 300 wywiadów (dla 

każdego z powiatów). Zróżnicowanie wielkości próby wynika z liczby przedsiębiorstw 

występujących w poszczególnych powiatach (większa liczba firm – większa liczebnośd próby). 

 Metodologia. Ze względu na fakt, że zdecydowaną większośd firm stanowią firmy najmniejsze, 

w związku z tym wnioskowanie o sytuacji przedsiębiorstw największych na podstawie wyników 

badania reprezentatywnego mogłoby byd nieuzasadnione. Z tego powodu rekomendujemy – 

analogicznie jak w badaniu pilotażowym – zastosowanie próby losowej nieproporcjonalnej. 

Na potrzeby późniejszej analizy wyników badania zebrane dane mogłyby byd ważone. 

 Technika badawcza. Wydaje się, że badanie telefoniczne jest najskuteczniejszą formą zbierania 

danych po uwzględnieniu relacji ceny do jakości. Z innych badao wiemy, że badanie face-to-face 

oznacza nieporównywalnie większe koszty, znacznie dłuższy czas realizacji oraz zmniejsza 

możliwości kontrolne na etapie realizacyjnym. Badanie internetowe wyłącza z badania firmy 

nieposiadające dostępu do Internetu (wbrew temu, co mogłoby się wydawad nie wszystkie 

firmy – zwłaszcza te mniejsze – inwestują w tworzenie stron internetowych lub też mają 

techniczną możliwośd dostępu do Internetu ze względu na np. zlokalizowanie firmy, charakter 

siedziby, koszt zakupu sprzętu, koszty instalacje, profesjonalne przygotowanie stron, koszt 

Internetu mobilnego itp.) i może generowad niższy response rate niż w przypadku badania 

uwzględniającego bezpośredni udział ankietera. Z tych powodów – wydaje się, że wywiad 
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telefoniczny może byd najkorzystniejszy, chod należy pamiętad, że długośd kwestionariusza nie 

powinna przekraczad 20 minut. 

 Organizacja badania. Aby ułatwid proces rekrutacyjny oraz realizacyjny sugerujemy 

wprowadzenie kliku działao, które miałyby na celu zachęcid przedsiębiorców do wzięcia udziału 

w badaniu: 

 Szeroko ogłaszana wśród przedsiębiorców na badanych terenach informacja 

o organizacji i celach badania, wraz z zachętą do wzięcia udziału w badaniu. Informacja, 

że wyniki badania mają na celu rozpoznad sytuację na rynku pracy i odpowiednio ją – 

dzięki uzyskanej wiedzy – kształtowad poprzez odpowiadanie na sygnały wychodzące od 

pracodawców niewątpliwie jest argumentem, który może skłonid pracodawców do 

rozważenia udziału w badaniu; 

 Gotowośd udostępnienia firmom biorącym udział w badaniu wyników badania. 

Gratyfikacją dla przedsiębiorców (za poświęcony czas i udostępnione informacje 

stanowiące własnośd firmy) mogłoby byd przekazanie informacji o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy – firmy biorące udział w badaniu miałyby dzięki temu możliwośd 

(„darmowa” gratyfikacja) porównania swojej sytuacji na tle innych firm, działających 

w tym samym otoczeniu konkurencyjnym. Gratyfikacje finansowe mogłyby byd dla 

przedsiębiorców mało atrakcyjne, a z kolei wysoki poziom atrakcyjności finansowej dla 

przedsiębiorców oznaczałby ogromne koszty badania (udostępnienie wyników badania 

nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów, a może byd dla pracodawców 

nieporównywalnie bardziej atrakcyjną formą rekompensaty za wzięcie udziału 

w badaniu niż korzyśd finansowa); 

 Skorzystanie z różnych źródeł mających na celu zbieranie danych statystycznych 

dotyczących firmy. Zakładamy, że zasadnicza częśd badania odbywałaby się z udziałem 

ankietera (wywiad telefoniczny). Częśd pytao zawartych w ankiecie może jednak 

wymagad od respondenta uprzedniego przygotowania danych i zestawieo. W efekcie, 

udzielenie precyzyjnych odpowiedzi może nie byd możliwe przy jednorazowym 

kontakcie. Aby przyspieszyd i ułatwid zebranie tych informacji sugerowalibyśmy, by 

dopuścid możliwośd wysyłania do respondentów pytao, które dotyczyłyby danych 

statystycznych związanych z działalnością firmy (pytania mogłyby byd wysyłane – 

w zależności od oczekiwao respondenta – np. mailem lub faksem). 
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 Organizacja badania – firmy 250+ - czas realizacji badania w terenie powinien byd w przypadku 

tego rodzaju firm dłuższy. Należy dad możliwośd przygotowania się badanych do udzielenia 

odpowiedzi, poprzez wcześniejsze dostarczenie kwestionariusza.  

 Terminy. Ze względu na profil respondenta docelowego25 (osoby trudno dostępnej, 

dysponującej ograniczoną ilością czasu), proces realizacyjny powinien byd dłuższy niż 

w standardowych badaniach. Warto zwrócid uwagę na okres w jakim przeprowadzane jest 

badanie – terminy niesprzyjające realizacji badao w firmach, to okresy świąteczne (Świąt Bożego 

Narodzenia, Świąt Wielkanocnych), z długimi weekendami (np. okres długiego weekendu 

majowego), niekorzystne dla realizacji badao w firmach są ponadto okresy wakacyjne (wakacji 

letnich, ferii zimowych), a ponadto także koocówka roku (w związku z kooczeniem projektów, 

zamówieo jeszcze w danym roku kalendarzowym, przygotowywanie sprawozdao, bilansów na 

koniec roku obrachunkowego itp.). Jeżeli realizacja badania miałaby obejmowad jeden z 

okresów wyszczególnionych, należałoby fakt ten uwzględnid w harmonogramie prac i 

odpowiednio wydłużyd czas przeznaczony na realizację, mając też na uwadze, że wszelkie 

nieobecności, skutkują zwiększonym zakresem obowiązków dla firm, jej pracowników i mogą 

powodowad mniejszą skłonnośd do brania udziału w badaniach. 

 Kwestionariusz. 

 Rekomenduje się zrezygnowanie w kwestionariuszu z nieprecyzyjnych sformułowao typu 

„mniej więcej” – pytania, dla dalszej szczegółowej analizy, wymagają spójności 

uzyskanych informacji. Zamiast w treści pytania kierowanego do respondentów 

proponujemy zawarcie takiej możliwości w instrukcji do ankieterów (np. „jeśli podanie 

dokładnej informacji w oparciu o dokumentację pracowników w terminie realizacji 

badania nie jest możliwe – poprosid o podanie wartości szacunkowych”); 

 W pytaniach o zawody i zatrudnienie, wobec każdej grupy zawodowej wymienionej 

w kategorii inne ma byd podana informacja na temat liczby osób (zamiast pytania 

zbiorczego o ilośd wobec całej kategorii inne” zbiorczo); 

 W pytaniach o języki obce i programy komputerowe sugeruje się skorzystanie – zamiast 

z pytania otwartego – z pytania półotwartego (lista najpopularniejszych programów 

i języków obcych zostałaby wyszczególniona w punktach klucza, programy i języki inne 

niż wyszczególnione w kluczu byłyby zapisywane w kategorii „inne”). 

                                                 
25

 Respondentem nie może byd dowolny pracownik firmy – charakter pytao sprawia, że może na nie odpowiadad wyłącznie 
właściciel firmy, członek zarządu, dyrektor, kierownik, osoba, która posiada wiedzę na temat spraw kadrowych firmy / instytucji. 
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 W pytaniu Q30a należy wytłumaczyd, co mamy na myśli, gdy pytamy o formy 

elastycznego zatrudnienia; 

 Sugeruje się, by w pytaniach o powiaty spróbowad stworzyd w kwestionariuszu listę 

powiatów oraz listę miejscowości (najpierw pytano by o powiaty, a następnie o 

miejscowości w ramach każdego z wymienionych powiatów). Zdajemy sobie sprawę, że 

jest to czasochłonny proces, jednak niewątpliwą jego zaletą byłoby uzyskanie pełnych 

i wiarygodnych informacji (w badaniu pilotażowym okazało się, że respondenci podawali 

nazwy nieistniejących powiatów, miejscowości lub nie odpowiadających podanej 

lokalizacji, których na poziomie weryfikacji nie udało się zidentyfikowad, poprawid); 

 W pytaniach itemowych dotyczących współpracy z partnerami zewnętrznymi 

w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników, przy nazwach 

instytucji, o które pytano w kolejnych itemach sugeruje się podanie przykładowych nazw 

takich instytucji (z odpowiedzi zapisanych w pytaniach otwartych wynikało, że niektórzy 

respondenci odpowiadając na pytania mówili o instytucjach innych niż te, których 

dotyczyło podpytanie). 
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9. ANEKSY 

9.1. KWESTIONARIUSZ 

Dzieo dobry, nazywam się … i jestem ankieterem(ką) Ośrodka Badania Opinii Publicznej. Na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy realizujemy badanie dotyczące popytu na pracę w powiecie *WSTAW NAZWĘ POWIATU+ . 
Mamy ogromną prośbę o wzięcie udziału w tym badaniu. Nasza rozmowa potrwa ok. 20 minut. Zdobyte w badaniu informacje posłużą do 
kształtowania polityki zatrudnienia w taki sposób, aby pracodawcy łatwiej znajdowali pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a 
bezrobotni łatwiej znajdowali pracę. 
Zapewniam, że Pana(i) odpowiedzi będą przez nas traktowane jako ściśle poufne zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i będą 
przetwarzane wyłącznie anonimowo, to znaczy bez jakiegokolwiek odniesienia do Pana(i) osoby lub Pana(i) firmy/ instytucji. 
Czy mógłbym/mogłabym rozmawiad z pracownikiem działu kadr/HR lub właścicielem firmy, z kimś z zarządu firmy, dyrektorem, kierownikiem, 
osobą, która posiada wiedzę na temat spraw kadrowych firmy/ instytucji? 

 
S1. Czy zgodzi się Pan(i) na krótki wywiad? 

1. tak [KONTYNUUJ] 
2. nie *ZAKOOCZ+ 

 
BLOK i – SYTUACJA OBECNA 
SKRYPT: Q1a=Q1b+Q1c+Q1d+Q1e 

Q1. Ilu pracowników zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja w powiecie *WSTAW NAZWĘ POWIATU+? Proszę o uwzględnienie 

wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, samozatrudnienia. 

 

Q1a…………………………pracowników łącznie 

 

Q1b…………………………pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 

Q1c…………………………pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 

Q1d…………………………pracowników pracujących na zasadzie samozatrudnienia   

Q1e…………………………pracowników zatrudnionych na innych zasadach   

 

SKRYPT: Q2a+Q2b=Q1a 

Q2. Mniej więcej ile jest wśród pracowników kobiet, a ilu mężczyzn? Proszę o uwzględnienie wszystkich pracowników niezależnie od formy 

zatrudnienia 

 

Q2a..................... kobiet   

Q2b..................... mężczyzn   

 

SKRYPT: Q3a+Q3b+Q3c=Q1a 

Q3. Mniej więcej, jaka jest struktura zatrudnienia w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji pod względem wieku? Proszę o uwzględnienie 

wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia 

Q3a...................... pracowników do 24 roku życia 

Q3b...................... pracowników w wieku 25-49 lat 

Q3c...................... pracowników w wieku 50 i więcej lat 

 

SKRYPT: Q4a+Q4b+Q4c+Q4d+Q4e=Q1a 

Q4. Mniej więcej, jaka jest struktura zatrudnienia w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji pod względem wykształcenia? Proszę o 

uwzględnienie wszystkich pracowników niezależnie od formy zatrudnienia 

Q4a. wyższe ……………….. 
Q4b. średnie zawodowe (technikum, liceum zawodowe, szkoła policealna) ……………. 
Q4c. średnie ogólnokształcące……………….. 
Q4d. zasadnicze zawodowe…………….. 
Q4e. gimnazjalne, podstawowe lub bez wykształcenia……………… 
 

SKRYPT: Q5a+Q5b =Q1a 

Q5. Ilu Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja zatrudnia…? 

 

Q5a. pracowników obsługi przedsiębiorstwa/ instytucji, czyli osób o kwalifikacjach ogólnych, pracujących w administracji, księgowości, 

kadrach, recepcji, czy serwisie sprzątającym 

……………….. 
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Q5b. pracowników związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa/ instytucji 

……………….. 

Q6. Pracowników w jakich zawodach zatrudnia Pan(i) przedsiębiorstwo/instytucja? 

Nie odczytuj listy. 

 

lista zawodów (kody trzycyfrowe)  

995. inne, jakie?.................. 

 

SKRYPT. Dla każdej pozycji zaznaczonej na liście zawodów ma byd możliwośd wpisania „ilu?”. 

SKRYPT: Q6ILEa+Q6ILEb+Q6ILEc+…+Q6ILE_95=Q1a 

Q6ILE.  

Q6ILE_1. Ilu *pierwszy zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo?.... 

Q6ILE_2. Ilu *drugi zawód zaznaczony przez respondenta] zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

Q6ILE_3. Ilu *trzeci zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

itd. 

Jeśli pyt. Q6=995 

Q6ILE_995. Ilu innych pracowników zatrudnia Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

 

Q7. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudniło nowych pracowników? Proszę o uwzględnienie 

wszystkich nowych pracowników niezależnie od formy zatrudnienia 

 

 1. Tak 

 2. Nie  

 

SKRYPT: Zadaj Q7a, jeśli Q7=1. 

Q7a. Ilu nowych pracowników zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo\ instytucja? 

………………………… 

 

SKRYPT: Zadaj Q8, jeśli Q7=1. 

Q8. w jakich zawodach zatrudniono pracowników w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji?  

Nie odczytuj listy. 

 

lista zawodów (kody trzycyfrowe)  

995. inne, jakie? ………  

 

SKRYPT. Dla każdej pozycji zaznaczonej na liście zawodów ma byd możliwośd wpisania „ilu?”. 

SKRYPT: Q8ILEa+ Q8ILEb+ Q8ILEc+…+ Q8ILE_95=Q7a 

Q8ILE.  

Q8ILE_1.Ilu *pierwszy zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo?.... 

Q8ILE_2.Ilu *drugi zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

Q8ILE_3.Ilu *trzeci zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

itd. 

Jeśli pyt. Q8=995 

Q8ILE_995.Ilu innych pracowników zatrudniło Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

 

SKRYPT: Zadaj Q8c, jeśli Q7=1. 

SKRYPT: Zadaj Q8c1+Q8c2=Q7a 

Q8c. Ile spośród zatrudnionych stanowiły kobiety, a ilu mężczyźni? 

Q8c1. kobiety ……….. 

Q8c2. mężczyźni………… 

 

SKRYPT: Zadaj Q8d, jeśli Q7=1. 

SKRYPT: Zadaj Q8d1+Q8d2+Q8d3=Q7a 

Q8d. Ile spośród zatrudnionych stanowiły osoby …? 

Q8d1. do 24 roku życia ……….. 

Q8d2. od 25-49 lat …………... 

Q8d3. 50 lat i więcej………… 
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Q9. Czy w ostatnich 12 miesiącach Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja miało problemy ze znalezieniem pracowników? 

 

1. Tak 

2. Nie  

97. trudno powiedzied  

 

Zadad pyt. Q10 jeśli pyt.Q9=1. 

Q10. w jakich zawodach trudno było znaleźd pracowników?   

lista zawodów (kody trzycyfrowe) wymienionych Q4 

995. w innym, jakim? ………  

997. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q11 jeśli pyt.Q7=1. 

Q11. Czy były jakieś zawody, w których w ostatnich 12 miesiącach szczególnie łatwo było Pana(i) przedsiębiorstwu/ instytucji znaleźd 

pracowników? 

 

1. Tak 

2. Nie  

97. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q12 jeśli pyt.Q11=1. 

Q12. w jakich zawodach łatwo było znaleźd pracowników?   

 

lista zawodów (kody trzycyfrowe) wymienionych Q4 

95. w innym, jakim? ………  

97. trudno powiedzied 

 

Q13. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa obecnie brak pracowników? 

 

1. Tak 

2. Nie  

 

Zadad Q14 jeśli pyt. Q13=1 

Q14. w jakich zawodach brakuje pracowników? 

Nie odczytuj listy. 

 

lista zawodów (kody trzycyfrowe) wymienionych Q4 

995. w innym, jakim? ………  

997. trudno powiedzied 

 

Q16. Czy pracownikom Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji brakuje następujących kwalifikacji/ umiejętności? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. znajomości języków obcych, jakich?.......... 

2. podstawowej umiejętności obsługi komputera np. znajomośd edytora tekstu, obsługa poczty elektronicznej 

3. znajomości specjalistycznych programów komputerowych, jakich?............. 

4. prawa jazdy 

5. umiejętności zawodowych, jakich?..................... 

6. formalnych uprawnieo, jakich?.......... 

7. umiejętności pracy w zespole 

8. umiejętności z zakresu obsługi klienta/ sprzedaży 

9. umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem/ projektem 

10. inne, jakie?................................... 

 

żadne z powyższych 

BLOK II – PRZYSZŁY POPYT NA PRACĘ i JEGO DETERMINANTY 
Q17. Czy w najbliższych 12 miesiącach Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zamierza zatrudnid nowych pracowników?  
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1. Tak 

2. Nie 

97. trudno powiedzied 

 

SKRYPT: Zadaj pyt. Q17a jeśli Q17=1 

Q17a. Mniej więcej ilu? 

…………………… 

97. trudno powiedzied 

 

 

Zadad pyt. Q18, jeśli pyt.Q17=1. 

Q18. Pracowników wykonujących jakie zawody zamierza zatrudnid Pan(i) przedsiębiorstwo/ instytucja w najbliższych 12 miesiącach? 

 

lista zawodów (kody trzycyfrowe) z pytania Q4 

995. inne zawody  jeśli to wybierze niech wejdzie do pełnej listy + inne, jakie?......... 

997. trudno powiedzied 

 

SKRYPT. Dla każdej pozycji zaznaczonej na liście zawodów ma byd możliwośd wpisania „ilu?”. 

SKRYPT: Q18ILEa+ Q18ILEb+ Q18ILEc+…+ Q18ILE_95=Q17a 

Q18ILE.  

Q18ILE_1. Mniej więcej ilu *pierwszy zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo?.... 

Q18ILE_2. Mniej więcej ilu *drugi zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

Q18ILE_3. Mniej więcej ilu *trzeci zawód zaznaczony przez respondenta+ zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

itd. 

Jeśli pyt. Q18=995 

Q18ILE_995. Mniej więcej ilu innych pracowników zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo?... 

 

SKRYPT: Zadad pyt. Q19, jeśli pyt.Q17=1. 

Q19. Pracowników o jakim poziomie wykształcenia zatrudni Pan(i) przedsiębiorstwo/ instytucja w najbliższych 12 miesiącach? 

 

1. wyższym, mniej więcej ilu?............ 

2. średnim zawodowym, mniej więcej ilu?............ 

3. średnim ogólnokształcącym, mniej więcej ilu?............ 

4. zasadniczym zawodowym, mniej więcej ilu?............ 

5. niższym/ poziom wykształcenia bez znaczenia, mniej więcej ilu?............ 

97. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q20 jeśli pyt.Q17=1. 

Q20. Pracownicy, o jakich kwalifikacjach będą poszukiwani przez Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucję w najbliższych 12 miesiącach? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. znajomośd języków obcych, jakich?.......... 

2. podstawowa umiejętnośd obsługi komputera np. znajomośd edytora tekstu, obsługa poczty elektronicznej 

3. znajomośd specjalistycznych programów komputerowych, jakich?............. 

4. prawo jazdy 

5. umiejętności zawodowe, jakie?..................... 

6. formalne uprawnienia, jakie?.......... 

7. umiejętnośd pracy w zespole 

8. umiejętności z zakresu obsługi klienta/ sprzedaży 

9. umiejętności związane z zarządzaniem zespołem/ projektem 

10. inne, jakie?................................... 

97. trudno powiedzied 

Q21. Jak Pan(i) przewiduje, czy w kolejnych 5 latach (2012-2016) Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja będzie zatrudniało(a) nowych 

pracowników?  

 

1. Tak  

2. Nie  
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3. Nie wie/nie potrafi tego przewidzied 

 

SKRYPT: Zadaj pyt. Q21a jeśli Q21=1 

Q21a. Mniej więcej ilu? 

…………………… 

97. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q21a jeśli pyt.Q21=2  

Q21b. Dlaczego Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja nie zatrudni nowych pracowników?  

…………………………… 

 

Zadad pyt. Q21a jeśli pyt.Q21=3  

Q21c. Dlaczego nie wie Pan(i), czy Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja zatrudni nowych pracowników?  

…………………………… 

 

Zadad pyt. Q22 jeśli pyt.Q21=1. 

Q22. Kogo zatrudni Pana(i) przedsiębiorstwo w kolejnych 5 latach? 

Nie odczytuj listy. 

……………………………… 

 

Q23. Od czego będzie zależała możliwośd zatrudniania w przyszłości nowych pracowników przez Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucję? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. od wyników sprzedaży/ liczby zamówieo 

2. od możliwości rozpoczęcia nowej inwestycji/ rozszerzenia produkcji 

3. od sezonowości produkcji 

4. od naturalnych zmian kadrowych, przechodzenia pracowników na emerytury, renty 

5. od możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  

6. od regulacji prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników (jakich?) 

7. od kosztów zatrudnienie pracowników np. składek ZUS 

8. inne, jakie?................................ 

97. trudno powiedzied 

 

Q24. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja planuje …? 

 

1. nowe inwestycje 

2. rozszerzenie działalności 

3. wzrost produkcji/ sprzedaży usług 

 

a. w najbliższych 12 miesiącach 

1. Tak 

2. Nie 

97. Trudno powiedzied 

b. w kolejnych 5 latach (2012-2016) 

1. Tak 

2. Nie 

97. Trudno powiedzied 

 

Q25. Od czego zależy możliwośd rozwoju przedsiębiorstwa/ instytucji? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. od wyników sprzedaży 

2. od możliwości uzyskania koniecznych zezwoleo z urzędów 

3. od możliwości znalezienia atrakcyjnego terenu 

4. od możliwości znalezienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach  

5. od możliwości pozyskania kredytu, finansowania 

6. od planów/ decyzji właściciela przedsiębiorstwa/ organu prowadzącego instytucji 

7. inne, jakie?.................................................. 
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97. Trudno powiedzied 

 

Q26. Jakie przeszkody napotyka Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja w rozwoju? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. brak kapitału 

2. brak rynków zbytu/ potencjalnych klientów 

3. niemożnośd znalezienia odpowiednich pracowników 

4. biurokracja np. oczekiwanie na pozwolenie na budowę 

5. zbyt wysokie koszty zatrudnienia pracowników 

6. inne, jakie?........................ 

97. trudno powiedzied 

96. żadnych 

BLOK III – SZARA STREFA 
 

Q28. Jaka jest, Pana(i) zdaniem, skala następujących zjawisk w Pana(i) branży?  

 

1. bardzo duża 

2. raczej duża 

3. raczej mała 

4. bardzo mała 

97. trudno powiedzied 

 

1. zatrudnianie nierejestrowane („na czarno”) 

2. niezgłaszanie do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia 

3. nielegalne zatrudnianie cudzoziemców 

4. nieopodatkowana praca na własny rachunek 

5. niezarejestrowana działalnośd gospodarcza (niezarejestrowani wytwórcy) 

 

Q29. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa konkurencję ze strony szarej strefy? 

 

1. Zdecydowanie tak 

2. Raczej tak 

3. Raczej nie 

4. Zdecydowanie nie 

97. Trudno powiedzied 

1. w obszarze produkcji 

2. w obszarze zatrudniania pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 
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BLOK IV – ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 
Q30. Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji stosowane są następujące elastyczne formy zatrudnienia? 

 

1. Tak 

2. Nie 

Q30_1. telepraca (praca wykonywana na odległośd, z domu) 

Q30_2. praca na wezwanie  

Q30_3. zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy 

Q30_4. elastyczny czas pracy 

Q30_5. inne (Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji stosowane są jakieś inne elastyczne formy zatrudnienia?) 

 

Zadad pyt. Q30a, jeśli w pyt. Q30_5=1  

Q30a. Jakie inne formy elastycznego zatrudnienia stosuje się w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji? 

……………… 

 

Zadad pyt. Q31, jeśli w Q30a=1 lub Q30b=1 lub Q30c=1 lub Q30d=1 lub Q30e=1 

Q31. Jakiego mniej więcej odsetka pracowników Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji dotyczą elastyczne formy zatrudnienia? 

 

……..% 

997. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q32, jeśli w Q30a=1 lub Q30b=1 lub Q30c=1 lub Q30d=1 lub Q30e=1 

Q32. Jakie korzyści ze stosowania elastycznych form zatrudnienia dostrzega Pan(i) w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. wzrost zadowolenia pracowników 

2. ułatwienia w organizacji pracy przedsiębiorstwa/instytucji 

3. większe możliwości znalezienia pracowników 

4. niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji 

5. inne, jakie?........... 

96. nie ma żadnych korzyści 

97. trudno powiedzied 

 

Zadad pyt. Q33, jeśli w Q30a=2 i Q30b=2 i Q30c=2 i Q30d=2 i Q30e=2 

Q33. Dlaczego w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji nie stosuje się elastycznych form zatrudnienia? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. organizacja pracy na to nie pozwala 

2. powodowałoby to problemy z nadzorem nad pracownikami 

3. brakowałoby pracowników w okresie dużego zapotrzebowania na pracę 

4. nasi pracownicy nie są tym zainteresowani 

5. zbyt duże koszty 

6. brakuje nam wiedzy o możliwościach stosowania elastycznych form zatrudnienia 

7. nic nie stoi na przeszkodzie, ale dotychczas nie myśleliśmy o tym 

8. inne, jakie?................ 

97. trudno powiedzied 

 

SKRYPT: Pytanie dla wszystkich 

Q34. Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji planuje się wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia lub zwiększenie zakresu 

stosowania elastycznych form zatrudnienia? 

 

1. Tak  

2. Nie  

97. trudno powiedzied 
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Zadaj jeśli pyt. Q34=1 

Q34a. Jakie elastyczne formy zatrudnienia planuje się wprowadzid lub zwiększyd ich stosowanie? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. telepraca (praca wykonywana na odległośd, z domu) 

2. praca na wezwanie  

3. zatrudnienie w skróconym wymiarze czasu pracy 

4. elastyczny czas pracy 

5. inne, jakie?.............. 
97. trudno powiedzied 
 
BLOK V – MIGRACJE i ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 
Q35a. Jaki mniej więcej odsetek pracowników Pana(i) przedsiębiorstwa/ instytucji dojeżdża do pracy 
Q35a1. z innych miejscowości 
…………………..% 
997. trudno powiedzied 
Q35a2. spoza powiatu *WSTAW NAZWĘ POWITU z PRÓBY+ 
…………………..% 
997. trudno powiedzied 
 
SKRYPT: zadad Q35b1 jeśli Q35a1>0 i Q35a1≠997 
Q35b1. z jakich miejscowości? 
………………………. 
97. nie wiem 
 
SKRYPT: zadad Q35b2 jeśli Q35a2>0 i Q35a2≠97 
Q35b2. z jakich powiatów? 
………………………. 
97. nie wiem 
 

Q35. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja zatrudnia cudzoziemców? 

 

1. Tak 

2. Nie  

 

Zadad pyt. Q36 jeśli pyt. Q35=1. 

Q36. w jakich zawodach pracują w Pana(i) przedsiębiorstwie/ instytucji cudzoziemcy? 

Nie odczytuj listy. 

 

lista zawodów z pyt. Q4 

 

Zadad pyt. Q37 jeśli pyt. Q35=1. 

Q37. z jakich krajów pochodzą zatrudnieni w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji cudzoziemcy? 

 

…………………………………………………… 

 

Zadad pyt. Q38 jeśli pyt. Q35=1. 

Q38. Czy cudzoziemcy są pracownikami stałymi, czy sezonowymi? 

 

1. Tylko stałymi 

2. Tylko sezonowymi/ czasowymi 

3. Zarówno stałymi, jak i sezonowymi 
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Zadad pyt. Q39 jeśli pyt. Q35=1. 

Q39. Co spowodowało, że w Pana(i) przedsiębiorstwie/instytucji zatrudnieni zostali cudzoziemcy? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. byli najlepszymi kandydatami na stanowiska, które zajmują 

2. nie udało się znaleźd odpowiednich pracowników w Polsce 

3. zgadzają się na pracę za niższe wynagrodzenie niż Polacy 

4. inne, jakie?.................... 

97. trudno powiedzied 

 

Q40. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja planuje/chciałoby w ciągu najbliższego roku zatrudnid cudzoziemców? 

 

1. Tak 

2. Nie 

97. trudno powiedzied 

 

Zadad jeśli pyt. Q40=1 „tak” 

40a. w jakich zawodach Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja planuje/ chciałoby zatrudnid cudzoziemców? 

Nie odczytuj listy. 

 

……………………….. 

 

40b. Mniej więcej ilu cudzoziemców chciałoby zatrudnid Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja? 

……………………… 

Trudno powiedzied 

 

Q41. Czy w związku z migracjami zarobkowymi Polaków po otwarciu rynków pracy w innych paostwach Unii Europejskiej, Pana(i) 

przedsiębiorstwo/instytucja odczuwa/odczuwała brak pracowników? 

 

1. Tak, odczuwało bezpośrednio po otwarciu tych rynków, ale teraz już nie 

2. Tak, cały czas odczuwa 

3. Nie 

97. Trudno powiedzied, nie wie czy jest to spowodowane otwarciem rynków 

 
BLOK VI – WSPÓŁPRACA z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 
Q42. w jaki sposób Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja poszukuje pracowników? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. poprzez oferty na stronie internetowej przedsiębiorstwa/ instytucji 

2. poprzez ogłoszenia w prasie lub na portalach internetowych 

3. za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy 

4. za pośrednictwem prywatnych firm rekrutacyjnych/ prywatnych biur pośrednictwa 

5. zatrudniane są osoby, które same się zgłaszają 

6. poprzez znajomości/ przyjmowane są osoby z polecenia 

7. inne, jakie?.............. 

 

Q43. Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja współpracuje w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z 

partnerami zewnętrznymi? 

 

Q43_1. publicznymi instytucjami edukacyjnymi 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

Zadad Q43_nr.a jeśli Q43_nr<4. 

Q43_1a. w jakim zakresie? 

…………………. 
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Q43_2. niepublicznymi instytucjami edukacyjnymi 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

 

Q43_2a. w jakim zakresie? 

…………………. 

 

Q43_3. prywatnymi firmami szkoleniowymi 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

 

Q43_3a. w jakim zakresie? 

…………………. 

 

Q43_4. Publicznymi Służbami Zatrudnienia (np. powiatowy urząd pracy) 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

 

Q43_4a. w jakim zakresie? 

…………………. 

 

Q43_5. prywatnymi firmami rekrutacyjnymi („headhunterskimi”)/ prywatnymi biurami pośrednictwa pracy 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

 

Q43_5a. w jakim zakresie? 

…………………. 

 

Q43_6. innymi (Czy Pana(i) przedsiębiorstwo/ instytucja współpracuje w kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników z 

jakimis innymi partnerami zewnętrznymi?) 

1. Tak , regularnie  

2. Tak , od czasu do czasu  

3. Tak , bardzo rzadko, w nielicznych przypadkach 

4. Nie 

 

Q43_6a. Jakimi i w jakim zakresie? 

…………………. 
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Q45. Czego oczekuje [JEŚLI NIE WSPÓŁPRACUJE – Q43_1 do Q43_6=4: oczekiwał(a)by+ Pan(i) po współpracy z partnerami zewnętrznymi w 

kwestiach związanych z poszukiwaniem i szkoleniem pracowników? 

Możliwe wiele odpowiedzi 

 

1. pozyskania pracownika na staż 

2. organizacji kursów, szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe 

3. pomocy w znalezieniu pracownika w miejscu działalności firmy 

4. pomocy w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy, ale w obrębie powiatu 

5. pomocy w znalezieniu pracownika poza miejscem działalności firmy i poza obrębem powiatu 

6. pomocy w znalezieniu pracownika za granicą 

7. pomocy w doposażeniu miejsca pracy pracownika 

8. inne, jakie?............ 

9. niczego, nie widzę potrzeby takiej współpracy 

97. trudno powiedzied 

 

METRYCZKA 

 

Informacja o respondencie: 

Q46. Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w przedsiębiorstwie/ instytucji? 

 

1. Dyrektor generalny/ prezes/ dyrektor finansowy/właściciel  

2. Zastępca prezesa/ dyrektora 

3. Kierownik, specjalista działu personalnego/HR/spraw kadrowych 

4. Pracownik działu personalnego/HR/ spraw kadrowych 

5. Główny księgowy   

6. Pracownik administracyjny/sekretarka(arz)/księgowy 

7. Kierownik działu 

8. Inna pozycja, jaka? ………………………………………………………… 

 

Q47. Płed 

 

1. kobieta 

2. mężczyzn 

 

Q48. Od kiedy istnieje Pana(i) przedsiębiorstwo/instytucja? 

 

…………………….rok 

 

 

 

 

 
 




